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 أنواع تعاون طمبة الصف العاشر في حل مسائل إثرائية في مادة الرياضيات 
 صعوبات التي تواجييم وطرق التغمب عميياوال

 )دراسة نوعية(
 إعداد

  بيسان عمر عارف جرادات
 فاشر إ
وجيو ضاىر د.

 
 ممخصال

صررف العاشرر فرري حررل مسررائل ىردفت ىررذه الدراسررة إلرى تسررميط الضرروء عمررى تعراون طررالب ال
إثرائيرررة فررري الرياضررريات، وذلرررك لمعرفرررة أنرررواع تعررراونيم والصرررعوبات التررري يواجيونيرررا أثنررراء نشررراطيم 

 السؤال الرئيس اآلتي: نمن خالل اإلجابة ع التعاوني ثم محاولة التغمب عمى ىذه الصعوبات
فرري مجموعررات  مررا ىرري أنررواع تعرراون طمبررة الصررف العاشررر أثنرراء قيرراميم بحررل أنشررطة إثرائيررة

 تعاونية، وما أنواع الصعوبات التي تواجييم وكيف يتغمبون عمييا؟
قامررت الباحثررة باختيررار أربررع مجموعررات مررن طمبررة الصررف العاشررر بحيررث كرران ىنرراك ولررذلك 

مجموعتان من الذكور ومجموعتان من اإلنراث، وقامرت الباحثرة باعطرائيم أسرئمة إثرائيرة وطمبرت مرن 
ل. قامررت الباحثررة بمراقبررة ومتابعررة تعرراون الطررالب وأنررواع ىررذا التعرراون، ىررذه المجموعررات حررل المسررائ

ومناقشة الطالب حول أفكارىم في بعض المواقف، وتصوير عمميم عند حل ىذه المسرائل ثرم قامرت 
بتحميل أحداث تعمم كل مجموعة من المجموعات األربع، بحيث قامت بمالحظة سموك الطرالب فري 

ستكشرررافيا، التخطررريط لحميرررا، اتاليرررة: قرررراءة المسرررالة، فيميرررا، تحميميرررا، كرررل مرررن العمميرررات التعمميرررة ال
  (Artzt & Armour-Thomas, 1992)تطبيق الخطة وأخيرًا التحقق والتاكد من صحة الحل 
( مررا ىرري أنررواع تعرراون طررالب الصررف العاشررر 1وقررد أجابررت الدراسررة عمررى األسررئمة اآليررة: )

( مررا 2م الطريقررة التعاونيررة فرري حررل المسررائل اإلثرائيررة؟ )األساسرري الترري يسررتخدمونيا أثنرراء اسررتخدامي
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ىي أنرواع الصرعوبات التري يواجييرا طرالب الصرف العاشرر األساسري أثنراء حميرم لمشركالت رياضرية 
 ( كيف يتغمب الطالب عمى ىذه الصعوبات؟3بطريقة تعاونية؟ )

رئرررريس وتوصررررمت الباحثررررة إلررررى عرررردة نتررررائج أىميررررا أن الطررررالب اسررررتخدموا التفرررراوض بشرررركل 
لمتوصررل إلرررى معررراني تتعمررق بالمسرررائل الرياضرررية وكررذلك فررري محررراوالتيم لحررل ىرررذه المسرررائل، وكرررذلك 
اسررتخدموا التفرراوض لموصررول إلررى قرررارات معتمرردين عمررى أدلررة تجريبيررة أحيانررًا وعمررى شررخص عررارف 

لترري أحيانررًا أخرررى. وبالنسرربة لمحررديث بررين الررذاتي فقررد وجرردت الباحثررة العديررد مررن المتفقررات المغويررة ا
 استخدميا الطالب أثناء تفاوضيم.

وحول الصعوبات التي واجيت المجموعات، فقد كانت في أغمب األحيان من نوع نقص في  
التطررور والتقررردم فررري الحرررل، وكررران الطمبرررة قرررد تغمبرروا عمرررى ىرررذه الصرررعوبات إمرررا بالتفررراوض برررين أفرررراد 

موعرررة مرررن مسررراعدة المجموعرررة المجموعرررة أو برررالمجوء لمباحثرررة عنررردما لرررم يرررتمكن أي مرررن أفرررراد المج
 لتخطي الصعوبة.

العمل  حول الكيفية )النوعية( إجراء مزيد من األبحاثوتوصي الباحثة بعدة توصيات أىميا  
األنشرررطة اإلثرائيرررة وتسرررميط الضررروء عمييرررا فررري الدراسرررات العربيرررة حيرررث أن عررردد  التعررراوني، وكرررذلك

جرررراء دراسرررات حرررول حرررل األنشرررطة ، الدراسرررات التررري تعرررالج مثرررل ىرررذا الموضررروع كررران قمرررياًل جرررداً  وا 
باسرررتخدام اسرررتراتيجية الرررتعمم التعررراوني، وكرررذلك تررردريب الطرررالب عمرررى حرررل األنشرررطة الرياضرررية فررري 

معرررًا إلرررى معررراني رياضرررية وعالقرررات ويفسررررون ظرررواىر جديررردة بحيرررث  نمجموعرررات بحيرررث يتوصرررمو 
لمنيررراج الرياضررريات  يسرررتفيدون مرررن خبررررات بعضررريم الررربعض، وتقتررررح الباحثرررة إدخرررال أنشرررطة إثرائيرررة

بحيث يحميا الطالب كانشطة من خارج الكتاب المقرر، وعمل آلية متابعة لمطالب تحثيم عمى حل 
مثل ىذه األنشرطة، وتوعيرة الطرالب بضررورة ىرذه األنشرطة فري تنميرة تفكيررىم الرياضري ودورىرا فري 

درسية غنية بمصرادر وتوصي الباحثة أيضًا بتوفير بيئة صفية وم ،تطوير قدرتيم عمى حل المسائل
.تعمم الرياضيات
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة )خمفيتيا وأىميتيا(

 مقدمة الدراسة:
( تررردريس الرياضررريات عمرررى أنرررو لررريس أمررررًا يسررريرًا، فيرررو عمرررل شررراق، وكثيرررر 2007يصرررف محسرررن )

لكثيرررر مرررن بالنسررربة  -المتطمبرررات، فمرررادة الرياضررريات ليسرررت سررريمة التعمررريم أو الرررتعمم، كمرررا أنيرررا ُتعرررّد 
غريبررة، وغامضررة، ومخيفررة، ودروسرريا غيررر ممتعررة، وثمررة عوامررل تجعررل مررن ىررذه المررادة  -الطررالب

أكثر صعوبة من غيرىا: أواًل، ىي ذات طبيعة مجردة أكثر من أي مادة أخرى، وثانيًا، أن مواضريع 
 يميو.الرياضيات متسمسمة فاذا حدث تقصير في فيم أي منيا فانو يؤثر عمى فيم الموضوع الذي 

حدى الطرق التي يمكن أن تساعد في التغمب عمى صعوبة تعمم الرياضيات ىي االسرتعانة بطررق  وا 
 واستراتيجيات تدريس مختمفة، ومنيا التعاون في مجموعات بين الطالب. 

( التطور التاريخي الذي أدى إلى تبنري طريقرة التعراون برين الطرالب كطريقرة 2007فيصف السعيد )
لتسرعينات مرن القررن الماضري بردأت حركرة عالميرة جرادة لتطروير المنراىج المدرسرية تعمرم. مرع أوائرل ا

عررادة صررياغتيا وتضررمينيا الموضرروعات والحقررائق والمفرراىيم المعاصرررة، إال أن ىررذا التطرروير كرران  وا 
مقتصرًا عمى المحتوى دون االىتمام بطريقة التدريس داخل الصف حيث تحول أسموب التدريس فري 

ى تمقررين أكثررر مررن كونررو تعميمررًا ذا معنررى، وىررذا النرروع مررن الترردريس لررم يعررد يفرري معظررم الحرراالت إلرر
برررالكثير مرررن متطمبرررات العصرررر. ولرررذلك فقرررد تررراثر عررردد كبيرررر مرررن البحررروث والدراسرررات التربويرررة ليرررذه 
التطررورات فاتجررو الرربعض نحررو اسررتخدام الررتعمم التعرراوني كاحررد اسررتراتيجيات الترردريس غيررر التقميديررة 

، حيررث تقرروم عمررى التعرراون وتررؤدي إلررى نتررائج معرفيررة وغيررر معرفيررة بصررورة أفضررل مررن والفعالررة جررداً 
 طرق التعمم التقميدية القائمة عمى التنافس. 

( مرررررا ذكرررررره الكاتبررررران السرررررابقان، ذاكررررررًا أنرررررو اسرررررتجابة لمتغيررررررات 2010ويؤكرررررد عبرررررد الفتررررراح ) 
س بصفة خاصة ولمتغمب عمى في ميدان طرق التدري -في اآلونة األخيرة  -والتطورات التي حدثت 

داء المفظيرررة التررري يعررراني منيرررا التعمررريم، ترررم اسرررتحداث أسررراليب وطرائرررق جديررردة لمرررتعمم لمواكبرررة ثرررورة 
المعمومررررات وتنررررامي المعرفررررة فرررري القرررررن الحررررادي والعشرررررين لمسرررراعدة الطالررررب عمررررى النمررررو الشررررامل 

مانينيات إستراتيجية التعمم والمتكامل في كافة جوانب شخصيتو. ومن أىم الطرق التي ظيرت في الث
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التعررراوني الرررذي يعرررد مرررن أىرررم االسرررتراتيجيات التدريسرررية التررري تعرررود بمرررردود تعميمررري يحقرررق لمطرررالب 
مكاسب كثيرة منيا: زيادة التحصيل الدراسي، ونمو الميارات األكاديمية واالجتماعية وبناء اتجاىات 

جتمررراعي وزيرررادة الثقرررة برررالنفس وبررراآلخرين إيجابيرررة نحرررو المرررواد الدراسرررية وتحقيرررق الرررذات والتوافرررق اال
وتنمية مفيوم ايجابي لمذات، كما أن التعّمم التعاوني يقضي عمى الممل ويجعل المادة التعميمية مثيرة 

 لمتعمم ومشوقة ويخفف من انطوائية بعض الطالب وينمي روح المحبة بين المتعممين.
التغيررررات التررري حررردثت فررري تررردريس وتحديررردًا بالنسررربة لتعمررريم وتعمرررم الرياضررريات، فررري ضررروء 

الرياضرريات والنظرررة الحديثررة لمتعمرريم أصرربم االىتمررام منصرربًا عمررى كررل مررن المحترروى والطريقررة ألنيمررا 
حردى الطررق المقترحرة 2002من أساسيات تدريس الرياضريات فري العصرر الحاضرر )المرالكي،  (. وا 

 لتعمم الرياضيات بشكل أكثر تفاعاًل ىي التعاون.
(، ضمن أحد موضوعات الكتاب السنوي لممجمس Davidson, 1990يدسن )وقد أشار ديف

 NCTM - National Council ofالقرومي لمعممري الرياضريات بالواليرات المتحردة األمريكيرة )

Teachers of Mathematics وتحررت عنرروان " التعمرريم التعرراوني فرري الرياضرريات مررن خررالل ،)
داخرررل مجموعرررات صرررغيرة يمكرررن أن تطبرررق مرررع كرررل مجموعرررات صرررغيرة"، أن طررررق الرررتعمم التعررراوني 

مسرررتويات الطرررالب العمريرررة، وكرررذا كرررل مسرررتويات تعمررريم الرياضررريات مرررن المرحمرررة االبتدائيرررة وحترررى 
 Small Groupsالدراسة الجامعيرة، واألكثرر مرن ذلرك أن العمرل التعراوني فري مجموعرات صرغيرة )

Working Cooperativelyض التعميميرررة مثرررل: مناقشرررة ( يمكرررن اسرررتخدامو لمعديرررد مرررن األغررررا
(، Inquiry/ Discovery(، االكتشرراف/ االستقصرراء )Discussion of Conceptsالمفرراىيم )

 Mathematical(، النمذجررررة الرياضررررية )Problem Solvingحرررل المسررررائل )المشرررركالت( )

Modeling( واسرررتخدام التكنولوجيرررا ،)Using of Technology وال برررد مرررن تحميرررل النشررراط )
 ني لمطمبة من أجل تحقيق ىذه األغراض التعميمية بنجاح.التعاو 

 مشكمة الدراسة:
أصبم التربويون حرديثًا يعتنرون بالكيفيرة التري تمكرن الطالرب مرن تحقيرق تعمرم أفضرل أكثرر مرن       

عنرررايتيم بالكيفيرررة التررري تمكرررن المعمرررم مرررن تقرررديم درس أفضرررل، مرررا أدى إلرررى االنتقرررال مرررن األنشرررطة 
محور حول المعمم مثل اإللقاء والمناقشة التي يقودىا عادة المعمم إلى األنشطة التي التعميمية التي تت
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تتمحررور حررول الطالررب ومنيررا الررتعمم التعرراوني الررذي يسررمم لمطررالب بالمشرراركة الفاعمررة بررداًل مررن أن 
 (.2011يكونوا متمقين سمبيين )الربيعي، 

ىج وكتررب الرياضرريات مررن أجررل التركيررز وبررالرغم مررن التحررديث والتطرروير الررذي طرررأ عمررى المنررا      
عمررى المررتعمم وجعمررو محررور العمميررة التعميميررة التعّمميررة، إال أن أسرراليب الترردريس الترري يتبعيررا بعررض 
المعممين ما زالت بوجو عام تقميدية، وغير فعالة. وفي كثير من األحيران ال يحسرن ىرؤالء المعممرون 

احي القصرور والضرعف عنرد الطمبرة، وال حترى استغالل وقت الحصة فري تردريس منرتج، أو عرالج نرو 
تشخيصرريا أو الوقرروف عمررى أسرربابيا، ويررؤدي ىررذا برردوره إلررى ضررعف التحصرريل، وتعمررق االتجاىررات 

 (.1989السمبية نحو الرياضيات )أبو زينة، 
ولررذلك، فقررد شررجعت وزارة التربيررة والتعمرريم الفمسررطينية ووكالررة الغرروث الدوليررة المعممررين عمررى        
طريقرررة الرررتعمم بنظرررام المجموعرررات التعاونيرررة فررري التررردريس، مرررن خرررالل النشررررات والررردورات  اسرررتخدام

( والتري تسرعى الروزارة مرن 1999التدريسية التي أعطيت لممعممين في األعوام الماضية )أبرو عطيرة، 
 خالليا إلى تطوير خبرة المعممين في استخدام طريقة التعمم التعاوني.

عمى موضوع تحميل أنواع تعاون الطالب أثناء النشاط التعاوني  زومن ىنا، ال بد من التركي
لحررل مسررائل إثرائيررة، إال أن ىررذا الموضرروع لررم يمررَق اىتمامررًا كبيرررًا مررن البرراحثين بشرركل عررام، والعرررب 
بشرركل خرراص، ومررن ىنررا جرراءت ىررذه الدراسررة الترري تتحرردد مشرركمتيا فرري اإلجابررة عررن السررؤال الرررئيس 

 اآلتي:
مبررة الصررف العاشررر أثنرراء قيرراميم بحررل أنشررطة إثرائيررة فرري مجموعررات مررا ىرري أنررواع تعرراون ط

 تعاونية، وما أنواع الصعوبات التي تواجييم وكيف يتغمبون عمييا؟
والسبب في اختيار الباحثة ليذه المشكمة ىي توصية مركز القياس والتقويم فري وزارة التربيرة 

مررى الطرائررق النوعيررة فرري تعمرريم الطمبررة، ( بضرررورة التركيررز ع1998/1999والتعمرريم الفمسررطينية عررام )
لكررري يتررريم لممعمرررم أن ينررروع أسررراليبو التدريسرررية لترررتالءم مرررع حاجرررات الطمبرررة وميررروليم )حرررج يحيرررى، 

(، ولعرررّل أىرررم الطرائرررق النوعيرررة طريقرررة الرررتعمم التعررراوني، وذلرررك لمرررا تتيحرررو مرررن فرصرررة لممعمرررم 2011
الصرعوبات التري ترواجييم، خاصرًة إذا ترم لمتعرف بعمق إلى طرق تفكير الطرالب ومشركالتيم وأنرواع 

 تدريب المعمم عمى تطبيق الخطوات المالئمة ليذه الطريقة في التعمم.
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وكرررذلك ترررم التركيرررز فررري الجمسرررات التحضررريرية لمرررؤتمر الرياضررريات العرررالمي الخررراص برررتعمم 
سرموب م عمى ضررورة االبتعراد عرن اسرتخدام أ1998وتعميم الرياضيات والذي ُعقد في سنغافورة عام 

المحاضرة في تدريس الرياضيات، والبحث عن طرق أخرى يكون محورىا المتعمم والتي يشكل التعمم 
 (.2006التعاوني أبرزىا )المقدادي، 

ن كانرت تحروي  -وباإلضافة لذلك، تررى الباحثرة أن منراىج الرياضريات المدرسرية الحديثرة  وا 
فانيا ال تعطي أىمية كبيرة لتوضريم  -اونيعددًا من األنشطة والمسائل التي يمكن تنفيذىا بشكل تع

كيفية تنفيذ مثل ىذه األنشطة لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك ال توضم دور المعمرم فييرا، فردوره لريس 
كمررررا يعتقررررد معظررررم  –مراقبررررة انضررررباط الطررررالب أثنرررراء تنفيررررذ األنشررررطة التعاونيررررة واإلشررررراف عمررررييم 

نما عمى المعمم مراقبة سرموك التال-المعممين ميرذ وكيفيرة بنرائيم لممعمومرة بشركل تعراوني، وطريقرة ، وا 
تفكيرىم وتحميميم لممعمومات المتوفرة ومن ثم التوصل لمحمول النيائية لكي يتسنى لو ليس فقط تقييم 
نمررا تقيرريم كررل طالررب منفررردًا ومعرفررة مرردى وكيفيررة إسرريامو فرري  نتررائج المجموعررة التعاونيررة النيائيررة، وا 

لمجموعرررة، وىرررذا مرررا لرررم تجرررده الباحثرررة فررري المررردارس مرررن خرررالل عمميرررا النترررائج التررري توصرررمت ليرررا ا
كمدرسة. كمرا أن مرن أىرم األمرور التري الحظتيرا الباحثرة أن الطرالب ال يسرتطيعون تمييرز الصرعوبة 
التري يواجيونيررا عنررد حررل المشرركالت، وال يسررتطيعون التعبيررر عررن المعمومررة الترري يحتاجونيررا، وىنرراك 

مررن العمررل قرري مجموعررات صررغيرة نتيجررة لعرردم مقرردرتيم عمررى التفكيررر  عرردم تحقيررق لفىررداف المرجرروة
بشرركل تعرراوني واالسررتفادة مررن معمومررات أفررراد المجموعررة بشرركل بّنرراء لمتوصررل لحررل لممسررائل، فبرررزت 

 الحاجة لتحميل سموكيات الطالب وتعاونيم وتفكيرىم في حل المشكالت.

 أىداف الدراسة:
كيفيرررة تعررراون طرررالب الصرررف العاشرررر أثنررراء حميرررم لمشررركالت ىررردفت ىرررذه الدراسرررة إلرررى تحميرررل       

رياضرررية بطريقرررة تعاونيرررة مرررن خرررالل إعطرررائيم أسرررئمة إثرائيرررة ومالحظرررة سرررموكيم وأدائيرررم مرررن خرررالل 
المراقبرررة المضررربوطة، ومالحظرررة قيررراميم بخطررروات منتظمرررة عنرررد مواجيرررة الطرررالب لصرررعوبات معينرررة 

ريرررات تربويرررة، ومعرفرررة أنرررواع التعررراون الرررذي وتمييرررز ىرررذه الصرررعوبات وتصرررنيفيا باالعتمررراد عمرررى نظ
 يستخدمو التالميذ.
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 أىمية الدراسة:
ىنررراك عررردد كبيرررر مرررن الدراسرررات التررري تبحرررث فررري أثرررر اسرررتخدام اسرررتراتيجية الرررتعمم التعررراوني 
لجميع المراحل الدراسية والفئات العمرية وجميعيا توصرمت إلرى أن المجموعرات التري درسرت بطريقرة 

أفضرررل مرررن المجموعرررات التررري اسرررتخدمت طرقرررًا أخررررى، إال أن الباحثرررة لرررم تجرررد  تعاونيرررة كررران أداؤىرررا
دراسات عربية تتعمق بكيفية تعاون الطالب ليتعمموا بشكل عميق مواضيع رياضية أو تتعمق بتحميل 
تفكيرررررىم التعرررراوني وكيفيررررة التوصررررل لمحمررررول واالسررررتنتاجات بشرررركل تعرررراوني، وكررررذلك كيفيررررة تمييررررزىم 

لمصعوبات التي تواجييم أثناء تنفيذىم لمميمة التعاونية، من ىنا اكتسبت ىذه  وتصنيفيم ومعالجتيم
 الدراسة أىميتيا.

وتبرررز األىميررة العمميررة لمدراسررة فرري أنيررا سرروف تسرريم فرري توضرريم مفيرروم الررتعمم التعرراوني 
وأنواعرو وفوائررده والمشركالت الترري تواجينرا عنررد تطبيقرو. وىررذا سروف يسرراعد معممري الرياضرريات عمررى 

خاذ خطوات مالئمة لمساعدة الطالب الذين يتعممون بشكل تعاوني، كما ستشجعيم عمى اسرتخدام ات
ىذه الطريقة في تعميميم لمرياضريات إذ سيصربحون أكثرر وعيرًا لشرروط نجراح عمميرة تعراون الطرالب 
لفيررم مواضرريع رياضررية. باإلضررافة إلررى ذلررك، الدراسررة سرروف تسرراعد المؤسسررات التربويررة كالمرردارس 

ت التربيرة فري إقامرة دورات إعرداد معممرين وتردريب المعممرين عمرى اسرتخدام الرتعمم التعراوني فري وكميا
 صفوفيم.

 أسئمة الدراسة:
 :تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية 
  مررا ىرري أنررواع تعرراون طررالب الصررف العاشررر األساسرري الترري يسررتخدمونيا أثنرراء اسررتخداميم

 سائل اإلثرائية؟الطريقة التعاونية في حل الم
  مررررا ىرررري أنررررواع الصررررعوبات الترررري يواجييررررا طررررالب الصررررف العاشررررر األساسرررري أثنرررراء حميررررم

 لمشكالت رياضية بطريقة تعاونية؟

 كيف يتغمب الطالب عمى ىذه الصعوبات؟ 

 ما ىو رأي الطالب بالعمل التعاوني لحل مسائل إثرائية؟ 
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 حدود الدراسة:
 كانت حدود الدراسة كما ياتي:

الدراسررة عمررى تحميررل تعرراون أربررع مجموعررات مررن طررالب الصررف العاشررر بحيررث  سررتركز ىررذه .1
يكررون ىنرراك مجموعترران مررن الررذكور ومجموعترران مررن اإلنرراث مختررارة مررن المرردارس التابعررة 

 لمديرية التربية والتعميم في جنين.

 م.2013-2012سيتم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .2

 اسة:مصطمحات الدر 
 التعمم التعاوني: -

تقنيررة ينجررز فييررا التالميررذ أعمرراليم كشررركاء فرري جماعررات صررغيرة مررن خررالل تنرراوليم أنشررطة        
وأوراق عمل تساعد في عممية تعمم الدرس أو الموضوع المراد دراستو، ويتعمم التالميرذ بطيرؤوا الرتعمم 

ميررررذ داخررررل كررررل مجموعررررة عمررررى حرررردة مررررن المتفرررروقين بالمناقشررررة والحرررروار والمشرررراركة، وينشررررغل التال
بالحسابات والتقديرات العممية، وبذلك يصبم التعمم التعاوني مساعدًا لقياس مستوى التفكير وميارات 

 ,Klinzingحرررل المشررركالت والميرررارات المغويرررة واالجتماعيرررة واألداء المسرررتقبمي وانتقرررال المعرفرررة 

2003)). 
 المسائل اإلثرائية في الرياضيات: -

مجموعرررة مرررن المسرررائل الرياضرررية ذات طبيعرررة أكاديميرررة ُيفّضرررل أن تكرررون شررريقة، تسرررتثير فررري       
التالميررذ الرغبررة فرري دراسررة المررادة مررن ناحيررة وحبيررا واإلبررداع فييررا مررن ناحيررة أخرررى، ومررن أمثمررة ىررذه 
المسررررائل: األلغرررراز الذىنيررررة واأللعرررراب العقميررررة والطرائررررف الشرررريقة والمغالطررررات الرياضررررية والقصررررص 

 & Posamenter) ريخيرررررة ذات الصرررررمة بالرياضررررريات وموضررررروعاتيا وعممائيرررررا البرررررارزينالتا

Stepleman , 1991) . 
أمررا المسررائل اإلثرائيررة فرري الدراسررة الحاليررة فيرري مسررائل مررن خررارج الكترراب المدرسرري المقرررر،         

يجابياتيم وتحفز ميرارات التفكيرر لردييم مرن خر الل مرا تتيحرو وىذه المسائل تستثير فضول الطالب وا 
ليررم مررن خبرررات جديرردة غيررر روتينيررة تتسررم بالمرونررة والعمررق واالتسرراع مررا يررؤدي لتكثيررف معمومرراتيم 
وتعميررق خبررراتيم، وىرري أيضررًا مواقررف تعميميررة جديرردة يتعرررض ليررا المشرراركون فرري الدراسررة ألول مرررة 
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توصرل الطرالب وليس لدييم معمومات سرابقة عنيرا، وقرد سريقت ىرذه المسرائل مرن أجرل معرفرة كيفيرة 
لرربعض التعميمررات الرياضررية المتعمقررة باألعررداد وكيفيررة إثبررات ىررذه التعميمررات رياضرريًا، وكررذلك كيفيررة 

 اكتشافيم ألنماط معينة في األعداد.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

وعيرة لتعراون سوف يتطرق ىرذا الفصرل إلرى القضرايا التري تيرتم بيرا مشركمة البحرث وىري الصرفات الن
الطررالب عنررد حميررم مسررائل رياضرررية إثرائيررة. ىررذه القضررايا ىرري الرررتعمم التعرراوني بشرركل عررام والرررتعمم 

 التعاوني في صف الرياضيات بشكل خاص، وحل مسائل إثرائية.
ونعرض بدايًة مفيوم التعمم النشرط الرذي يتضرمن أنرواع كثيررة مرن الرتعمم يعرد الرتعمم التعراوني أبرزىرا. 

التعمم النشرط بانرو الرتعمم الرذي يعنري ببسراطة إشرغال المرتعمم بشركل مباشرر ونشرط فري  فيمكن تعريف
ذا لم يكن الوضع والحالة ىرذه  عممية التعميم ذاتيا بمعنى التعمم باألنشطة التي تنفذ داخل الصف، وا 

كررار. فرران تعممررو يقتصررر عمررى اسررتقبال المعمومررة المفظيررة والمرئيررة بررداًل مررن المشرراركة والتفكيررر واالبت
 ( 2006)زامل، 

 : التعمم التعاوني
 أثبترت أن بعد المعاصرة التربوية الحركة إلييا دعت التي التدريسية األساليب من التعاوني التعميم يعد 

 وتنميرة لممتعممرين الدراسري التحصريل رفرع فري اإليجرابي ودورىرا فاعميتيرا البحروث والدراسرات نترائج

مخرجرات تعميميرة ميمرة تررتبط بنجراح  ُتعردّ  حرد ذاتيرابتعاونيرة الميرارات ال، فالجمراعي العمرل ميرارات
الطالرررب فررري حياترررو المسرررتقبمية بمرررا اسرررتطاع أن يمتمكرررو مرررن توافرررق مرررع اآلخررررين نتيجرررة تعممرررو ىرررذه 

يجابيرات ترنعكس بردورىا عمرى دافعيرة المتعممر ،الميارات ين فالتعمم التعاوني وما يحققو مرن مميرزات وا 
 لمتعمم.

 ُيسرتخدم التعراوني الرتعمم نمروذج أن قرائالً  (1999) الحميرد عبرد يشرير إلييرا أىردافولمرتعمم التعراوني 

 :وىي األقل عمى ىامة تعميمية أىداف لتحقيق ثالثة

حيررث يسررتيدف الررتعمم   (Academic Achievement)األكرراديمي  التحصرريل تحسررين -1
 بنيرة نمروذج أن مطروروه وقرد أثبرت ىامرة، تحصريمية ميرام فري الطالرب أداء تحسرين التعراوني

 المرتبطرة المعرايير الطرالب ويغيرر عنرد األكراديمي الرتعمم قيمرة مرن يزيرد التعاونيرة المكافراة
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 أو الطرالب ثقافرة يغير معايير أن يمكن التعاوني التعمم عمى الجماعة تركيز وأن بالتحصيل،

 .األكاديمي التعمم نياية في لالمتياز تقبالً  أكثر يجعميا

 التقبرل وىو (Acceptance of Diversity)الطالب بين الفروق أو واالختالف التنوع تقبل -2

 القردرات ومسرتوى االجتمراعي والمسررتوى الثقافرة يختمفررون فري ألنراس واألوسرع األشرمل

 المختمفة والظروف المتباينة الخمفيات ذوي الفرص لمطالب يتيم التعاوني والتعمم والتحصيل،

 بنيرات اسرتخدام خرالل ومرن مشرتركة، مميرا فري الربعض عمرى بعضريم معتمردين يعممروا أن

 .البعض تقديرىم لبعضيم يتعممون التعاونية المكافاة

 التعراوني الرتعمم حيث يضرم  (Social Skill Development)االجتماعية الميارات تنمية -3

 والمناقشة والتضافر التعاون ميارات الطالب أن يتعمم وىو متنوعة، اجتماعية وميارات أىداًفا

نالحرظ أن التعراوني، ولعمنرا  العمرل وتقردير اآلخررين واحتررام برالنفس والثقرة لمشراركةوا والحوار
 ة.ىذه الميارات ىاّمرة وضروريرة في مختمف جوانب الحيرا

( أنو إذا كان تعميم الرياضيات ييدف لمساعدة الطالب عمرى التفكيرر الرياضري 2003ويقول الفقي )
قررائق والعمميررات الرياضررية، وتطبيررق المعرفررة الرياضررية وفيررم العالقررات واالرتباطررات بررين مختمررف الح

بصررررورة واضررررحة، فررررذلك يشررررجع عمررررى توظيررررف الررررتعمم التعرررراوني فرررري تعمرررريم الرياضرررريات، فالمفرررراىيم 
والميررارات يمكرررن تعمميرررا بصررورة أفضرررل كعمميرررات ديناميكيررة مرررن خرررالل تفاعررل نشرررط برررين التالميرررذ. 

ضررافة لررذلك، يعررد حررل المشرركالت الرياضررية موقفررًا  يرررتبط إلررى حررد كبيررر بنمرروذج الررتعمم التعرراوني، وا 
حيررث يتضرررمن نمررروذج الرررتعمم التعررراوني المراحرررل اآلتيررة: موقرررف يرررتمكن فيرررو الطرررالب مرررن االسرررتجابة 
والمناقشة كمجموعة، تشخيص جماعي لمموقف، مناقشة جماعية لصياغة المشكمة والفروض وتقويم 

مختمفررررة، تامررررل جمرررراعي لالسررررتراتيجيات وتعررررديل اإلجررررراءات وتجريررررب الخطررررط ومالحظررررة النتررررائج ال
واألىرررداف ونترررائج الخطررروات السرررابقة، وىرررذه المراحرررل نفسررريا متضرررمنة فررري نمررروذج حرررل المشررركالت. 

( أن تعمررم الرياضرريات داخررل مجموعررات صررغيرة ينبغرري أن يكررون مبنيررًا عمررى 2003ويضرريف الفقرري )
الرياضرررية حيرررث يرررتم التشرررجيع التعررراون وذلرررك لمتواصرررل بفعاليرررة فيكتسرررب التالميرررذ الثقرررة فررري قررردرتيم 

المتبادل من قبل الزمالء في المجموعة، وىذا يشجع عمى استخدام استراتيجيات جديدة ومتنوعرة فري 
يجاد طرق حل جديدة لممسائل.  الحل، وكذلك تعميم أفكار جديدة وا 
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فرالتعمم  ويشجع التربويون عمى استخدام التعمم التعاوني لما لرو مرن مميرزات بالنسربة لمطالرب والمعمرم،
( يترريم الفرصررة لمطالررب لممحاولررة والخطررا والررتعمم مررن خطئررو، 2002التعرراوني كمررا يقررول الطنطرراوي )

لقرراء األسررئمة والتعبيررر عررن رأيررو دون حرررج، واإلجابررة عمررى بعررض التسرراؤالت الترري يطرحيررا زمررالؤه،  وا 
داعية لدى التالميذ، وعرض أفكاره عمى اآلخرين. ومن ناحية أخرى، ينمي التعمم التعاوني القدرة اإلب

وتطبيرررق مرررا يتعممونرررو فررري مواقرررف جديررردة، وكرررذلك ينمررري القررردرة عمرررى حرررل المشررركالت، وزيرررادة تقبرررل 
الطالب لوجيات النظر المختمفة، ورفع مسرتوى اعترزاز الطالرب بنفسرو. وبالنسربة لممعمرم، يقرول محمرد 

لمعمررررم المعمومرررات عمررررى ( أن الرررتعمم التعرررراوني يقمرررل مررررن الفتررررة الزمنيررررة التررري يعرررررض فييرررا ا2004)
التالميذ، ويقمل جيد المعمم في متابعة وعالج التمميذ الضعيف، وىو أيضًا يقمل من بعرض األعمرال 
ضررافة لررذلك، فرران المعمررم  التحريريررة لممعمررم مثررل التصررحيم، ألن كررل مجموعررة تقرردم عمرراًل واحرردًا، وا 

 داخل الفصل. ( طالباً 50( أو )40( مجموعات بداًل من )9( أو )8يمكنو متابعة )
إن التحميل النوعي لتعاون الطالب أثناء ممارسة التعمم التعاوني لم يحَظ باىتمام كبير مرن البراحثين 
عمومرررًا والعررررب خصوصرررًا، وكرررذلك موضررروع المسرررائل اإلثرائيرررة لرررم يمرررَق اىتمامرررًا كبيررررًا مرررن البررراحثين 

حميرة واحردة بحثرت فري موضروع العرب، وبحدود معرفة الباحثة واطالعيا، لم تعثر عمى أيرة دراسرة م
تحميل تعاون الطالب أثنراء حميرم لمسرائل إثرائيرة فري الرياضريات لرذلك لجرات الباحثرة لتحميرل تعراون 

 الطالب خالل حل مسائل إثرائية مستخدمة في ذلك نظريتين:
( والتي استخدمتيا Strauss & Corbin, 1998" )"Grounded Theoryالنظرية المجّذرة  أواًل:

ة لوصررف سررموك الطررالب أثنرراء النشرراط التعرراوني، وتصررنيف ىررذه السررموكيات، ثررم محاولررة الباحثرر
إيجرراد عالقررات فيمررا بينيررا. وتحترروي ىررذه النظريررة عمررى ثررالث مراحررل: الترميررز المفترروح، الترميررز 

 المحوري، الترميز المختار.
 تحميل التعاون حسب: ثانيًا:

ول تحميررل التعرراون ضررمن خمررس ( الررذي يتنرراClarke & Helme, 1997كررالرك وىرريمم )
 مرّكبات ىي:

( والذي يخدم المجموعرة فري عردة أمرور مثرل التوصرل إلرى قررار أو   Negotiationالتفاوض ) (1
 التوصل إلى معنى.
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 ( مثل التوصل إلى معنى لمفيوم رياضي معين.Meaningالمعنى ) (2
ديث الطمبرة خرالل ( والتري تتنراول المتفقرات المغويرة فري حرInter-subjectivityبين الذاتية ) (3

 نقاشيم.
( التي يواجييا الطمبة خرالل حميرم لممسرائل Uncertainty situationsمواقف عدم التيقن ) (4

 مثل عدم التيقن حول صحة خطوة معينة يريدون القيام بيا
( الذي يتوصل لو الطرالب باالعتمراد عمرى أمرر مرا مثرل "تجربرة سرابقة" Resolutionالقرار ) (5

ىا، والشخص العارف قد يكون أحد أفراد المجموعة يمتمرك معمومرة أو "شخص عارف" أو غير 
 مفيدة ليم، أو قد يكون المعمم في حال عجز أفراد المجموعة من التوصل لقرار بمفردىم.

( لتمييررز نرروع الصررعوبة الترري يواجييررا الطررالب، حررين يعممررون بشرركل مشررترك، Goos,1998جرروز )
 في المجموعة التعاونية. وكذلك تمييز طرق تغمب الطالب عمى الصعوبة

وسرريتم الحررديث بشرركل مفصررل عررن ىرراتين النظررريتين )النظريررة المجررذرة وتحميررل التعرراون( الحقررًا عنررد 
 حديثنا عن طريقة تحميل المعطيات.

ومن أجل تحميل التعاون الذي سعت لو الباحثة، قامت باالطالع عمى دراسرات وأبحراث تناولرت كراًل 
ة اإلثرائيرررة وسررروف تقررروم الباحثرررة بتقسررريم ىرررذه الدراسرررات إلرررى محرررورين مرررن الرررتعمم التعررراوني واألنشرررط

 أساسيين: 
 دراسات تناولت طريقة التعمم التعاوني في الرياضيات. .1
دراسررات تناولررت اسررتخدام األنشررطة اإلثرائيررة فرري الرياضرريات، وفيمررا يرراتي عرررض توضرريحي    .2

 لكل محور منيا.

 التعمم التعاوني في الرياضيات
( ىردفت إلرى التعررف إلرى 2007( دراسة مشرارًا إلييرا فري السرعيد )2004لباحث الباز )أجرى ا      

أثرررر اسرررتخدام أحرررد طررررق الرررتعمم التعررراوني )طريقررررة فررررق التحصررريل الطالبيرررة( عمرررى تنميرررة ميررررارات 
( تمميررذًا وتمميررذة مررن 75التواصررل الرياضرري وكررذلك عمررى التحصرريل الدراسرري لرردى عينررة مكونررة مررن )

ي اإلعرردادي. ولتحقيررق ىررذا اليرردف العررام تررم بنرراء أداتررين ىمررا اختبررار التحصرريل طمبررة الصررف الثرران
الدراسرري واختبررار ميررارات التواصررل الرياضرري. وتعررّرض الطررالب فرري المجموعررة التجريبيررة لمعالجررة 
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تمثمت في دراسة وحدة تحميرل المقرادير الجبريرة تعاونيرًا باسرتخدام طريقرة )فررق التحصريل الطالبيرة(، 
تالميذ المجموعة الضابطة لدراسة نفس الوحدة بالطريقة التقميدية، وتم تطبيرق اختبراري بينما تعرض 

البحث عمى طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد المعالجة التجريبية. تم استخدام نموذج 
ار كرل ووفقًا ليذا النمروذج ترم اختبرالتحميل اإلحصائي سباعي المرحمة لتحميل الدرجات الخام لمبحث 

باتباع سبع مراحل، ونتج عن ىذا التحميل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند فروض الفرض من 
( بررررين متوسررررطي درجررررات المجموعررررة التجريبيررررة والمجموعررررة الضررررابطة فرررري اختبررررار 0001مسررررتوى )

 التحصيل الدراسي وكذلك في  اختبار ميارات التواصل الرياضي لصالم المجموعة التجريبية. 
( بدراسة لمعرفة أثر استخدام طريقرة الرتعمم التعراوني 8991اق متصل، قام الباحث يوسف )وفي سي

وفررق نمرروذجين ىمرررا: نمرروذج جيجسرررو ونمرروذج الرررتعمم الجمعرري فررري تحصرريل طرررالب الصررف التاسرررع 
( شرعب وكران عردد طالبيرا 3األساسي في مادة الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا. عينة الدراسة كانت )

يميا إلررى شررعبتين تجررريبيتين اسررتخدمت نمرروذجي الررتعمم التعرراوني، وشررعبة ضررابطة (، وتررم تقسرر804)
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل 8استخدمت التعميم التقميدي. نتائج دراستو كانت: )

( عدم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية فري 2تعزى إلى طريقة التعميم لصالم الطريقة التعاونية، و)
ب الذين درسوا وفق نموذج جيجسو وتحصيل الطمبرة الرذين درسروا وفرق نمروذج الرتعمم تحصيل الطال
( عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري االتجرراه نحررو الرياضرريات يعررزى لطريقررة 3التعرراوني، و)

 التعمم.
أرادا معرفرررة فيمرررا إذا كررران ىنررراك أثرررر ألنرررواع  (2004البررراز )( و 8991ونررررى أّن البررراحثين يوسرررف )

ج مختمفة من التعمم التعاوني عمى تحصيل الطالب في مرادة الرياضريات باعتبرار أن تحصريل ونماذ
المشار في دراستو ( 2001حسن )واتفق الطمبة ىو المؤشر األكبر الدال عمى تحقيق أىداف التعمم. 

معرفرررة أثرررر مرررع البررراحثين السرررابقين فررري ىررردف دراسرررتو الرررذي تمثرررل فررري  (2004إلييرررا فررري )الرررديب، 
اسرررتراتيجية الرررتعمم التعررراوني فررري تررردريس وحررردة التناسرررب وتطبيقاترررو لطمبرررة الصرررف الخرررامس  اسررتخدام

االبتررردائي عمرررى تحصررريميم، وبقررراء أثرررر الرررتعمم، وتنميرررة التفكيرررر االسرررتداللي فررري ىرررذه الوحررردة مقارنرررة 
ية ( بجانب "تنم2001بنظائرىم الذين درسوا الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة، وبالتحديد، اىتم حسن )

التفكيرر االسررتداللي" باعتبراره وسرريمًة ميمرة لتحسررين تحصرريل الطرالب، ولتحقيررق أىدافرو، اختررار عينررة 
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مرررن إحررردى المررردارس االبتدائيرررة التابعرررة إلدارة أسررريوط التعميميرررة بمحافظرررة أسررريوط حيرررث ترررم اختيرررار 
توصررل مجموعرة مررن تالميررذ الصررف الخررامس االبترردائي فري ىررذه المدرسررة لتعمرريميم وحرردة التناسررب. و 

إلى أن تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة التناسب وتطبيقاتو باستخدام اسرتراتيجية الرتعمم 
التعرراوني تفوقرروا عمررى أقرررانيم فرري المجموعررة الضررابطة الررذين درسرروا الوحرردة ذاتيررا بالطريقررة المعتررادة 

( 8991يوسررف )مررن  عنرردما تقرردمت المجموعترران لالختبررار التحصرريمي البعرردي متفقررًا بررذلك مررع كررل
(، وفرري ىررذه الدراسررة تفرروق الطررالب الررذين درسرروا بالطريقررة التعاونيررة فرري القرردرة عمررى 2004البرراز )و 

التفكيررر االسررتداللي، وتمكنرروا مررن اسررتبقاء المررادة المتعم مررة واالحتفرراظ بيررا بشرركل أفضررل مررن الطررالب 
دة فرري ترردريس وحرردة التناسررب المجموعررة الترري درسررت بالطريقررة المعتررادة. ولررم تسرريم الطريقررة المعتررا

 وتطبيقاتو في تنمية التفكير االستداللي.
( بدراسررة مشرابية لمدراسررات العربيررة 2008( المشررار إليررو فري عمرردة )Austin, 1995وقرام أوسررتن )

الررررثالث السررررابقة كرررران ىدفررررو منيررررا معرفررررة أثررررر تطبيررررق الررررتعمم التعرررراوني عمررررى التحصرررريل فرررري مررررادة 
ب بالتعمم وميارات حرل المشركالت واالتجراه نحرو الرياضريات وطبرق الرياضيات ومدى احتفاظ الطال

دراسرررتو عمرررى طرررالب الكميرررة خرررالل فصرررل دراسررري كامرررل، وتوصرررل إلرررى أن طرررالب مجموعرررة الرررتعمم 
التعررراوني كانرررت درجرررة تمرررتعيم برررالتعمم أكبرررر، وزادت لررردييم ميرررارات حرررل المشررركالت بشررركل أفضرررل، 

الضرررابطة الرررذين درسررروا باسرررموب المحاضرررررة  ومسرررتوى تحصررريميم كرررذلك كررران أعمرررى مرررن المجموعرررة
التقميديررة، إال أن الدراسررة توصررمت إلررى عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري تغيررر االتجاىررات 

 نحو مادة الرياضيات بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة.
لتنافسرري فرري ىنرراك دراسررات اىتمررت باثبررات أفضررمية الررتعمم التعرراوني عمررى الررتعمم امررن ناحيررة أخرررى 

الرياضرريات، باعتبررار أن الطررالب عنرردما يعممررون معررًا، فررانيم يسررتفيدون مررن خبرررات بعضرريم الرربعض 
ويتشرراركون فرري بنرراء المعمومررات بررداًل مررن التنررافس فرري اإلنجررازات الفرديررة. فمررثاًل قامررت أبررو عميرررة 

سري الجمعري فري تعمريم ( بتجريب استخدام استراتيجيتّي التعمم التعاوني الجمعي والتعمم التناف8991)
الرياضيات لدى طالب المرحمة الثانويرة العامرة، وأظيررت نترائج ىرذه الدراسرة فاعميرة الرتعمم التعراوني 
الرذي أبردى فيرو التالميررذ تفروقيم عمرى أقررانيم الررذين تعممروا باسرتخدام طريقرة العرررض فري اختبرار حررل 

يررة )أعراله( فاعميرة العمرل الجمراعي المشكالت المفظيرة فري مرادة الرياضريات، وبينرت الباحثرة أبرو عم
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والتعرراوني الررذي تررم بررين الطررالب والحرروار والمناقشررة الترري أظيرررت نتررائج إيجابيررة فرري حررل المشرركالت 
 دراسة كان مرن أبررز نتائجيرا أن (8995جونسون وجونسون ) المفظية في الرياضيات. كذلك أجرى

معنى والرذي يتحقرق مرن خرالل التفاعرل، العمل التعاوني ضمن الفريق يساعد في تحفيز التعمم ذي ال
أن تصميم الرتعمم التعراوني  ومما توصمت لو الدراسة التعاون والمشاركة.و الحوار، و حل المشكالت، و 

يسررريم فررري بنررراء المعرفرررة المتاصرررمة فررري الخبررررات االجتماعيرررة فررري بيئرررة الرررتعمم التعررراوني ضرررمن فريرررق 
(Vygotsky,1978). 

نمرا أيضرا عمرى تقرويميم الرذاتي، التعمم التعاوني ال يؤثر فقرط عمر ى المنافسرة التعمميرة برين الطرالب وا 
(، وقرد قراموا Ross, Rolhiser & Hoaboam, 1997وذلك كما يدعي روس ورولييزر وىوبروم )

بدراسررة ىرردفت إلرررى التعرررف إلررى تررراثير التقررويم الررذاتي عمرررى تحصرريل تالميررذ المرحمرررة االبتدائيررة فررري 
اوني،  وتمررت ىررذه الدراسررة عمررى عينررة مررن طررالب الصررفين الخررامس الرياضرريات فرري بيئررة الررتعمم التعرر

( طالب يدرسون أحد الموضوعات الرياضية داخل حجرة دراسية يسرودىا 300والسادس بمغ عددىا )
المنرراخ التعررراوني مررردة بمرررغ قررردرىا أسررربوعين، ومرررن النترررائج الميمرررة التررري توصرررل ليرررا روس ورولييرررزر 

لممسررراعدة مرررن خرررارج المجموعرررة التعاونيرررة، وارتفررراع مسرررتوى وىوبررروم )أعررراله( قمرررة احتيررراج الطرررالب 
 التحصيل لدييم، وانخفاض معدل القمق والرىبة من االختبارات التقميدية لدييم.

( فوظرف نظريررة الرذكاء المتعرردد فري الرتعمم التعرراوني فري  دراسررتو Tarim, 2009أمرا الباحرث تررارم )
ة الررذكاء المتعرردد عمررى تحصرريل طررالب الصررف لمعرفررة آثررار طريقررة الررتعمم التعرراوني مدعومررة بنظريرر

الرابررع االبترردائي األتررراك فرري مررادة الرياضرريات وقرردرتيم عمررى فيررم وحفررظ المررادة. وكانررت عينررة دراسررتو 
( طالبًا الذين تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبيتين )استعممت طريقة التعمم التعاوني المدعوم 150)

تين )استعممت الطريقة التقميدية في التعميم(، وتم استخدام بنظرية الذكاء المتعدد، ومجموعتين ضابط
كرراًل مررن األدوات اآلتيررة: اختبررار التحصرريل فرري مررادة الرياضرريات، مخررزون الررذكاء المتعرردد ونمرروذج 
المعمومررات الشخصررية كررادوات لقيرراس الدراسررة. وتوصررل الباحررث تررارم )أعرراله( إلررى أن طريقررة الررتعمم 

كاء المتعرردد ليررا ترراثير أكبررر عمررى التحصرريل األكرراديمي مررن الطريقررة التعرراوني المدعومررة بنظريررة الررذ
التقميدية في التعميم، أما فيما يتعمق بنتائج الحفظ، تبين أنو ال تاثير لطريقة التعمم التعاوني المردعوم 

 بنظرية الذكاء.
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ومرررن جانرررب آخرررر، ىنررراك دراسرررات عديررردة بحثرررت فررري أثرررر الرررتعمم التعررراوني فررري مرررواد مختمفرررة غيرررر 
 عبيردات الباحرث  رياضيات واتفقت نتائجيا مع نتائج تطبيق التعمم التعاوني في الرياضيات، فمثالً ال
إلى استقصاء أثر استخدام التعمم التعاوني والخريطة المفاىيمية فري  بدراسة سعى فييا قام (2000)

فتوصررل قميديررة الفيررم المفرراىيمي لطمبررة الصررف السررابع األساسرري فرري مررادة العمرروم مقارنررة بالطريقررة الت
وجرررود فررررق فررري الفيررررم المفررراىيمي عنرررد طمبرررة الصررررف السرررابع األساسررري برررين المجموعررررة ( 8إلرررى: )

والترري  جريبيررة يعررزى إلررى طريقررة الترردريس وكرران لصررالم المجموعررة التجريبيررةتالضررابطة والمجموعررة ال
السررابع فررروق فرري الفيررم المفرراىيمي عنررد طمبررة الصررف ( عرردم وجررود 2اسررتخدمت الررتعمم التعرراوني، و)

فرروق ( عردم وجرود 3، و)الجرنس إلرىاألساسي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيرة تعرزى 
فرررري الفيررررم المفرررراىيمي عنررررد طمبررررة الصررررف السررررابع األساسرررري بررررين المجموعررررة الضررررابطة والمجموعررررة 

 .التفاعل بين الطريقة والجنس إلىالتجريبية تعزى 

 استخدام األنشطة اإلثرائية في الرياضيات
دراسررة ىررردفت إلرررى الكشررف عرررن فاعميرررة األنشررطة اإلثرائيرررة فررري تنميرررة  (2010أجرررت الباحثرررة رمرررل )

التفكيررر اإلبررداعي مررن خررالل تنميررة قرردرة الطالقررة، المرونررة، األصررالة، التفاصرريل، والتفكيررر اإلبررداعي 
ككررل، كمررا ىرردفت إلررى فحررص تحسررين التحصرريل الدراسرري مررن خررالل تحسررين المسررتوى المعرفرري فرري 

لرياضيات لردى تمميرذات الصرف الخرامس االبتردائي الموىوبرات بالمردارس الحكوميرة فري مدينرة مادة ا
مواضريع دراسرية فري وحردة  10مكة المكرمة، واستخدمت رمل )أعاله( منيجًا شبو تجريبري واخترارت 

طالبة من طالبرات  50الكسور من مقرر الرياضيات لمصف الخامس االبتدائي. عينة الدراسة كانت 
لخرررررامس االبتررررردائي الموىوبرررررات بالمررررردارس الحكوميرررررة فررررري مدينرررررة مكرررررة المكرمرررررة، وشررررركموا الصرررررف ا

مجموعتين، إحداىما تجريبيرة درسرت باسرتخدام األنشرطة اإلثرائيرة المعتمردة عمرى األلغراز والمشركالت 
الرياضررية غيررر الروتينيررة، أمررا المجموعررة األخرررى فيرري مجموعررة ضررابطة درسررت باسررتخدام األنشررطة 

صاحبة لمكتراب المدرسري، وكرال المجمروعتين خضرعت الختبرار التفكيرر اإلبرداعي واختبرار العادية الم
التحصيل الدراسي المعد من قبل الباحثرة فري وحردة الكسرور. أظيررت نترائج الدراسرة فاعميرة األنشرطة 
اإلثرائيررة فرري تنميررة التفكيررر اإلبررداعي والتحصرريل الدراسرري فرري مررادة الرياضرريات لرردى طالبررات الصررف 

س االبتدائي الموىوبات بالمدارس الحكومية في مكة المكرمة، حيث تفوقت طالبات المجموعرة الخام
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التجريبيررة عمررى نظيررراتين فرري المجموعررة الضررابطة فرري متوسررط درجررات التفكيررر اإلبررداعي والتحصرريل 
 الدراسي البعدي.  

التعرررف  ( ىرردف فييررا إلررى2010( بدراسررة مشررابية لدراسررة رمررل )2000كمررا قررام الباحررث الخضررر )
عمررى فاعميررة اسررتخدام األنشررطة اإلثرائيررة فرري ترردريس الرياضرريات عمررى التحصرريل الدراسرري والتفكيررر 
اإلبررداعي لرردى تمميررذات الصررف األول المتوسررط بمنطقررة القصرريم بالمممكررة العربيررة السررعودية، حيررث 

ىرذه  طالبة من طالبرات الصرف األول المتوسرط بمنطقرة القصريم، وقسرم 60تكونت عينة دراستو من 
العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وخضرعت المجموعتران الختبرار تحصريمي واختبرار ترورانس 

( بعد تحميل نتائج دراستو إلرى تفروق المجموعرة التجريبيرة مقارنرة 2000اإلبداعي، وتوصل الخضر )
برذلك  بالضابطة في درجات الكسب في اختبار التفكيرر اإلبرداعي واختبرار التحصريل الدراسري، مؤيرداً 

 (.2010ما توصمت لو رمل )
( فرراىتم 2010( فتنرراول فرري دراسررتو فئررة مختمفررة عررن الفئررة الترري تناولتيررا رمررل )2002أمررا السررعيد )

بدراستو بالطالبات عمى اختالف مستوياتين التحصيمية، وقام باعداد برنامج إثرائي قائم عمى أنشطة 
بحررث الرياضرريات، وكرران اليرردف مررن ىررذه إثرائيررة لطالبررات متفاوتررات فرري تحصرريمين الدراسرري فرري م

الدراسة تحديد األنشطة اإلثرائية التي يمكن استخداميا لتحقيق األىداف التربوية، كما ىدفت الدراسة 
إلررى فحررص اخررتالف درجررة اسررتفادة التمميررذات مررن البرنررامج اإلثرائرري برراختالف مسررتويات القرردرة عمررى 

يررت النترائج أن الطالبرات ذوات التحصريل المتردني التحصيل الدراسي لديين. بعد تطبيق الدراسة أظ
فرري الرياضرريات قررد اسررتفدن مررن برنررامج األنشررطة اإلثرائيررة الررذي قدمررو الباحررث ليررن فرري الرياضرريات 

 بنفس المستوى الذي استفدن منو الطالبات ذوات التحصيل العادي في الصف العادي.
كالت، ليست المشكالت الرياضية فحسب، ويساعد التعمم التعاوني أيضًا في تنمية ميارات حل المش

بل المشكالت الحياتية اليومية وذلك ألنو يربط ما يتعممو الطالب في المدرسة بحياتو فري الواقرع مرن 
خالل التعمم في مجتمع تعاوني مصغر، ما يؤدي لموصول لتعمم ذي معنى، وىذا ما يؤكده الباحثان 

بعد قياميما بدراسة تجريبية فري  (Posamenter and stepleman , 1991)بوسامنتر وستيبممان 
السويد ىدفا منيا إلى معرفة أثرر الوحردات اإلثرائيرة المقدمرة لمطرالب عمرى تحسرين ميراراتيم فري حرل 
المشرركالت، حيررث قررام الباحثرران باعررداد مجموعررة مررن األنشررطة الرياضررية عمررى صررورة وحرردات إثرائيررة 
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يرررة، وتناولرررت ىرررذه الوحررردات فرررروع الرياضررريات وحررردة إثرائ 113مصرررغرة، وكررران عررردد ىرررذه الوحررردات 
المختمفة، ومن أىم الموضوعات التي تناوليا البرنامج في وحداترو اإلثرائيرة ىرو تطبيقرات الرياضريات 
فرري الحيرراة اليوميررة، والطمرروح وحررب االسررتطالع، واإلبررداع فرري حررل المشرركالت. وقررد صررنف الباحثرران 

لو، ومستوى القدرة الرياضرية لردى الطالرب الراغرب ىذه الوحدات حسب: فرع الرياضيات الذي تنتمي 
( 1991فرررري دراسررررتيا، وموضرررروع الرياضرررريات الررررذي ترررردور حولو.وقررررد اختررررار بوسررررامنتر وسررررتيبممان)

( طالب وطالبة وترم تطبيرق 120عينتيما الدراسية من طالب الصفوف الثاني وحتى الثامن وبمغت )
دراسررتيما فروقررًا واضررحة بررين المجمرروعتين  البرنررامج عمررييم مرردة فصررل دراسرري كامررل، وأظيرررت نتررائج

 التجريبية والضابطة في أداء الطالب لصالم التجريبية في مجال ميارة حل المشكالت.
إلى نتائج متفقة مع ما توصل لو بوسامنتر وسرتيبممان (Joshua, 1993 ) جوشا  وتوصمت الباحثة

داد برنرامج باألنشرطة اإلثرائيرة المناسربة دراسة تجريبية أجرتيا فري ألمانيرا قامرت فييرا باعر )أعاله( في
بتطبيررق ىررذا البرنررامج عمررى  لترردريس الرياضرريات لمطررالب فرري مراحررل التعمرريم العررام، وقامررت جوشررا 

جميع الطالب في كافة المستويات بمن فييم ذوو الصعوبات التعميمية في مادة الرياضريات، وكرذلك 
و الباحثررة )أعرراله( عمررى أنشررطة إثرائيررة متنوعررة ذوو التحصرريل المترردني، واحترروى البرنررامج الررذي طبقترر

المحترررروى والمسررررتوى، وكررررذلك متنوعررررة فرررري الموضرررروع الرياضرررري الررررذي تتناولررررو. وتررررم تحديررررد الطالررررب 
المستيدف من كرل نشراط إثرائري مرن حيرث: مسرتوى القردرة الرياضرية المناسربة لالسرتفادة مرن النشراط 

م تصنيف األنشطة اإلثرائية إلى أربعة مستويات الذي يقدمو البرنامج، وعمر الطالب الزمني بحيث ت
)أ، ب، ج، د( متدرجررة حسررب عمررر الطالررب الزمنرري، وتررم تخصرريص أربعررة كتررب لفنشررطة اإلثرائيررة 
بواقع كتاب واحد لكل مستوى من تمك المستويات األربعة، وتم تطبيق البرنامج عمرى طرول الفصرمين 

لبرنامج، توصمت جوشا إلى نترائج مشرابية لمرا توصرل الدراسيين األول والثاني. وبعد انتياء تطبيق ا
(، حيررث أظيررر الطررالب تحسررنًا واضررحًا فرري أدائيررم لرريس فرري حرررل 1991لررو بوسررامنتر وسررتيبممان )

المشكالت في الرياضريات فحسرب، برل فري كافرة المرواد الدراسرية، وكرذلك فري التعامرل مرع مشركالتيم 
 التعمم ذي المعنى. الحياتية ما يؤكد أثر التعمم التعاوني في تحقيق

 Dale R. Hawley & David)وبشكل مرتبط بالمشكالت الرياضية بالتحديد، قام ىاولي وأولسون

H. Olson, 1995)  بدراسة تجريبية أجريت في الواليات المتحدة األمريكية في واليرة الينروي، حيرث



18
 

م صرررعوبات فررري طبقرررت ىرررذه الدراسرررة عمرررى ثالثرررين زوجرررًا مرررن طرررالب المرحمرررة المتوسرررطة ممرررن لرررديي
الرياضيات بشكل عام، وفي حل المسائل بشكل خاص. سعى الباحرث )أعراله( فري دراسرتو ىرذه إلرى 
معرفة فعاليرة برنرامج األنشرطة اإلثرائيرة فري زيرادة القردرة عمرى حرل المشركالت فري المسرائل الرياضرية 

مجمروعتين، األولرى المفظية لدى الطالب الذين طبق عمييم ىرذا البرنرامج، فقرام بتقسريم الطرالب إلرى 
تجريبيرررررة تطبرررررق برنرررررامج األنشرررررطة اإلثرائيرررررة عمرررررييم، والثانيرررررة ضرررررابطة درسرررررت المسرررررائل بالطريقرررررة 
االعتيادية، وتوصمت الدراسة إلى أن المجموعة التي خضعت لمتردريب والبرنرامج الخراص باألنشرطة 

مرن خرالل  -الضرابطةمقارنة بالمجموعرة  -اإلثرائية أظيرت فروقًا كبيرة في بعض المتغيرات الميمة
قرردرتيم عمررى التعامررل مررع المسررائل المفظيررة وتحديررد معطيررات المسررالة وحميررا. وممررا أظيرتررو النتررائج 

% مررن المشرراركين أظيررروا مسررتويات عاليررة مررن الرضررا عررن المشرراركة فرري البرنررامج، 98أيضررًا، أن 
 وجميعيم أوصوا بمشاركة اآلخرين من زمالئيم في البرنامج.

دراسرة تجريبيرة فري واليرة واشرنطن فري أمريكرا قرام  (Chanceller, 1992)نسرمر تشا الباحرث وأجررى
فييا باعداد مجموعة من األنشطة اإلثرائية المتعددة في المحتوى والمستوى من الصف الثاني وحتى 
الثامن تم توزيعيا عمى األسابيع الدراسرية حيرث كران ليرذه األنشرطة خطرة تسرير برالتوازي مرع الخطرة 

عتيادية، حيث تضمنت ىذه األنشطة مشكالٍت رياضرية مفتوحرة النيايرة، وألعابرًا رياضرية الدراسية اال
ذكية تجعل الطالب منشرغمين معظرم وقرت الردرس باعمرال ممتعرة، وكرانوا يقومرون بيرا بطريرق فرديرة 
أو تعاونية، وطبق الباحث )أعراله( دراسرتو مردة فصرل كامرل، وأظيررت نتائجيرا تحسرنًا ممحوظرًا لردى 

ينة الدراسة في مجال حل المشكالت في المسائل الرياضرية متفقرًا برذلك مرع نترائج الباحثران طالب ع
 .(Hawley & Olson,1995)ىاولي وأولسون 

باجراء دراسة حدد ىدفرو  (2011وفي مجال تنمية التفكير اإلبداعي بشكل عام، قام الباحث العقيل )
 التكاممّيرة والتفكيرر العمرم عمميرات تنميرة فري حرةمقتر  إثرائيرة عمميرة أنشرطة اسرتخدام أثرر فييرا بمعرفرة

 الصف في الموىوبين التالميذ االبتدائية بشكل عام لدى المرحمة في الموىوبين التالميذ لدى اإلبداعي

 العمميرة األنشرطة اسرتخدام أثرر فري الموىروبين التالميرذ رأي ىردف إلرى معرفرة كمرااالبتردائي،  السرادس

 المرنيج اسرتخدم الباحرث )أعراله( .لردييم اإلبرداع وميرارات التكامميرة لعمرما عمميرات فري تنميرة اإلثرائيرة

تكونرت ، و بعردي واختبرار قبمري اختبرار مرع الضرابطة المجموعرة تصرميم الحقيقري القرائم عمرى التجريبري
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 المسائية فري الرعاية برامج في الممتحقين االبتدائي السادس الصف طالب من ( طالباً 50العينة من )

 الباحث( إعداد من( مقترحة  إثرائية عممية أنشطة األدوات وتضّمنت الموىوبين، لرعاية الرياض مركز

 كماوالتعميم.  وزارة التربية قبل من المعتمد المدرسي الموىوبين رعاية برنامج وفق وبناؤىا تم تصميميا

أسرابيع، وكران  نيرةثما البحرث تجربرة التكامميرة، اسرتمر ت العمرم عمميرات لقيراس اختبراًرا األدوات تضّمنت
 التجريبيرة المجموعرة فري التالميرذ درجرات متوسرطات برين إحصرائياً  دالرة فرروق وجرود النترائج من أبرز

 تراثير ووجرود البعردي، اإلبرداعي التفكيرر الختبرار بالنسربة وذلك المجموعة التجريبية لصالم والضابطة

اإلبرداعي، وممرا توصرمت لرو الدراسرة  التفكيرر ميرارات المقترحرة عمرى اإلثرائيرة العمميرة لفنشرطة كبيرر
 عمميرات لميرارات اكتسرابيم فري المقترحرة اإلثرائيرة العمميرة لفنشرطة الفّعرال الردور عمرى التالميرذ تاكيرد

 التعاوني، الجماعي العمل أىمية عمى اإلبداعي، أما الطالب أنفسيم فقد أكدوا التفكير العمم وميارات

 مرن أن عمرى أك ردوا كمرا المقترحرة، اإلثرائيرة العمميرة لفنشطة ذىمتنفي خالل المكاسب الحقيقية من وأنو

 إلرى إضرافة األنشرطة، تمرك فري المسرتيدفة الميارات تنّوع ىي اإلثرائية العممية إيجابيات األنشطة أبرز

 والتقديم. العرض وأساليب المحتوى العممي تنّوع
ار أنيررا ترروفر مجررااًل واسررعًا لتطبيررق ومررن بررين الدراسررات كرران دراسررات اىتمررت بمررادة العمرروم عمررى اعتبرر

 قيرراس فعاليررة األنشررطة( دراسررة كرران ىدفررو فييررا 2003، فقررد أجرررى إسررماعيل )أنشررطة إثرائيررة عديرردة
ن لردى التالميرذ المتفروقي االبتكراريفي تنمية قردرات التفكيرر  في مادة العموم اإلثرائية المقترحة العممية

تقررديم اختبررار لقيرراس قرردرات التفكيررر ب ام الباحررث )أعرراله(فرري مررادة العمرروم فرري المرحمررة اإلعداديررة، فقرر
نشرطة األفعاليرة ن، وفحرص )الطالقة، المرونة، األصالة( في العموم لردى التالميرذ المتفروقي االبتكاري

لررردى التالميرررذ المتفررروقين فررري مرررادة العمررروم بالمرحمرررة  االبتكررراريثرائيرررة فررري تنميرررة التفكيرررر اإلعمميرررة ال
 مررن مررن التالميررذ المتفرروقين فرري الصررف الثالررث اإلعرردادي عينررةاحررث )أعرراله( . اختررار الباإلعداديررة

مجموعررة  إلررى ياتقسرريمة، وقررام بمحافظررة القرراىر  ة فرريمرردارس التعمرريم اإلعرردادي بررادارة حمرروان التعميميرر
لررم تقرردم ليررا أنشررطة إثرائيررة. وقررد توصررل  مجموعررة ضررابطةتررم تقررديم األنشررطة اإلثرائيررة ليررا و  تجريبيررة

بررين متوسررطي   (0.01)إلررى وجررود فرررق ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررةه( الباحررث )أعررال
والمرونررررة واألصررررالة  درجررررات تالميررررذ المجموعررررة التجريبيررررة والمجموعررررة الضررررابطة فرررري قرررردرة الطالقررررة

فرري وحردة العمرروم اإلثرائيررة  االبتكراريفري التطبيررق البعردي الختبررار قردرات التفكيررر  والتفكيرر االبتكرراري
 .مما يشير إلى فعالية األنشطة اإلثرائية المقترحة مجموعة التجريبيةلصالم ال
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أثرر اسرتخدام حقيبرة تعميميرة ألنشررطة  ( دراسرتو محراواًل فييرا معرفرة2001وكرذلك أجررى عبرد السرالم )
الصررف فرري  المتفرروقينالتالميررذ  ىالعمرروم فرري تنميررة ميررارات االستقصرراء العممرري لررد مررادة إثرائيررة فرري

 ى الرذكور واإلنراث،وأثر الحقيبة التعميمية في تنمية ميارات االستقصاء العممري لرد ،الثاني اإلعدادي
)أعررراله(  الباحرررث ( والمجموعرررة )تجريبية/ضرررابطة(.إنررراث/ذكررروروتبحرررث وجرررود تفاعرررل برررين الجرررنس )

مجموعرة تجريبيرة تتكرون مرن  ىمجمروعتين، األولر ىعينرة الدراسرة إلر، فقسرم المنيج التجريبي استخدم
وىرذه المجموعرة اسرتخدمت  الصرف الثراني اإلعرداديفري  المتفوقين طالبمن ال طالبةطالب و ( 32)

تعميميرة ألنشررطة إثرائيرة فرري العمروم، أمررا المجموعرة الثانيرة فيرري مجموعرة ضررابطة تكونرت مررن  حقيبرة
الحقيبررررة  مولرررم تسررررتخد الصررررف الثررراني اإلعررررداديالمتفررروقين فرررري  الطررررالبمرررن  طالرررب وطالبررررة( 29)

 الباحررث )أعرراله( طبررقاإلثرائيررة الترري اسررتخدمتيا المجموعررة التجريبيررة فرري العمرروم.  التعميميررة لفنشررطة
خالليررا دراسررة األنشررطة اإلثرائيررة الموجررودة  المجموعررة التجريبيررة لمرردة ثمانيررة أسرابيع تررم ىالدراسرة عمرر

ميرررة فعاليرررة الحقيبرررة التعميميرررة ألنشرررطة إثرائيرررة فررري تن الدراسرررة أظيررررت نترررائجو ، الحقيبرررة التعميميرررةفررري 
، وكررذلك أظيرررت الصررف الثرراني اإلعررداديالطررالب المتفرروقين فرري  ىميررارات االستقصرراء العممرري لررد

 عردم وجرود تفاعرل برين الجرنس، وأيضرا نمو ميارات االستقصراء العممري ىعدم وجود أثر لمجنس عم
 ( والمجموعة )تجريبية/ضابطة(.إناث/ذكور)

يررة، نالحررظ أن جميرع تمررك الدراسررات توصررمت مرن خررالل اسررتعراض الدراسررات السرابقة العربيررة واألجنب
إلررى فاعميررة كررلٍّ مررن الررتعمم التعرراوني واسررتخدام األنشررطة اإلثرائيررة فرري زيررادة تحصرريل الطررالب وتنميررة 
ميارات التفكير لدييم، والدراسة الحالية تسعى لمعرفة نوعيرة ألنرواع التعراون الرذي يسرتخدمو الطرالب 

تررواجييم عنرد تطبيقيررا، وبالتررالي مسرراعدة المعمررم والطررالب  أثنراء نشرراطيم التعرراوني والصررعوبات الترري
في تمييز الصعوبة التري يواجييرا الطرالبن ألن تمييرز نروع الصرعوبة والمشركمة سريكون الطريرق إلرى 
التغمرررب عمرررى ىرررذه الصرررعوبة مرررا يرررؤدي لتحقيرررٍق أفضرررل ألىرررداف الرررتعمم التعررراوني وأىرررداف األنشرررطة 

 اإلثرائية المرجّوة.   
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 الفصل الثالث
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

يوضررم ىرررذا الفصررل الطريقرررة واإلجررراءات التررري اتبعتيررا الباحثرررة فرري دراسرررتيا وكررذلك مجتمرررع البحرررث 
 والمشاركين في الدراسة، ونوع البحث المستخدم. 

 مجتمع البحث:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في 

  م(.2083 -م2082في الفصل الدراسي الثاني من العام )محافظة جنين 

 المشاركون في الدراسة:
تم إجراء الدراسة عمى عينة مكونة من أربع مجموعات من طمبة الصرف العاشرر بحيرث كران        

ىنررراك مجموعتررران مرررن الرررذكور ومجموعتررران مرررن اإلنررراث، وتكونرررت كرررل مجموعرررة مرررن أربعرررة طرررالب 
 % فما فوق(.85عال )  ة الرياضياتتحصيميم األكاديمي في ماد

وىرررذه العينرررة تنررردرج تحرررت "العينرررة الغنيرررة" أو "عينرررة الحررراالت الغنيرررة" والتررري تشررركل أحرررد أنرررواع      
تكررون غنيررة  الترري تتناوليررا الدراسررة النوعيررةالحرراالت فالعينررات فرري أسررموب البحررث الكيفرري )النرروعي(،

بشركل متطررف، مثرل التالميرذ ذوي التحصريل  ولكرن لريس فييرا بوضروحبالمعمومات، وتظير الظاىرة 
 المرتفع.

واختررارت الباحثررة الصررف العاشررر ألن الطررالب يتعرفررون عمررى طريقررة التعبيررر عررن األعررداد الزوجيررة 
والفردية باستخدام الرموز وكذلك يتعممون درس "طرق البرىان" الذي يوضم ليرم كيفيرة إثبرات بعرض 

ي الفصل الدراسي األول من الصف العاشرر حسرب المنيراج التعميمات والظواىر المتعمقة باألعداد ف
 الفمسطيني.

وأمرا السرربب فرري اختيررار الباحثررة مجمرروعتي ذكررور ومجمرروعتي إنرراث فيررو محاولررة التنويررع فرري اختيررار 
أفررراد العينررة، حيررث أن المرردارس الفمسررطينية يكررون التعمرريم فييررا غيررر مخررتمط، ولررذلك لجررات الباحثررة 

 سين. الختيار مجموعات من الجن
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 نوع البحث:
ىرررذا البحرررث يعتمرررد عمرررى مرررنيج البحرررث الكيفررري )دراسرررة حالرررة(، فاسرررموب دراسرررة الحالرررة يقصرررد منرررو 
الوصول إلى فيم عميق لحالة معينة. وفي ىذه الدراسة، فان الباحثة تمقي الضوء عمى  تعاون طمبة 

كرون دراسرة الحالرة الصف العاشر في حل أنشطة إثرائية عن طريق دراسة حالة أربرع مجموعرات، وت
فرري وضررعيا وسررياقيا الطبيعيررين. وىررو أيضررًا مررنيٌج تسررتخدم الباحثررة فيررو النظريررة المجررّذرة فرري تحميررل 
أنواع تعاون الطالب أثناء قياميم بحل األنشطة اإلثرائية. وتكمرن أىميرة اسرتخدام المرنيج الكيفري فري 

المجموعررات التعاونيررة، ونرروع  ىررذه الدراسررة فرري أن البحررث سررييتم بمعرفررة كيفيررة تعرراون الطررالب فرري
 الصعوبات التي يواجيونيا ومن ثم كيفية التغمب عمى ىذه الصعوبات.

 إجراءات البحث:
قامررت الباحثررة بتمريررر األسررئمة اإلثرائيررة عمررى المجموعررات المشرراركة فرري الدراسررة بحيررث مررررت       

ىذا التعاون، وسرجمت  كل سؤال بشكل منفرد حتى يتسنى مالحظة الطالب من حيث تعاونيم وأنواع
الباحثة محادثات الطالب وتعمميم التعاوني ودونت المالحظات بما يتعمق بيذا التعمم وخاصرة أنرواع 
التعرررراون والصررررعوبات الترررري تواجررررو المجموعررررة بشرررركل عررررام، أو الصررررعوبة الترررري يواجييررررا أحررررد أفررررراد 

 الصعوبة.المجموعة أثناء نشاطيم التعاوني، باإلضافة إلى طرق تغمبيم عمى ىذه 
وأما البيئة التري اجتمعرت فييرا كرل مجموعرة مرع الباحثرة فكانرت غرفرة مرن المدرسرة )المكتبرة(،       

 وتم ترتيب جموس الطالب عمى شكل مجموعة بحيث كان الطالب مقابل بعضيم البعض.

 طريقة جمع المعطيات:
 استخدمت الباحثة الوسائل التالية لجمع معطيات البحث:

امرررت الباحثرررة بتصررروير أعمرررال الطرررالب أثنررراء عمميرررم فررري المجموعرررات المالحظرررة: حيرررث ق -
التعاونية، إلضفاء الحيوية عمى الدراسة مما يسيل عمى القرارئ اسرتيعاب الموقرف التعممري، 
وكررذلك تسررجيل مناقشررات الطررالب صرروتيًا أثنرراء تعرراونيم، ومررن ثررم كتابررة مررا الحظتررو أثنرراء 

ق أىداف البحث المتمثمة فري معرفرة أنرواع تعراون مراقبتيا لمنشاط التعاوني حتى يتسنى تحقي
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الطالب في توصميم لحمول المشكالت الرياضية والصعوبات التي يواجيونيا وكيفية تغمربيم 
 عمى ىذه الصعوبات.

 دور الباحثة خالل المالحظة: -
تركت الباحثة الطالب يعممون بمفردىم، وكانت تتدخل فري بعرض األحيران أثنراء المالحظرة 

امررتالك الطررالب لمعمومررة مررا عنرردما ال يتضررم لمباحثررة مررن نقرراش الطررالب أنيررم  لمتاكررد مررن
يمتمكون معمومة معينة وىذا األمر ساعد في عمميرة التحميرل، أو لمتاكرد مرن معرفرة الطرالب 
لتفسير خطوة ما قاموا بيا، أي لماذا قاموا بخطوة ما دون غيرىا، وكذلك عندما تتوجو أحرد 

عارف" لمتغمب عمى صعوبة ما واجيتيم مثل نقرص فري فيرم المجموعات لمباحثة "كشخص 
المسالة، وتدخمت عند أحد المجموعات لتصحيم مفيوم رياضي خاطئ ولكن بعد أن أنيت 

 المجموعة نقاشيا حول المعمومة وذلك كي ال يكون تدخميا مؤثرًا في النتائج.
لمسررؤال المقرردم ليررم المقابمررة: قامررت الباحثررة بمقابمررة الطررالب فرري كررل مجموعررة خررالل حميررم  -

وناقشتيم في بعض األوقات حول السؤال لمعرفة كيفية تمييزىم لمحرل ووصروليم لرو، وكيفيرة 
تغمرربيم عمررى الصررعوبات الترري واجيررتيم، وكررذلك قامررت الباحثررة بمقابمررة الطررالب بعررد انتيرراء 
النشرراط التعرراوني مررن أجررل معرفررة مالحظرراتيم حررول النشرراط التعرراوني بحررد ذاتررو مررن حيررث 

 ن األفراد مع بعضيم البعض لمتوصل لمحل أم عدم تعاونيم.          تعاو 

 طريقة تحميل المعطيات:
( النظريرررة المجرررّذرة  1فررري طررررق تحميرررل معطيرررات البحرررث، اعتمررردت الباحثرررة عمرررى نظرررريتين: )       

Grounded Theory"( "Strauss & Corbin, 1998( و ،)تحميرل التعراون حسرب كرالرك 2 )
 (.Goos, 1998( من ناحية، ومن ناحية أخرى حسب جوز )Clarke & Helme, 1997وىيمم )
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 النظرية األولى: النظرية المجذرة
 .1النظرية المجذرة ومركباتيا ممثمة في الشكل

    
 
 
 
 
 
 

 

 : مركبات النظرية المجذرة0شكل

احثرررة ىرررذه النظريرررة لوصرررف سرررموك الطرررالب أثنررراء النشررراط التعررراوني، وتصرررنيف ىرررذه اسرررتخدمت الب
 السموكيات، ومحاولة إيجاد عالقات فيما بينيا. وتحتوي ىذه النظرية عمى ثالث مراحل:

(: فرري ىررذه المرحمررة قامررت فييررا الباحثررة بمراقبررة حررديث Open codingالترميررز المفترروح ) .1
شرراط التعرراوني وذلررك بيرردف البحررث عررن كممررات وجمررل الطررالب ومناقشرراتيم أثنرراء وبعررد الن

تظيررر وتتكرررر فرري أقررواليم بشرركل مسررتمر وترردل عمررى حرردوث الررتعمم التعرراوني، أو ترردل عمررى 
 أنيم بحاجة لطمب المساعدة من أحد الزمالء أو من المعمم.

(: بعررد تصررنيف السررموكيات فرري ثرريم، وضررعت الباحثررة Axial codingالترميررز المحرروري ) .2
نيا معًا، حيث قامت الباحثة بتقسيم الكممات والجمل التي جمعتيا في مجموعات المتشابو م

واختبرت أوجو التشابو واالخرتالف فيمرا بينيرا، ثرم وضرعت الكممرات والجمرل التري تشرير إلرى 
سموكيات متشابية )الثيم( معًا )في فئرة واحردة(. كرذلك قامرت الباحثرة باختبرار العالقرات برين 

 ق الذي تظير فيو، وظروف ظيورىا.ىذه الفئات حسب السيا

 متدخمةشروط  سببيةشروط  شروط بيئية

 الظاىرة:
في حل مسائل إثرائية  عاشرتعاون طالب الصف ال 

 في مادة الرياضيات

 أفعال وتفاعالت

 نتائج الظاىرة
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(: بعرررد ترتيرررب التصرررنيفات والتصرررنيفات الفرعيرررة Selective codingالترميرررز المخترررار ) .3
المنبثقة منيا )التصنيفات الفرعية( والعالقات فيما بينيا، حاولت الباحثة معرفة أي مرن ىرذه 

يد الدراسرة )تعراون التصنيفات )الثيم( تؤدي لفخرى في محاولة لبناء تصور حول الظاىرة ق
 طالب الصف العاشر في حل مسائل إثرائية في مادة الرياضيات(.

ما سبق أّدى إلى بناء تصور حول الظاىرة، ضمن ىذا التصور ُوصفت الفئات والفئات الفرعية مرن 
 عدة جوانب:

 الظاىرة وىي الحدث الرئيس أو الفكرة الرئيسة. .1
م الترررري أدت إلررررى ظيررررور غيرىررررا مررررن الظررررروف السررررببية وىرررري مجموعررررة الخصررررائص والثرررري .2

 الخصائص والظروف.
 الظروف السياقية وىي مجموعة الخصائص التي تعود لمظاىرة وتكوينيا. .3
ظروف متدخمة مرتبطة بالظاىرة والتي تسيل أو تعيق ظيور األفعال والتفاعالت المرتبطرة  .4

 بالظاىرة.
 ة.أفعال وتفاعالت تدل عمى حدوث الظاىرة، وىي أيضا توجو الظاىر  .5
 نتائج األفعال والتفاعالت. .6

 النظرية الثانية: نظرية التعاون
 Clarkeىناك نموذجان فري نظريرة التعراون اعتمردت عمييمرا الباحثرة: نمروذج كرالرك وىريمم )      

& Helme, 1997( ونموذج جوز )1998 ،Goos.) 
 (:1997نموذج كالرك وىيمم ) -1

 & Clarkeتعررراون حسرررب كرررالرك وىررريمم )اعتمررردت الباحثرررة ثانيرررًا عمرررى مركبرررات تحميرررل ال 

Helme, 1997( ىررذه المركبررات ىرري: التفرراوض .)Negotiation( المعنررى ،)Meaning ،)
(،  Uncertainty situations(، مواقررف عرردم الترريقن )Inter-subjectivityبررين الذاتيررة )

 (. سوف نعرض صفات كل من ىذه المركبات أدناه:Resolutionالقرار )
 (:Negotiationالتفاوض )
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التفراوض معررف عمرى أنرو العمميررة الدائريرة التري فري محورىررا التحميرل، التفكيرر االنعكاسري والتمثيررل، 
حيث اليدف من كل ىذه األفعال ىو االتفاق بين المتفاوضين. ىذا يعني أننا في بحثنا عرن عمميرة 

 التفاوض في العمل الطالبي التعاوني نحن نبحث عن وجود األفعال السابقة.
 (:Meaningالمعنى )

المعنى يفترض وجود مجتمع معين، ىدف وموقف معرين. لرذلك فري بحثنرا عرن المعراني التري تظيرر 
نتيجررة العمررل التعرراوني لممجموعررة الترري تررتعمم الرياضرريات فاننررا نبحررث باألسرراس عررن ترراثير المجتمررع 

م رياضري معرين. واليدف والموقرف عمرى عمميرة تعمرم وتعراون الطرالب ليصرموا إلرى اتفراق حرول مفيرو 
لررى العالقررة بررين  نمررا إلررى الجممررة وا  وىررذا يعنرري أننررا ال ننظررر إلررى الكممررة المفررردة فرري كررالم الطررالب وا 

 الجمل لمطالب المختمفين.
 (:Inter-subjectivityبين الذاتية )

دور بررين الذاتيررة فرري التفرراوض يظيررر فرري اعتمرراد التفرراوض عمررى المغررة أو عمررى األقررل عمررى عمميررة 
ن أفرراد المجموعرة، وىرذا يشرجع عمرى تحميرل ىرذا الردور خرالل تعمرم الرياضريات التعراوني التواصل بري

من قبل مجموعات طالب صغيرة. يمكننا القيرام بيرذا التحميرل عبرر البحرث لغويرًا عرن جمرل الطرالب 
 التي تبين اعتمادىم عمى متفقات لغوية بينيم.

 (: Uncertainty situationsمواقف عدم التيقن )
ن الفئات التالية الخاصة بمواقرف عردم التريقن، ولكرن ىرذه الفئرات ليسرت شراممة ويمكرن أن سنبحث ع
 نجد غيرىا:

  عدم تيقن بخصوص حقيقة أو صرحة مصرطمم، مرثال: لمراذا نسرتخدم الحررفV  لمسررعة؟ مرا
 ( بيذا الحرف؟Speedدخل السرعة )

 قيررام بحررل ىررذه عرردم ترريقن بخصرروص الشرركل الصررحيم لفعررل أو لسرريرورة، مررثال: كيررف يمكررن ال
 المعادلة؟

  عدم تيقن بالنسبة لمعنى مصطمم أو فعالية، مثال: كيف يمكن لمرسم البيراني أن يكرون تحرت
 الصفر؟ كيف يمكن لمسرعة أن تكون سالبة؟

 عدم تيقن بالنسبة لشكل التمثيل المالئم، مثال: كيف يمكن تمثيل السرعة بيانيًا؟ 
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  ،عرررردم ترررريقن بالنسرررربة لفعررررل رياضرررري
 رني إن كان حمي لممعادلة صحيحًا.مثال: أخب

 (:Resolutionالقرار )
سنبحث عن الفئات التالية الخاصرة بمواقرف القررار، ولكرن ىرذه الفئرات ليسرت شراممة ويمكرن أن      

 نجد غيرىا:
  القرررررررررررار باالعتمرررررررررراد عمررررررررررى األدلرررررررررررة

 التجريبية.

  القرار باالعتماد عمى شخص عرارف
 )المعمم أو طالب آخر(.

 اد عمى نص.القرار باالعتم 

 .القرار باالعتماد عمى تجربة سابقة 
 (:1998نموذج جوز ) -2

( فرررري Goos، 1998اعتمرررردت الباحثررررة أيضررررًا عمررررى مركبررررات تحميررررل التعرررراون حسررررب جرررروز )
تسرررجيل مالحظاتيرررا وجمرررع المعطيرررات وكرررذلك فررري تحميميرررا، حيرررث اسرررتغمت ظررراىرة "األعرررالم 

وع الصرعوبة التري يواجييرا الطرالب، حرين الحمراء" الموصوفة في النظريرة أعراله لكري تميرز نر
يعممون بشكل مشترك، وكذلك لكري تميرز طررق تغمرب الطرالب عمرى الصرعوبة فري المجموعرة 
التعاونية. ظراىرة األعرالم الحمرراء تحردث حرين يكتشرف أحرد طرالب المجموعرة التعاونيرة أنيرم 

موا إليرو يخرّل بشرروط ال يتقدمون في عمميرة الرتعمم، الحظروا خطرًا حسرابيًا، أدركروا أن مرا توصر
المشركمة، أو أنرو ال يحمررل معنرى مقبرواًل. نحررن نتعررف عمررى ىرذه المواقرف الترري تتميرز بظرراىرة 
األعررالم الحمررراء مررن خررالل إشررارات وتحررذيرات يصرردرىا الطررالب تحمررل العديررد مررن المعرراني 
والترري وصررفناىا سررابقا، إضررافة إلررى مواقررف أخرررى، مثررل الحاجررة لمتوقررف عررن الحررل إذا شررعر 
الطالررب أنررو فقررد التركيررز فرري الحررل أو شررعر أنررو تائررو، أو عنرردما يرردرك الطالررب أنررو لررم يفيررم 
توضررريم المعمرررم لمموضررروع أو المسرررالة، وقرررد يرفرررع الطالرررب العمرررم عنررردما يررردرك أن اسرررتخدامو 
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لطريقة ما لن توصمو لمحل الصحيم. تقول جوز )أعاله( أن "األعالم الحمراء" تفيد أيضا فري 
 زات ما وراء اإلدراك لمطالب أثناء قياميم بنشاط تعاوني. التعرف عمى محف

 تصف جوز )أعاله( بعض االستجابات المناسبة لكل نوع من أنواع األعالم الحمراء.       
 
 .1األعالم واالستجابات المالئمة ليا مبينة في جدول 

 (0991) : أعالم حمراء واستجابات ممكنة ليا حسب جوز0جدول
 االستجابة المناسبة ""Red Flagالعمم األحمر"

 
 نقص في التقدم والتطور في الفيم أو الحل

مراجعررررة مرررردى مناسرررربة الطريقررررة المسررررتخدمة فرررري 
الحرررررل واتخررررراذ قررررررار إمرررررا بالبقررررراء عمرررررى الطريقرررررة 

 المستخدمة أو بالتخمي عنيا.
 فحص وتصحيم الحسابات تحديد خطا ما

 فحص الحسابات، التحقق من استراتيجية الحل معقولة نتائج غير صحيحة أو غير
  

قامرررت الباحثرررة بمراقبرررة سرررموك الطرررالب أثنررراء نشررراطيم التعررراوني لتمييرررز وتحميرررل مثرررل ىرررذه المواقرررف 
والمشرركالت الترري تحرردث لرردى الطررالب، كمررا قامررت بتسررجيل تعمررم الطررالب وتحميررل ىررذا الررتعمم حسررب 

تحديدًا، نظرت الباحثة في األدوار التحادثية لمطالب التي النظريتين الموصوفتين أعاله. بشكل أكثر 
 سجمتيا صوتيًا ومن ثم قامت بتمييز النشاط ما وراء المعرفي الذي يندمج بو الطالب. 

وأمررا أنررواع األفعررال اإلدراكيررة، مررا وراء اإلدراكيررة واألدائيررة الترري حاولررت الباحثررة تمييزىررا لرردى الطررالب 
 ت والمقابالت ىي:من خالل المالحظة والتسجيال

اقترررراح فكررررة جديررردة لمحرررل ويتضرررمن: تمييرررز معمومرررة تفيرررد فررري حرررل المسرررالة، أو ذكرررر طريقرررة بديمرررة 
 لموصول لمحل.

قيررررام الطررررالب بررررالتحقق مررررن سررررمة معينررررة لمحررررل مثررررل: فيررررم أحررررد الطررررالب لممشرررركمة الترررري  (1
فائردتيا، أو  يواجيونيا، أو توصرمو إلمكانيرة اسرتخدام اسرتراتيجية مرا أو عردم اإلمكانيرة لعردم

 الوصول لنتائج دقيقة لممسالة، أو إصداره حكمًا بعدم دقة نتائج الحل.
 ".Red Flagsقدرة الطالب عمى تمييز استخدام األعالم الحمراء " (2
 غياب القدرة عمى التحقق من النتائج التي تظير عند الطالب أثناء حل المسالة. (3
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 قبل الحل. توصل الطالب لحمول تناقض التوقعات التي وضعوىا  (4
حاالت نقص الخبرة في الحسابات البسريطة والمركبرة )ميرارات الطرالب الحسرابية فري الحرل  (5

الررذي يحرروي عمميررة حسررابية واحرردة أو أكثررر مررن عمميررة حسررابية فرري آن واحررد مثررل مشرركمة 
 الطالب في تمييز األولوية في العمميات الحسابية(.

لمشرركمة: القررراءة، الفيررم، التحميررل، االستكشرراف، التحميررل السررابق سررياخذ بعررين االعتبررار مراحررل حررل ا
 التخطيط، التطبيق، التحقق، االنتقال من خطوة ألخرى )من مرحمة ألخرى( أثناء الحل. 

الباحثة واعية أن أدوات البحث ليست جديدة ولكنيا واعية أيضا أن بيا فئات وثيمرًا لرم تبحرث بدرجرة 
ليا مررن أجررل تحميررل تعرراون الطررالب فرري حررل مسررائل كافيررة فرري تعمررم الرياضرريات ولررذلك تريررد اسررتغال

رياضرية بشركل كيفري، وىرو جانرب تقريبرًا لرم ينتبرو لرو البراحثون العررب فري التربيرة الرياضرية. الباحثرة 
تطمررم أن تجرردد االىتمررام بالتحميررل الكيفرري لررتعمم الطررالب لمرياضرريات وبررذلك تسرريم فرري فيررم قضررية 

 نب ىذه القضية ىو الجانب التعاوني.ميمة ولكن غير واضحة بشكل كبير، وأحد جوا

 أدوات البحث التطبيقية )المسائل اإلثرائية(:
أدوات البحث عبارة عن مجموعة مرن المسرائل اإلثرائيرة تردور حرول موضروع األعرداد والتعامرل معيرا 
دراك العالقررات بينيررا، وىررذه المسررائل اإلثرائيررة  لتنميررة تفكيررر الطررالب وتطرروير تعررامميم مررع األعررداد وا 

ددىا أربعة، اختارتيا الباحثة من الموقع اإللكتروني المختص في اإلثراء الرياضري والترابع لجامعرة ع
 (.http://nrich.maths.org/frontpageكامبردج )

        اختبار صدق أدوات البحث التطبيقية:
ثرائية من الموقع اإللكتروني المختص في اإلثراء الرياضي والترابع اختارت الباحثة المسائل اإل      

( بمررا يتناسررب مررع أىررداف البحررث، ثررم http://nrich.maths.org/frontpageلجامعررة كررامبردج )
احثة المسرائل عمرى عرضتيا عمى المشرف لمتاكد من صحة صياغتيا وترجمتيا، وكذلك عرضت الب

مجموعررررة مررررن معممرررري ومعممررررات مبحررررث الرياضرررريات لمصررررف العاشررررر لمتاكررررد مررررن امررررتالك الطررررالب 
لمخبرات السرابقة الالزمرة لحرل المسرائل. وقرد أعطرى المعممرون والمعممرات مالحظرات تخرص صرياغة 

 األسئمة تم العمل بيا من قبل الباحثة.

http://nrich.maths.org/frontpage
http://nrich.maths.org/frontpage
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 المسائل اإلثرائية المقدمة لمطالب:
 ول:السؤال األ

خررذ أي ثالثررة أعررداد مختمفررة، ثررم احسررب الفررروق بررين كررل عررددين مررن ىررذه األعررداد، أي أنررو سيصرربم 
لديك ثالثة نواتج من الفروقات، اآلن اضرب ىذه الفروقات الثالثة مرع بعضريا والحرظ النراتج. مثرل: 

(. 8ىرو ) 12و  4(، الفرق برين 5ىو )12و  7(، الفرق بين 3ىو ) 7و  4. الفرق بين 12، 7، 4
 120=  8×  5×   3ناتج ضرب ىذه الفروقات ىو 

خذ ثالثة أعداد جديدة وأجِر نفس العممية والحظ الناتج، كرر الخطوات ألعداد جديدة والحظ الناتج  
 في كل مرة...      

 ماذا تالحظ؟ -
 ىل تعتقد أن ىذا صحيم دائمًا؟ -
 إذا كانت إجابتك نعم، كيف تفسر ىذا؟ -
ذا كانت إجابت -  ك ال، فيل تستطيع إعطاء مثال يوصمكوا 

 لنتائج معاكسة؟
 حاصل ضرب عددين زوجي وفردي ىو عدد.............

 حاصل ضرب عددين فرديين ىو عدد............
 

 السؤال الثاني:
 وضعيا 9إلى  1اختر أربعة أعداد من 

 في المربعات في الشكل، بحيث يكون 
 الفرق بين أي عددين متصمين مع

 فرقًا فرديًا.عميك أن تستعملبعضيما 
 أربعة أعداد مختمفة. 
 ماذا تقول عن مجموع أي عددين متصمين؟ -
 إلى ماذا توصمت من ىذه المالحظات؟ -

 

12 4 

7-4=3 12-4=8 12-7=5 

7 

3×8×5 

120 
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كيررررف يمكنررررك تفسررررير النتررررائج الترررري توصررررمت  -
 إلييا؟

 كيف تفيدك ىذه الحقائق في تفسير نتائجك؟
 دد في المربع المرتبط بو سيكون........إذا وضعت في المربع األول عددًا فرديًا، فان الع - 

ذا وضعت في المربع األول عددًا زوجيًا فان العدد في المربع المرتبط بو سيكون.........  وا 
 لذلك فان مجموع أي عددين متصمين في الشكل ىو.........

 كيف تثبت ذلك رياضيًا؟ -
 

 السؤال الثالث:
 5إلى  1في الشكل المرسوم جانبًا، وزع األعداد من 

 ليما Vعمى الدوائر بحيث يكون الذراعان في الشكل 
 نفس المجموع.

 كيف نجد طريقة أخرى لتوزيع ىذه األعداد؟ -
 كم عدد الحمول الممكنة لذلك )بكم طريقة مختمفة يمكنك توزيع ىذه األعداد تحت ىذه الشروط(؟ -
 ماذا تالحظ في جميع الحمول التي أوجدتيا؟ -
 ما تراه؟كيف تشرح وتفسر  -
 كيف تقنعنا أنك قد وجدت جميع الحمول الممكنة؟ -
 ؟6إلى  2ماذا يحدث إذا استخدمت األعداد من  -
واسرتخدمت  3برداًل مرن  4الرذي طرول كرل مرن ذراعيرو ىرو Vماذا الرذي يمكنرك اكتشرافو فري شركل  -

 ؟7إلى  1األعداد من
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 السؤال الرابع:
( 9مجموع كل ضرمع مرن األضرالع الثالثرة مسراويًا لمعردد)بحيث يكون  6إلى  1رتب األعداد من  -

 المكتوب في وسط الشكل.
 كيف يمكنك فعل ذلك؟ -
             9ما ىي مالحظاتك؟                                            -

                                                                         
 
 

 .10األعداد إذا كان العدد المكتوب في وسط الشكل ىوكيف ترتب ىذه  -
 ما ىي مالحظاتك؟ -
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12 4 

12-4=8 7-4=3 12-7=5 

7 

3×8×5 

120 

 الفصل الرابع
 النتائج

سرروف نعرررض أحررداث تعمررم الطررالب حسررب تسمسررميا أي حسررب المراحررل الترري مرررت بيررا مجموعررات 
الطالب خالل بنائيم لممعرفة ذات العالقة بمحتوى األسئمة التي كانوا يعالجونيا. سوف نستخدم فري 

(، المعنى Negotiationرض ثيم نموذجي التعاون التي استخدمت في التحميل وىي: التفاوض )الع
(Meaning( برررررررررررررررررررررررررين الذاتيرررررررررررررررررررررررررة ،)Inter-subjectivity مواقرررررررررررررررررررررررررف عررررررررررررررررررررررررردم التررررررررررررررررررررررررريقن ،)
(Uncertaintysituations ( القرار ،)Resolution .األعالم الحمراء ،) 

 ولأواًل: أحداث تعمم المجموعات خالل حميم السؤال األ 
 نص السؤال األول:

خررذ أي ثالثررة أعررداد مختمفررة، ثررم احسررب الفررروق بررين كررل عررددين مررن ىررذه األعررداد، أي أنررو سيصرربم 
لديك ثالثة نواتج من الفروقات، اآلن اضرب ىذه الفروقات الثالثة مرع بعضريا والحرظ النراتج. مثرل: 

(. 8ىرو ) 12و  4برين (، الفرق 5ىو )12و  7(، الفرق بين 3ىو ) 7و  4. الفرق بين 12، 7، 4
 120=  8×  5×   3ناتج ضرب ىذه الفروقات ىو 

خذ ثالثة أعداد جديدة وأجِر نفس العممية والحظ الناتج، كرر الخطوات ألعداد جديدة والحظ الناتج  
 في كل مرة...      

 ماذا تالحظ؟ -
 ىل تعتقد أن ىذا صحيم دائمًا؟ -
 إذا كانت إجابتك نعم، كيف تفسر ىذا؟ -
ذا كانت إجابتك ال، فيل تستطيع إعطاء مثال يوصمك -  وا 

 لنتائج معاكسة؟
 أحداث تعمم مجموعة )أ( من الذكور )زيد، محمد، بدر، شريف(: -0

 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:
 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم1
 فعداد المختارة. التفاوض من أجل معرفة العالقة بين حواصل ضرب الفروقات ل2
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 التفاوض لموصول إلى معنى أول 1. 2

 التفاوض لموصول إلى معنى ثاني 2. 2
 التصنيف كمرحمة من مراحل التفاوض 1. 2. 2
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 2

 . التفاوض من أجل تفسير أحد األمثمة التي جربيا الطالب 3
 جريبيةالتفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى أدلة ت 1. 3
 تفاوض لموصول إلى معنى 2. 3
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 3

 . التفاوض من أجل تفسير الظاىرة4
 تفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف 1. 4
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4

 . موقف عدم تيقن5
 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:

 م:. التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعم1
فررري البدايرررة قررررأ زيرررد نرررص السرررؤال بصررروت مرتفرررع وكررران الجميرررع يترررابع معرررو. بعررردىا قرررال زيرررد: "أنرررت 
جرب... وأنت جرب... كل واحد يجرب أعرداد". ثرم انشرغل كرل مرن الطرالب بتجريرب أعرداد... وكرل 

 منيم حسب الجواب النيائي.
ول إلررى قرررار" يتعمررق نرررى أن عمررل الطررالب الرياضرري برردأ بمبررادرة مررن أحررد الطررالب بيرردف "الوصرر 

بعمميم كي ياخذوا فكرة أولية عن ناتج الضرب لمفروقات بين األعداد الثالثة التي يختارونيا، القررار 
 ىنا أخذ بواسطة "االعتماد عمى شخص عارف".

 . التفاوض من أجل معرفة العالقة بين حواصل ضرب الفروقات لألعداد المختارة 3

 تفاوض لموصول إلى معنى: 0. 3
المرحمة الثانية بدأ الطالب في عممية تفاوض لموصول إلى معاني رياضية تتعمق بالعالقات بين  في

حواصرل ضرررب الفروقررات ألي ثالثرة أعررداد مختررارة، حيرث فعمرروا ذلررك عرن طريررق تجريررب مجموعررات 
 مختمفة من األعداد وحساب الجواب النيائي في كل مرة.
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ونجررد الفررروق  9، 5، 2قررال: "خمونررا نجرررب األعررداد برردأ التفرراوض ىنررا بقيررادة الطالررب محمررد، حيررث 
 بينيم..." فاستجاب لو زمالؤه وناقشوا المثال الذي قدمو.

استمر التفاوض لموصول إلى عالقرة برين حواصرل ضررب الفروقرات برين ثالثرة أعرداد مخترارة، وكران 
شوىا، فقال ليم: " ذلك بقيادة الطالب زيد حيث أنيم لم يتوصموا لمالحظة من خالل األمثمة التي ناق

برردنا نجرررب أعررداد أخرررى..."، ونالحررظ أن زمررالءه اسررتجابوا لررذلك حيررث رد برردر عميررو قررائاًل: "خمونررا 
 ..." وقاموا بمناقشة ىذا المثال معًا.6، 4، 2نجرب 

وما ميز ىذه المرحمرة ىرو التجريرب المسرتمر، حيرث جرّرب الطرالب العديرد مرن األمثمرة عمرى مراحرل، 
لم يكتفوا بيا وأرادوا االستزادة عن طريرق  -ن جرب كل منيم مجموعة من األعدادوبعد أ -أي أنيم 

تجريرب مزيرد مرن األعرداد، ومرن ثرم البحرث عررن عالقرة برين جميرع اإلجابرات، والحظرت الباحثرة عرردم 
 تسرعيم في إصدار حكم عمى اإلجابات.

 التفاوض لموصول إلى معنى: 3. 3
جراد عالقرة برين جميرع األمثمرة التري عممروا عمييرا، وفيمرا خالل ىذا التفراوض، تمكرن الطرالب مرن إي 

 ياتي توضيم لذلك:

 التصنيف كمرحمة من مراحل التفاوض:  0. 3. 3
خررالل مرحمررة التفرراوض لموصررول إلررى معنررى، تضررمن التفرراوض اتفاقررًا لتصررنيف األمثمررة الترري تعررامموا 

 معيا حسب حاالت، فيما ياتي تفصيل ذلك:
بين جميرع اإلجابرات التري توصرموا ليرا، صرنفوا األمثمرة التري تعرامموا  خالل بحث الطالب عن عالقة

معيا إلى ثالث حاالت ىي: ثالثة أعداد زوجية، ثالثة أعداد فردية، ثالثة أعداد بحيث تحوي أعدادًا 
 زوجية وفردية معًا، كما يتبين من النقاش اآلتي:

في ىذه  16معًا وكان الناتج ... وقاموا بتجربة ىذه األعداد 6، 4، 2بدر طرح المثال:  -
المحظة ظيرت أول مالحظة لمطالب حيث قال زيد: "مالحظين انو الناتج دايمًا 

 زوجي؟!"
 يعني زوجي. 48والجواب  9، 5، 3شريف: صحيم ألني جربت ثالث أعداد فردية  -
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 محمد: ومرة أخذنا أعداد زوجية ومرة أعداد فردية والناتج بالحالتين زوجي. -
 األول أخذنا أعداد فردية وزوجية مع بعض وطمع الناتج زوجي!بدر: وب -

 ثم قاموا بتعميم العالقات في الظاىرة حيث قال محمد: "إذًا دايمًا الجواب بطمع زوجي".

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 3
خالل تصنيف الطالب لفمثمة التي تعامموا معيا، ظير حديث بين ذاتي حيث قال بدر"وباألول 

أعداد فردية وزوجية مع بعض وطمع الناتج زوجي!" فعندما قال )أخذنا أعداد فردية وزوجية  أخذنا
 مع بعض( المقصود منيا أنيم أخذوا مثااًل فيو بعض األعداد فردية وبعضيا زوجي.

 . التفاوض من أجل تفسير أحد األمثمة التي جربيا الطالب2

 لة تجريبية:التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى أد 0. 2
فرري المرحمررة التاليررة حرراول الطررالب تفسررير الظرراىرة الترري قرراموا بتعميميررا، لكررن الحظررت الباحثررة أن 
الطرررالب ال يمتمكرررون تفسررريرًا أوليرررًا ليرررذا التعمررريم، ألن قررررار الطرررالب كررران "باالعتمررراد عمرررى األمثمرررة 

 تالي يوضم ىذا:التجريبية" التي قاموا باختيارىا فقط دون تقديم توضيم لذلك، النقاش ال
 الباحثة: كيف يحدث ذلك؟ في جميع األمثمة التي جربتوىا كان الناتج زوجيًا! ما ىو التفسير؟ -
 زيد، بدر: جربنا حاالت مختمفة والناتج فييم كميم طمع زوجي... -

(، 1998نرى ىنا أن الطالب واجيوا صعوبة من نوع "نقص في الفيم والتطور" حسب جوز )
 الصعوبة كانت االستعانة بالباحثة لممساعدة في الوصول لتفسير لمظاىرة. واالستجابة ليذه

 تفاوض لموصول إلى معنى: 3. 2
عندما رأت الباحثة أن الطالب لدييم صعوبة في إيجاد تفسير الظاىرة تدخمت في محاولة منيا 

 لسبر غور تفكيرىم، فدار النقاش التالي:
 ة...ماذا يكون الفرق بين أول عددين؟الباحثة: عندما ناخذ ثالثة أعداد فردي -
 الجميع: زوجي... -
 : وماذا يكون الفرق بين ثاني عددين؟الباحثة -
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 الجميع: زوجي... -
 الباحثة: وماذا يكون الفرق بين أول عدد وثالث عدد؟ -
 زيد، محمد: األول والثالث فرديين عشان ىيك بطمع الفرق زوجي -
 ج عندما نضرب ىذه الفروق الثالثة؟الباحثة: إذًا ماذا يكون النات -
 زوجي...×زوجي × زيد: زوجي -
 زوجي...= زوجي× بدر: زوجي -
 محمد: ولما نضربيم بزوجي ينتج زوجي -
 زيد: عشان ىيك لما ناخذ ثالثة فرديات بطمع زوجي -

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 2
الطررالب بررين ذاتررري، خررالل التفرراوض لموصررول إلررى تفسررير لمظرراىرة، كررران جررزء مررن حررديث 

فعندما قال زيد "لما ناخذ ثالثرة فرديرات بطمرع زوجري" يقصرد بيرا أنيرم عنردما تكرون األعرداد المخترارة 
 جميعيا فردية، ويقومون بحساب الفروقات بينيا ثم ضربيا فالناتج سيكون زوجيًا.

 . التفاوض من أجل تفسير الظاىرة4

 خص عارف:تفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى ش 0. 4
في ىذه المرحمة تركت الباحثة لمطالب تفسير الحاالت األخرى التي قاموا بتصنيفيا، وقاموا 
بالتفاوض وكانت بداية توصميم لمحل باالعتماد عمى ما قدمو بدر "شخص عارف" كما يبين النقاش 

 التالي:
 بدر: اسمعوا... اسمعوا..   )الجميع التفت لما سيقولو( -

 الثة أعداد...ولما يكونوا الثالثة فرديات... الفروقات الثالث بتكون                                عندنا ث        
 زوجية... عندنا عدة حاالت        

 الجميع: نعم! -
 محمد، زيد: بدنا نفسر كل وحدة -
 بدر: آه، وفسرنا أول حالة لما بكونوا الثالثة فرديات... -
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 زيد: بدنا نكمل -
ن زمرالء بردر اعتمردوا عمرى مرا قالرو كنقطرة انطرالق لمحرل، وأّيردوه، وقراموا بتمخريص نالحظ أ

الحاالت المتبقية باإلضافة إلى الحالة التي قدميا بدر وىذه الحاالت ىري: ثالثرة أعرداد فرديرة، ثالثرة 
 أعداد زوجية، عددان فرديان وعدد زوجي، عددان زوجيان وعدد فردي، وقاموا بتفسيرىا.

 

 

 سير الحديث بين الذاتي: تف 3. 4
خالل المرحمة السابقة ظير حديث بين ذاتي عند بعض الطالب فعندما قال محمد وزيد "بدنا نفسر 

  كل وحدة" يقصدان أنيم يريدون تفسير كل حالة من الحاالت.
وكررذلك أثنرراء تعرراون الطررالب فرري تفسرريرىم لمحرراالت األربررع السررابقة، دار بيررنيم "حررديث بررين ذاترري"، 

 :مثالً 
"فردي، وفردي..." يقصدون بيا الفررق برين عردد فرردي وعردد فرردي آخرر، وكرذلك "فرردي وزوجري... 

 فردي" يقصدون بيا الفرق بين عدد فردي وعدد زوجي ىو عدد فردي. 
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 . موقف عدم تيقن:5
بعرد أن قرراموا بتفسررير الحرراالت األربررع الترري لخصرروىا، كران الطررالب "غيررر متيقنررين" مررن أن الحررل قررد 

تيررى، حيررث توجررو زيررد بسررؤال لمباحثررة فيمررا إذا كرررانوا قررد أنيرروا الحررل أم ال كمررا يتبررين مررن النقررراش ان
 اآلتي:
زيد يسال الباحثة: ىيك بنكون خمصنا كل الحاالت؟ )وجميع أفراد المجموعة ينتظرون رد  -

 الباحثة(
 الباحثة: ىل فسرتم جميع الحاالت التي توصمتم ليا؟   -
 الجميع: آه   -
 باحثة: إذن أنييتم حل السؤال  )وبدت عالمات الراحة في وجوىيم(ال    -

 أحداث تعمم مجموعة )ب( من الذكور )حكمت، مجدي، ميدي، وليد(:  -3
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم1
 صل ضرب الفروقات. التفاوض لموصول إلى معاني رياضية تتعمق بالعالقات بين حوا2

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 2
 التصنيف إلى حاالت كمرحمة من مراحل التفاوض لمتوصل إلى معنى 2. 2

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار3
 . التوصل إلى تفسير لمظاىرة4

 التفاوض لمتوصل إلى تفسير لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف 1. 4
 عمى تجربة سابقةالتوصل إلى اتفاق باالعتماد  2. 4
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 4

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:

 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم:1
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" فبرردؤوا بتجربررة ىررذه 6، 5، 3قررام مجرردي بقررراءة نررص السررؤال ثررم قررال حكمررت: "تعررالوا نوخررذ 
ف "الوصررول إلررى قرررار" األعررداد، نرررى أن عمررل الطررالب الرياضرري برردأ بمبررادرة مررن أحررد الطررالب بيررد

يتعمق بعمميم كي ياخذوا فكرة أولية عن ناتج الضرب لمفروقات بين األعداد الثالثة التي يختارونيا، 
القرار ىنا أخذ بواسطة "االعتمراد عمرى شرخص عرارف". واسرتجاب لرو زمرالؤه وقراموا بتطبيرق السرؤال 

ن الطرالب لرم يكتبروا الحرل بشركل عمى ىذه األعداد كما توضم الصورة أدناه، ونالحرظ فري الصرورة أ
 (.2= 3 – 5( أو أن يكتبوا )2ىو  5و 3دقيق، فكان عمييم كتابة )الفرق بين 

 

 

 إال أنيم لم يكتفوا بيذا المثال، فقال حكمت: "خمونا نوخذ كمان ثالث أعداد ونشوف شو بيطمع!".

 الفروقات. التفاوض لموصول إلى معاني رياضية تتعمق بالعالقات بين حواصل ضرب 3
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 0. 3

في المرحمة الثانية بدأ الطالب بعممية التفراوض لموصرول إلرى معراني رياضرية تتعمرق بالعالقرات برين 
حواصرل ضرررب الفروقررات ألي ثالثرة أعررداد مختررارة، حيرث فعمرروا ذلررك عرن طريررق تجريررب مجموعررات 

 مختمفة من األعداد وحساب الجواب النيائي في كل مرة.
ألننرررا أخرررذنا بررراألول عرررددين فررررديين.. خمونرررا نوخرررذ ىرررون  7، 4، 2برررادر ميررردي بطررررح مثرررال فقرررال: "

، وبعرد أن حمروا المثرال السرابق، قرال مجردي: "كرل واحرد منرا  30عددين زوجيين"، وتوصموا إلى ناتج
 يجرب أعداد جديدة.." واستجابوا لو وأخذ كل منيم يجرب أعدادًا.

المرحمرة تميرزت بتجريررب أمثمرة كثيررة ومتنوعرة، حيررث نالحرظ أنيرم أخررذوا  النقراش اآلتري يبرين أن ىررذه
في البداية مثااًل فيو عددين فرديين مع عدد زوجي، ومثااًل فيو عددين زوجيين مع عدد فردي، وىنرا 
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أخررذوا مثررااًل جميررع أعررداده زوجيررة، ومثررااًل جميررع أعررداده فرديررة، وكررذلك أخررذوا أمثمررة ألعررداد صررغيرة 
 أعداد كبيرة: وأمثمة فييا

 7، 5، 3وأنت )لوليد( جرب ثالث أعداد فردية فجرب وليد  6، 4، 2حكمت: رح أوخذ  -
 (48وتوصل لمناتج ) 11، 7, 5(، ميدي بدأ يجرب 16وتوصل لمناتج )

 (348وتوصل لمناتج ) 18، 10، 6مجدي: رح أختار أعداد كبيرة..  -

 لمتوصل إلى معنى: التصنيف إلى حاالت كمرحمة من مراحل التفاوض 3. 3
نالحررظ مررن التفرراوض أعرراله أن الطررالب صررنفوا األمثمررة الترري تعررامموا معيررا إلررى أربررع حرراالت ىرري: 
عرررددين فررررديين مرررع عررردد زوجررري، عرررددين زوجيرررين مرررع عررردد فرررردي، جميرررع األعرررداد زوجيرررة، جميرررع 

 األعداد فردية.

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار:3
رت أول مالحظة عند الطالب حكمت ووافقو زمالؤه، كما بعد أن جرب الطالب أمثمة متنوعة، ظي

 يتبين من النقاش اآلتي:
 مجدي: شو بنالحظ؟ -
 حكمت: الحظوا انو كميم زوجي! -
 زوجي مميدي: صم! كميم جوابي -
 الجميع: خمصنا! دايمًا زوجي -
 مجدي: تعالوا نكتب.. في كل مرة يظير عدد زوجي -

 
 عة توصمت إلى "قرار" بان الناتج يكون عددًا زوجيًا دائمًا.نالحظ من ىذا النقاش أن المجمو 
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 . التوصل إلى تفسير لمظاىرة4
 التفاوض لمتوصل إلى تفسير لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف: 0. 4

انتقل الطالب ليرذه المرحمرة بمبرادرة الطالرب حكمرت، حرين قرال: "اآلن بردنا نفسرر!"، لكرن كران ىنراك 
( حيرررث كررران لررردييم 1998ن نررروع نقرررص فررري الفيرررم والتقررردم حسرررب جررروز )صرررعوبة لررردى الطرررالب مررر

، 5، 3صعوبة في تفسير سبب ظيور ناتج زوجي في كل مرة، وبعد فترة قال ميدي )مشريرًا لممثرال 
(: "عنررردما تكرررون األعرررداد فرديرررة، تكرررون الفرررروق زوجيرررة" لكرررنيم لرررم يسرررتطيعوا االسرررتفادة مرررن ىرررذه 7

ر الحررراالت األربعرررة لفمثمرررة التررري جربوىرررا. و كانرررت االسرررتجابة المعمومرررة التررري قررردميا ميررردي لتفسررري
لمصررعوبة الترري واجيررتيم ىرري االنتقررال إلررى مثررال آخررر مررن األمثمررة الترري جربوىررا لمحاولررة البحررث عررن 

 التفسير، وقاموا بحساب الفروقات بينيا فيما إذا كانت زوجية أو فردية، كما ُتظير الصورة أدناه.

 
 ظة عن طريق حكمت، كما يبين النقاش اآلتي:بعد ذلك ظيرت أول مالح

 فردي.. × حكمت )مشيرًا لمرسم أعاله(: "فردي -
 ميدي: فردي -
 زوجي.. زوجي× حكمت: وفردي  -
 الجميع: صم! -
 حكمت: عشان ىيك الناتج زوجي -
 الجميع: آه.. -

العتمراد عمرى نالحظ مرن ىرذا النقراش أن الطرالب اسرتطاعوا التوصرل إلرى تفسرير لممثرال المعطرى "با
 شخص عارف" وىو زميميم حكمت الذي وافقو الجميع في تفسيره.

 التوصل إلى اتفاق باالعتماد عمى تجربة سابقة: 3. 4
فرري ىررذه المرحمررة دعررا مجرردي زمررالءه لتفسررير برراقي األمثمررة.. ولجررات المجموعررة لتفسررير مثررال آخررر 

د عمرررى تجرررربتيم السرررابقة" حيرررث قرررال برررنفس الطريقرررة التررري فسرررروا فييرررا المثرررال السرررابق، أي "باالعتمرررا
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 6، 5، 3حكمررت: "نفسرررىم بررنفس الطريقررة"، واقترررح ميرردي تفسررير المثررال الررذي اخترراروا فيررو األعررداد 
 " ودار النقاش اآلتي باستخدام الصورة أدناه:6، 5، 3حيث قال: "تعالوا نفسر 

 
 .. زوجي )وكتبوا كممة زوجي بينيما(5و 3وليد: بين  -
 .. فردي )وكتبوا كممة فردي بينيما(6و 5ميدي: وبين  -
 .. فردي6و 3مجدي وحكمت: وبين  -
 فردي..× (: زوجي 6و5..وبين5و3ميدي )مشيرًا لما كتب بين العددين -
 الجميع: زوجي -
 (.. ىو زوجي6و3فردي)باإلشارة لكممة فردي المكتوبة بين× حكمت ومجدي: وزوجي  -
 ميدي: إذًا فسرنا ليش دايمًا زوجي -
ن خالل ىذا النقاش، نرى أن الطالب "اتفقوا" عمى تفسير ليذا المثال، وبعد ذلك قاموا م

 بتدوين تفسيرىم كما توضم الصورة أدناه.

 
 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 4

، 3خرالل المرحمررة السرابقة كرران ىنرراك "حرديث بررين ذاتري"، فعنرردما قررال ميردي: "تعررالوا نفسررر 
 .6، 5، 3ير المثال الذي اختاروا فيو األعداد "، يقصد أن يقوموا بتفس6، 5
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 5.. فردي" قاصردين برذلك أن الفررق برين 6و 5وأثناء تفسير الطالب لممثال، استخدموا الجممة "بين 
 ىو عدد فردي. 6و

 أحداث تعمم مجموعة )أ( من اإلناث )بيان، ميس، أماني، أزىار(:  -2
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي: 
 تخاذ قرار بكيفية بدء التعمم. ا1
 . التفاوض لموصول إلى قرار2
 . التوصل إلى تفسير لمظاىرة3

 التوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف 1. 3        
 التوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة باالعتماد عمى تجربة سابقة 2. 3        
 ة من مراحل التوصل إلى معنى لمظاىرةالتصنيف إلى حاالت كمرحم 3. 3        
 تفسير الحديث بين الذاتي 4. 3        

 . التفاوض ما أجل التوصل إلى معنى4
 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 4        
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4        

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم:1

مرتفررع، اتخررذت المجوعررة "قرررارًا" بتجريررب أي ثالثررة أعررداد  بصرروت السررؤال بقررراءة يررانبعررد أن قامررت ب
 حررددلنا مررا السررؤال ألنررو "آه،: أعررداد"، وأيرردتيا بيرران فقالررت ثررالث أي نوخررذ "تعررالوا: حيررث قالررت مرريس

: معينة"، ثم اقترحت ميس تجريب ثالثة أعداد صغيرة كي ياخذوا فكرة عن السرؤال حيرث قالرت أعداد
 النراتج وكران.. معيا عممن "، وجميع الطالبات3 ، 2 ، 1 مثالً  ..باألول صغيرة أعداد نجّرب لوا"تعا

 .2 النيائي
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 . التفاوض لموصول إلى قرار:2

ىنا انتقمت الطالبات لمبحث عن مالحظة أو استنتاج حيث اقترحت أماني اختيرار ثالثرة أعرداد كبيررة 
: محاولرررة لمبحرررث عرررن مالحظرررة مرررا حيرررث قالرررت أمررراني ألن المثرررال المعطرررى جوابرررو كبيرررر نسررربيًا فررري

النررواتج"، فايرردتيا زميالتيررا حيررث  ونشرروف كبيرررة أعررداد نجررّرب تعررالوا ، 120 جوابررو المعطررى "المثررال
 120 يكرون رح "النراتج: "، وبدؤوا بالحسابات وقبرل االنتيراء قالرت بيران13 ، 8 ، 5": اقترحت ميس

 أي أن المجموعرة لرم "120 صرحيم "آه،: يردتيا مريس فقالرتالمثال!! المعطرى" وأ فروقات نفس ألنيا
المثرال المعطرى. فاتخرذت المجموعرة "قررارًا" بتجريرب مزيرد مرن  نراتج نفرس ألنو مالحظة ألي تتوصل

 كمان". أعداد نجرب "بدنا: األعداد حيث قالت أماني
 "15 ، 8 ،4": نوتميزت ىذه المرحمة بتجريب كثير من الثالثيات ومحاولة التنويع، فاقترحت بيا

 كما تبين الصورة أدناه. 308وكان الناتج 

 
 6وكان الناتج  6 ، 5 ، 3 األعداد: وجربت ميس
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كمان"  نجرب "بدنا: لكن لم تستطع الطالبات التوصل ألي مالحظة من ىذه األمثمة ، فقالت أزىار

 .2 لمناتج وتوصمت الفروقات وحساب بكتابتيا وقامت "5 ، 4 ، 3": فقالت بيان

 
 2 لمناتج وتوصمت 8 ، 7 ، 6 تجرب أزىار كانت ذلك وأثناء
 1 ، 6 ، 4 ، وكذلك جربت األعداد54 لمناتج وتوصمت 4 ، 7 ، 1 بتجريب األعداد أماني وقامت

 كما تبين الصورة أدناه. 30 لمناتج وتوصمت

 
 أجروبتيم "كميرم: بعد تجريب ىذه األمثمة العديدة، ظيرت أول مالحظة من الطالبة أماني حيث قالت

.. وأيردت المجموعرة أمراني حيرث مررة كرل في ظيرت التي لمنواتج نر ينظالطالبات  تعاد "،!!زوجية
 ".!زوجي الناتج دايماً ! صحيم": بيانقالت 
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نالحررظ أن ىررذه المرحمررة تميررزت بالتجريررب المسررتمر وانتيررت بالتوصررل إلررى "قرررار" برران النرراتج يكررون 
 "...آه": الجميع" فاجاب دائمًا؟ صحيم ىذا أن تعتقدون ىل": الباحثةزوجيًا حيث سالت 

 . التوصل إلى تفسير لمظاىرة3
 التوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف: 1. 3

 التريبعدما توصمت المجموعة إلرى قرارىرا بران النراتج دائمرًا زوجري، أخرذت الطالبرات ينظررن لفمثمرة 
تفسريرًا لفمثمرة التري  بيرانقردمت الطالبرة  ..فتررة وبعردر ليرذا القررار، لمبحرث عرن التفسري بتجريبيران قم

 بتكرررون زوجيرررة أعرررداد 3 نوخرررذ لمرررا، شررروفوا ..ىييرررااختررراروا فييرررا ثالثرررة أعرررداد زوجيرررة، حيرررث قالرررت: "
" فايردتيا زميالتيرا حيرث زوجي الناتج يكون رح زوجية عدادأ  3 نضرب ولما.. زوجية بينيا الفروقات

 ىذا التفسير كما تبين الصورة أدناه. بكتابة وقاموا" !صم": الجميعقال 

 
نرررى مررن ىنررا أن التفسررير الررذي توصررمت لرررو الطالبررات كرران "باالعتمرراد عمررى شررخص عررارف" وىررري 

 الزميمة بيان.
 التوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة باالعتماد عمى تجربة سابقة: 2. 3

يرررا المجموعررررة ثالثرررة أعرررداد زوجيرررة، اعتمرررردت بعرررد أن قررردمت بيررران تفسررريرًا لفمثمررررة التررري اخترررارت في
الطالبات طريقتيا في التفسير لتفسير باقي األمثمة، فبعرد أن أنيرت الطالبرات كتابرة التفسرير السرابق، 

 ولمررا ،زوجيرة كمران الفروقررات تكرون رح فرديرة أعرداد 3 عنررا يكرون ولمراتابعرت مريس التفسرير قائمررًة: "
 ا قائالت: "آه.."." وأيدتيا زميالتيزوجي يكون رح نضربيا

 التصنيف إلى حاالت كمرحمة من مراحل التوصل إلى معنى لمظاىرة: 3. 3
بعررد توصررل الطالبررات لتفسررير األمثمررة الترري اخترررن فييررا أعرردادًا زوجيررة فقررط، أو أعرردادًا فرديررة فقررط، 

 لتين،حرا وضرحنا إذاً ": أنيم أنيوا "حالتين" من الحراالت التري يريردون تفسريرىا فقالرت أمانيأوضحت 
"، بعرض مرع وزوجيرة فرديرة أعرداد نوخرذ لمرا نفسرر بردنا زوجيرة، كميرا أو فرديرة األعرداد كرل تكون لما

 وواحررد زوجيررين عررددين خررذو ن مررالو ، زوجرري وواحررد فرررديين عررددين نوخررذ لمررا آه،": قائمررةً  بيررانوأيرردتيا 
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إذًا أن "، نررررى مرررن ىنرررا أن بيررران وضرررحت مرررا ىررري الحررراالت المتبقيرررة وىررري حالتررران، نسرررتنتج فرررردي
 المجموعة "صنفت" األمثمة التي تعاممت معيا إلى أربعة أصناف.

 تفسير الحديث بين الذاتي: 4. 3
 أعررداد نوخررذ لمررا نفسررر برردنافرري النقرراش السررابق، كرران ىنرراك "حررديث بررين ذاترري" فعنرردما قالررت أمرراني "

ألعرداد المخترارة " كانت تقصد بذلك أنيم يريدون تفسير األمثمرة التري كانرت ابعض مع وزوجية فردية
 آه،بعضيا فردي وبعضريا زوجري، حيرث فيمرت زميالتيرا مرا تقصرده ونالحرظ أن بيران ردت عمييرا: "

 ".فردي وواحد زوجيين عددين خذو ن مالو ، زوجي وواحد فرديين عددين نوخذ لما

 . التفاوض ما أجل التوصل إلى معنى4
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 1. 4

بتفسير  ميس طالبات لتفسير باقي الحاالت التي تحدثن عنيا، حيث قامتفي ىذه المرحمة انتقمت ال
 رح زوجي وواحد فرديين اثنين نوخذ لما": الحالة التي اخترن فييا عددين فرديين وعددًا زوجيًا فقالت

" زوجري×  فرردي×  فرردي  ، وبينرتجفرردي – فرردي زوجري، – فرردي زوجي، – فردي :الفروق تكون
 كما تبين الصورة أدناه.وتوصمن لناتج زوجي 

 
تفسررير الحالررة األخيرررة  بيرران"، فقرردمت فررردي وواحررد زوجرري اثنررين عنررا بيضررلفقالررت: " أزىرراروتابعررت 

   نضرررب ولمررا": التفسررير فقالررت مرريس" وأكممررت زوجرري و فررردي و فررردي: بينيررا الفررروق بتكررون": قائمررة
نوا التفسير كما تبين الصورة ، وأيدوىا بذلك ودو زوجي .. عمى بنحصل    زوجي×   فردي×  فردي
 أدناه.

 
 

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 4
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ورد "حرررديث برررين ذاتررري" أثنررراء نقررراش المجموعرررة لمتوصرررل إلرررى تفسرررير لمظررراىرة، فحرررين قالرررت أزىرررار: 
" فيي تعني بذلك أنو بقي عمييم تفسير الحالة الرابعرة واألخيررة فردي وواحد زوجي اثنين عنا بيضل"

 ثمة التي اختاروا فييا عددين زوجيين وعددًا فرديًا.وىي تفسير األم
 أحداث تعمم مجموعة )ب( من اإلناث )دعاء، تسنيم، مرجان، شيماء(: -4

 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:
 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم1
 . التوصل إلى مالحظات حول األمثمة التي قامت الطالبات بتجريبيا2

 وصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارفالت  1. 2

 التصنيف إلى حاالت كمرحمة من مراحل التفاوض 2. 2

 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 2
 . التوصل إلى تفسير لمحاالت التي صنفتيا الطالبات3

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 3
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 3

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 رار بكيفية بدء التعمم:اتخاذ ق

بعد أن قرأت تسنيم السؤال، بادرت دعاء وطمبت من زميالتيا أن يقمن بتجربة ثالثيات مختمفة من 
األعداد: "كل واحدة منا تجرب ثالث أعداد" وبدأت الطالبات بالتجربة، فجربت الطالبة مرجان: 

، والطالبة تسنيم 36الناتج كان و  1، 4، 7، وكذلك دعاء: اختارت 6والناتج كان  8، 6، 5األعداد 
 .126وتوصمت لمناتج  15، 8، 6اختارت 
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، 3، 7أما الطالبة شيماء، جربت ثالثة مجموعات متنوعة بحيث اختارت ثالثيًا جميع أعداده فردية )
ة (، وثالثيًا أعداده منوع8وكان الناتج  8، 4، 6(، وثالثيًا جميع أعداده زوجية )16والناتج كان  5

 (20والناتج كان  3، 2، 7بين فردي وزوجي )
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 . التوصل إلى مالحظات حول األمثمة التي قامت الطالبات بتجريبيا3

 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف:  0. 3

في ىذه المرحمة، تناقشت المجموعة حول األمثمة التي جربوىا والمالحظات التي توصموا ليا، حيث 
، 2، 7عندما قالت شيماء: "الحظوا إنو الناتج فييم كميم زوجي! ألني جربت  ظيرت أول مالحظة

"، وأضافت 16والناتج كان  5، 3، 7، وكمان أخذت 8وناتجيم  8، 4، 6، وجربت 20والناتج  3
قائمًة: "يعني أخذنا حاالت مختمفة، مرة كّميم زوجيات ومرة كميم فرديات ومرة فردي وزوجي مع 

 طمعت زوجية"، فايدىا الجميع: "آه، صحيم! كميم زوجي". بعض، وكل اإلجابات
نالحظ أن المجموعة توصمت إلى "قرار" بان الناتج يكون زوجيًا ميما كانت األعداد المختارة بناء 

 عمى األمثمة التي اختبروىا، وىذا القرار ُأخذ باالعتماد عمى الزميمة شيماء "كشخص عارف".
 مراحل التفاوض: التصنيف إلى حاالت كمرحمة من 3 .1

في النقاش السابق نرى أن الطالبات قمن بتصنيف األمثمة التي تعاممن معيا أثناء عممية التجريب 
إلى ثالثة أصناف، كما يظير من حديث الطالبة شيماء حيث قالت: "أخذنا حاالت مختمفة، مرة 

 معت زوجية".كّميم زوجيات ومرة كميم فرديات ومرة فردي وزوجي مع بعض، وكل اإلجابات ط
 تفسير الحديث بين الذاتي:  3. 2

خالل تفاوض الطالبات لمتوصل إلى قرار، كان جزء من حديثين "حديثًا بين ذاتي"، فعندما قالوا: 
"كميم زوجي" فالمقصود ىنا أن جميع األمثمة التي تعامموا معيا كان الناتج في كل منيا عددًا 

 زوجيًا.
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 التي صنفتيا الطالبات. التوصل إلى تفسير لمحاالت 2
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 0. 2

في ىذه المرحمة سالت الباحثة الطالبات عن تفسير لممالحظة التي توصمن ليا، فقالت تسنيم: 
"تعالوا نوخذ كل حالة لوحدىا" أي أن يقوموا بتفسير الحاالت األربع التي تعامموا معيا بحيث ياخذن 

راد المجموعة وبادرت دعاء بتفسير الحالة األولى فقالت: "آه، في كل حالة بشكل منفرد. أيدىا أف
حال أخذنا كل األعداد زوجية، رح تكون الفروقات الثالث بينيا زوجية... وعشان ىيك بطمع الناتج 

 زوجي = زوجي"× زوجي × زوجي

 

 -اء: "فرديبعد ذلك قامت شيماء بتفسير الحالة التي أخذن فييا ثالثة أعداد فردية حيث قالت شيم
فردي = زوجي عشان ىيك رح تطمع الفروقات ىون كمان زوجية" وأضافت تسنيم: "وناتج ضرب 

 ثالث أعداد زوجية بعطي زوجي"

 

ثم انتقموا لمحاالت المتبقية، حيث قالت مرجان: " ضل إنا نوخذ أعداد زوجية وفردية مع بعض"، 
ن زوجيين وعدد فردي، والحالة األخيرة وأوضحت تسنيم ذلك فقالت: "ضل حالتين، إنا نوخذ عددي

عددين فرديين وعدد زوجي"، وتابعت مفّسرة الحالة الثالثة: "إذا أخذنا زوجي، زوجي، فردي.. رح 
 فردي= زوجي× زوجي × يكون ضرب الفروقات: زوجي
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مع ثم قامت دعاء بتفسير الحالة األخيرة فقالت: "وبحالة أخذنا فردي، فردي، زوجي الفروقات رح تط

 زوجي = زوجي"، كما في الشكل أدناه.× فردي × فردي

                     
نالحررظ مررن خررالل ىررذا التفرراوض أن الطالبررات بعرردما قمررن بتصررنيف األمثمررة الترري تعرراممن معيررا إلررى 
أربع حاالت، قمرن بتفسرير كرل حالرة لوحردىا، وتوصرمن إلرى تفسرير المالحظرة التري توصرمن ليرا بران 

 ًا زوجيًا ميما كان الثالثي المختار من أعداد.الناتج يكون دائم
 تفسير الحديث بين الذاتي:  2. 3

فرري التفرراوض السررابق، كرران ىنرراك حررديث بررين ذاترري عنرردما قالررت مرجرران: "إنررا نوخررذ أعررداد زوجيررة 
وفرديررة مررع بعررض" فالمقصررود مررن )مررع بعررض( أن ياخررذوا أمثمررة بحيررث تكررون األعررداد المختررارة جررزء 

 منيا زوجي، أي أن )مع بعض( كانت "متفقًا لغويًا" بين الطالبات.منيا فردي وجزء 
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 (.2نمخص نتائج المجوعات في السؤال األول في جدول )
(: تشررابو المجموعررات المختمفررة واختالفيررا بمررا يتعمررق بتعمميررا وتعاونيررا خررالل حررل السررؤال 2جرردول)
 األول:

 مالحظات االختالف التشابو
اعتمرردت مجموعررات الطررالب  -

عيررا عمررى "التجريررب" كبدايررة جمي
 لمحل في ىذا السؤال.

قامررت المجموعررات بتصررنيف  -
األمثمررة الترري تعاممررت معيررا إلررى 
أربعررررررة أصررررررناف كمرحمررررررة مررررررن 
مراحرررل التفررراوض: ثالثرررة أعرررداد 
زوجيررررررة، ثالثررررررة أعررررررداد فرديررررررة، 
عررررددان زوجيرررران والثالررررث عرررردد 
فررردي، وعررددان فرديرران والثالررث 

 عدد زوجي.
عررررررات كانررررررت قرررررررارات المجمو  -

متعمقررررررررة بكيفيررررررررة برررررررردء الررررررررتعمم، 
وكرررررررذلك اتخرررررررذت المجموعررررررررات 
قررررررارات "باالعتمررررراد عمرررررى أدلرررررة 
تجريبية" وكذلك باالعتماد عمرى 
"شررررررررررررخص عررررررررررررارف" وكانررررررررررررت 
القررررررارات تُّتخرررررذ بعرررررد التفررررراوض 
والمناقشرررررررررررررررررررة برررررررررررررررررررين أفرررررررررررررررررررراد 

المجموعات.

مجموعتررررررررا الررررررررذكور واجيتررررررررا  -
صررررررعوبة فرررررري تفسررررررير الظرررررراىرة 
الترررررررررري قرررررررررراموا بتعميميررررررررررا فرررررررررري 

سررررؤال، أمررررا مجموعتررررا اإلنرررراث ال
 فقد توصمتا لمتفسير بسيولة.

مجموعتا اإلناث كران لردييما  -
قرررررردرة أكبررررررر فرررررري التعامررررررل مررررررع 

 األعداد. 

مجموعتررررا الررررذكور اكتسرررربوا  -
خبرررررررررررة مررررررررررن ىررررررررررذا السرررررررررررؤال 
واسررررتفادوا منيررررا فرررري األسررررئمة 
الالحقرررررررة، فقرررررررد تعرررررررامموا مرررررررع 
األعداد بشكل أسررع وبطالقرة 

 ة.أكثر في المسائل الالحق
الحظرررررررررت الباحثرررررررررة عررررررررردم  -

وجرررررود  مواقرررررف "عررررردم تررررريقن" 
خررررررررالل حررررررررل ىررررررررذا السررررررررؤال، 
باستثناء حالة عدم التاكد مرن 
نيايررررررة الحررررررل الترررررري واجيتيررررررا 
المجموعررررررة )أ( مرررررررن الرررررررذكور 
 بعد انتيائيا من حل السؤال.
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 أحداث تعمم المجموعات خالل حميم السؤال الثاني
 أحداث تعمم مجموعة )أ( من الذكور )محمد، شريف، زيد، بدر(: -1

 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:
 . التوصل إلى معنى باالعتماد عمى أدلة تجريبية1
 . موقف عدم تيقن2
 . التوصل إلى معنى لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف3
 . التفاوض من أجل بناء مالحظات حول الظاىرة4

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 4
 التوصل إلى قرار 2. 4

 . التوصل إلى إثبات رياضي لمظاىرة5

 نص السؤال الثاني:
وضعيا في  9إلى  1اختر أربعة أعداد من 

          المربعات في الشكل، بحيث يكون   
 الفرق بين أي عددين متصمين مع

 بعضيما فرقًا فرديًا. عميك أن تستعمل
 أربعة أعداد مختمفة.

 ماذا تقول عن مجموع أي عددين متصمين؟-
 إلى ماذا توصمت من ىذه المالحظات؟ -
 ىل يمكنك تفسير النتائج التي توصمت ليا؟ -
إذا وضعت في المربع األول عددًا فرديًا، فان  -
دد في المربع المرتبط بو سيكون ........الع

ذا وضرررعت فررري المربرررع األول عرررددًا زوجيرررًا فررران   وا 
 العدد في المربع المرتبط بو سيكون .........

لذلك فان مجموع أي عرددين متصرمين فري الشركل  
 ىو .........

 كيف تثبت ذلك رياضيًا؟ -
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 موقف عدم تيقن بخصوص معنى مصطمم  1. 5
 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف 2. 5

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . التوصل إلى معنى باالعتماد عمى أدلة تجريبية:1

إلررى قررراءة نررص السررؤال بصروت مرتفررع وكرران الجميررع يتررابع معررو. وبعررد أن أخررذ  فري البدايررة بررادر زيررد
الطالب فترة لمتمعن فري السرؤال ومحاولرة البحرث عرن فكررة لمحرل، قرّدم محمرد فكررة الحرل بعرد تجريبرو 

... فررردي، زوجرري، فررردي، زوجرري"، أي أن األعررداد ترروزع عمررى المربعررات 2، 3، 4، 7لمثررال فقررال: "
وجري، فرردي، زوجري، وذلرك باعتمراده عمرى األعرداد التري قرام بتجريبيرا، كمرا يتبرين بالتتابع: فردي، ز 

من الصورة الماخوذة من ورقتو، "القرار" ىنا كان "باالعتماد عمى دليل تجريبي"، واستنتج محمرد مرن 
ىررذا أن مجمرروع عررددين متصررمين ىررو فررردي حيررث قررال: "مجمرروع أي عررددين الزم يكررون فررردي ألنيررم 

 حد زوجي".واحد فردي ووا
 

 
 . موقف عدم تيقن:2

طمب زيد التاكد من تحقق شرط السؤال، فقال: " بدنا نتاكد من تحقق الشرط!" وحسبوا الفروقات معًا 
 لمتاكد أن مثال محمد يحقق شرط السؤال.

 . التوصل إلى معنى لمظاىرة باالعتماد عمى شخص عارف:3
 زمالؤه بما يقول، النقاش التالي يبين ذلك: وضم محمد لزمالئو كيفية تعبئة المربعات، واقتنع 

 محمد: مجموع أي عددين الزم يكون فردي، عشان ىيك بنكتب واحد فردي وواحد        -
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 زوجي.  
 الجميع: آآه.. -

التوصل ليذه المالحظة كان باالعتماد عمى "شخص عارف" وىو زمريميم محمرد. وىنرا دقرق 
أي عددين )متصمين( فرردي ولريس أي عرددين"، ووافقرو  زيد قائاًل: "صحيم، بس الزم نحكي مجموع

 محمد قائاًل: "آه.. المتصمين...".
 

 . التفاوض من أجل بناء مالحظات حول الظاىرة:4
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 1. 4

عندما سال محمد الباحثة " كيف يعني شرو توصرمنا مرن ىرذه المالحظرات؟؟" حردث تفراوض 
من أجل "التوصل إلى معنى" لممالحظرات التري توصرموا ليرا، كمرا يبرين  بين الباحثة وأفراد المجموعة

 النقاش التالي:
 ؟االباحثة: عندما وضعتم األعداد في المربعات... كيف وضعتموى -
 الجميع: الفرق بين المتصمين الزم فردي..  -
 الباحثة: عندما يكون لدينا عددين الفرق بينيما فردي فما ىما العددان؟ -
 : واحد فردي وواحد زوجيالجميع -
 الباحثة: ماذا كان مجموع المتصمين؟ -
 الجميع: فردي -
 الباحثة: لماذا كان الناتج دائمًا فردي؟ -
 الجميع: ألنيم واحد فردي وواحد زوجي -
 محمد: ألنو مجموع فردي وزوجي بيعطي فردي -
 بدر: بنالحظ انو الفرق والجمع بين عددين زوجي وفردي دايمًا فردي -
 الجميع: آه.. وكتبوا ىذه المالحظة( -

نالحررظ مررن ىررذا التفرراوض أن المجموعررة قامرررت ببنرراء مالحظاتيررا حررول الظرراىرة والوصرررول 
 لمعنى ليذه المالحظات.
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 التوصل إلى قرار: 3. 4

فري نيايررة مرحمررة التفرراوض لمتوصرل إلررى معنررى، نالحررظ أن المجموعرة توصررمت إلررى "قرررار"، 
و الفرق والجمرع برين عرددين زوجري وفرردي دايمرًا فرردي" ووافقروه فيمرا قرال حيث قال بدر: "بنالحظ ان

 ودونوا ىذا القرار.

 
 . التوصل إلى إثبات رياضي لمتعميم الذي توصموا لو:  5
 موقف عدم تيقن بخصوص معنى مصطمم:  1. 5

أنيررم واجيرروا  إال، فرري المرحمررة التاليررة انتقررل الطررالب إلررى اإلثبررات الرياضرري لمتعمرريم الررذي توصررموا لررو
صعوبة في معرفة المقصود من مصطمم )إثبات رياضي( حيث يطمرب السرؤال مرنيم إثبرات الظراىرة 
رياضيًا، فبعرد أن قررأ شرريف ىرذا الفررع مرن السرؤال، الجميرع بردأ برالتفكير لفتررة مرن الوقرت... ثرم دار 

 بينيم النقاش التالي:
 بدر: شو معنى رياضيًا؟ -
 محمد: يعني الزم نحّمو! -
 زيد: يعني الزم نوضم باألعداد -

ىررذا النقرراش يرردل عمررى أن أفررراد المجموعررة "غيررر متيقنررين" مررن المقصررود بررر )اإلثبررات الرياضرري(، أي 
(، وكانرت االسرتجابة ليرذه 1998أنيم واجيوا صعوبة من نوع "نقص في الفيم والتقدم" حسب جوز )

 التالية. 2. 5المرحمة  الصعوبة ىي المجوء لمباحثة وطمب المساعدة منيا كما توضم
 

 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف: 3. 5
لجا الطالب إلى الباحثة لطمب المساعدة مرن أجرل التوصرل لمعنرى )إثبرات رياضري(، حيرث 
سررال محمررد الباحثررة: "رياضرريًا معناىررا باألعررداد؟" فقامررت الباحثررة بطرررح أسررئمة عمررييم لمسرراعدتيم فرري 

 يتبين من النقاش اآلتي: "التوصل إلى قرار"، كما
 الباحثة: تعممتم سابقًا أننا نستطيع أن نعبر عن العدد الفردي برمز؟ -
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 1ك+2زيد:  -
 ك2بدر: آه.. ىذا لمفردي، والزوجي بنرمز لو  -
 الجميع: مممم...! -
 زيد: يعني الزم نثبت بالرموز -
 الجميع: آه.. -

"موقرف عردم التريقن بخصروص معنرى مصرطمم"  نالحظ أن الطالب توصموا إلى "قررار" وتغمبروا عمرى
فانتقررل الطررالب إلررى اإلثبررات الرياضرري، وكرران ذلررك بمبررادرة مررن الطالررب برردر قررائاًل: " تعررالوا نكتررب 
رموزىن..."، وبدأ ىو بالكتابة والجميع كان يتابع معو، وقاموا بجمع صيغة العدد الزوجري مرع العردد 

 الفردي.

 
الطررالب اسررتخدموا نفررس الرمررز "ك" لمعررددين الفررردي والزوجرري،  أثنرراء اإلثبررات الرياضرري، نالحررظ أن

وكرررذلك لرررم يوضرررحوا مرررا ىرررو الرمرررز "ك"، فسرررالت الباحثرررة عرررن ىرررذا الرمرررز فاجررراب محمرررد بانرررو "عررردد 
 صحيم"، إذا نالحظ أنيم ال يعطون أىمية ليذه التفصيالت أثناء الحل.

يحًا عرن الرمرز " ك"، فاجرابوا أنرو بعد أن أنيى الطالب الحل، سالت الباحثة عرن عردم كترابتيم توضر
 "ليس أمرًا ضروريًا"، وأنيم لم يعتادوا عمى كتابة مثل ىذه التفصيالت في الحل.

 أحداث تعمم مجموعة )ب( من الذكور )مجدي، حكمت، ميدي، وليد(:  -3
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التفاوض من أجل توزيع األعداد حسب شرط السؤال1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 1
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 1

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار2
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 . التفاوض من أجل الوصول إلى إثبات رياضي لمظاىرة3
 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 3
 موقف عدم تيقن 2. 3

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:

 ل. التفاوض من أجل توزيع األعداد حسب شرط السؤا1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار: 1. 1

بادر ميدي لقراءة نص السؤال، وحدث تفاوض بين الطالب بيردف الوصرول إلرى قررار بكيفيرة تعبئرة 
المربعررات باألعررداد حسررب شرررط السررؤال، وبعررد أن قرررأ ميرردي السررؤال قرردم ميرردي وحكمررت أول فكرررة 

.. فرردي.. زوجري.. فرردي"، ..." وقبرل أن يكمرل قرال حكمرت: "زوجري 3، 2لمحل حين قال ميدي: "
أي أنو أشار لتوزيع األعداد بالتتابع بين فردي وزوجي. وأيده زمالؤه بذلك فقرال وليرد: "صرم! مشران 

"، أي أنيررم توصررموا إلررى "قرررار" بتوزيررع 5و6يكررون الفرررق بررين العررددين فررردي" وقررال ميرردي: "وبنكمررل 
 :األعداد بالتتابع بين زوجي وفردي، كما توضم الصورة أدناه

 
 بعد ذلك تحققوا من أن جميع الفروق فردية، كما يبين النقاش:

 1= 3و2ميدي: بين  -
 حكمت: فردي -
  3= 6و3مجدي: وبين  -
 1.. 5و6وليد: وبين  -

 3.. 2و5وبين         
 حكمت: ىيك تاكدنا انو كل الفروق فردية -
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قق المطموب في السؤال، ونرى أي أنيم توصموا إلى "قرار" بان األعداد التي وزعوىا في الرسم تح
 2، 3في الصورة أدناه أن الطالب لم يكونوا دقيقين في الكتابة، فكان عمييم كتابة إما )الفرق بين 

 ( وليس كالىما معًا.1= 2 – 3( أو كتابة )1ىو 

 
 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 1

دما قرال ميردي: "برين في النقاش السابق، كان جزء من حديث الطالب "بين ذاتي"، مثاًل عنر
، برررين 3= 6و3. وكرررذلك عنررردما قرررالوا: برررين 1ىرررو  3، 2" يعنررري أن الفررررق برررين العرررددين 1= 3و2
 .1.. 5و6، بين 3.. 2و5

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار:2
انتقمرررت المجموعرررة إلرررى الفررررع الترررالي المتعمرررق بمجمررروع عرررددين متصرررمين، وقررراموا بجمرررع كرررل 

ج دائمرًا فرردي، حيرث قرال حكمرت: "إذًا مجمروع أي عرددين متصرمين عددين متصمين ووجدوا أن النات
ىو فردي"، ثم توصموا إلى "قرار" بان الفرق والمجموع لعددين أحدىما زوجي واآلخر فردي ىو عردد 

 فردي، كما تبين الصورة أدناه:
 

 
 

 . التفاوض من أجل الوصول إلى إثبات رياضي لمظاىرة3
 :التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 3 

ىنا قرأ مجدي: "ىل تستطيع أن تثبت ذلك رياضيًا؟" والحظت الباحثة أن ىناك صعوبة في 
معرفررة المقصررود بمصررطمم )اإلثبررات الرياضرري(، حيررث قرررال ميرردي: "نوخررذ كمرران أعررداد غيررر المررري 
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أخذناىا وبنوصل لنفس النتائج!" ولم يقدم أي طالب اقتراحًا آخر، ما يردل عمرى عردم إدراكيرم لمعنرى 
 ات الرياضي. ثم دار نقاش بين المجموعة والباحثة:اإلثب

 الباحثة: ما معنى إثبات رياضي؟ -
 الجميع: نوخذ مثال!! -
 الباحثة: ىل المثال يثبت حقيقة؟ -
 ميدي وحكمت: أكثر من مثال! -

نرى من ىذا النقاش أن الطالب لدييم اعتقاد خاطئ بانيم إذا أخذوا عدة أمثمة تعطي نفس النتيجة 
 لك يعّد إثباتًا رياضيًا!فان ذ

(، فقامت 1998نرى من ىنا أن الطالب واجيوا صعوبة من نوع "نقص في الفيم" حسب جوز )
 الباحثة بطرح أسئمة لمساعدتيم في معرفة المقصود من اإلثبات الرياضي:

 الباحثة: تعممتم الفصل الماضي رمز العدد الزوجي؟ -
 ك؟؟ 2حكمت )يتساءل(:  -
  الجميع: آآآآه -
 الباحثة: صحيم، ورمز العدد الفردي؟؟ -        

 1ك +2الجميع:  -
 الباحثة: وما ىي ك؟ -
 مجدي: عدد صحيم -

ك(، 2مررن النقرراش أعررراله، نالحررظ أن الطرررالب بمجرررد أن تررذكروا أننرررا نرمررز لمعررردد الزوجرري برررالرمز )
تري قرالوا فييرا: " حيث ك عدد صرحيم، أدركروا أن اإلثبرات الرياضري يكرون برالرموز، فنبررة صروتيم ال

آآآآه " تردل عمرى ذلررك. حيرث قرال وليررد: "يعنري مثرل مررا أخرذنا فري درس طرررق البرىران" وقرال ميرردي: 
 "يعني نرمز لفعداد برموز".

ثم قال حكمت: "يعني نجمع رمز الفردي مع رمز الزوجي؟؟"  وأجابو مجدي: "آه.. بالرموز"، وقاموا 
وقرال حكمرت "وىرذا رمرز الفرردي"  1)ك+ ك(..+2ا إلرى وتوصرمو  -كما تبين الصورة أدناه–بجمعيما 

 ووافقو الجميع حيث قالوا: "صحيم"
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نرررى مررن ىررذا التفرراوض أنيررم توصررموا إلررى إثبررات لمالحظررتيم برران النرراتج فررردي دائمررًا. لكررن الطررالب 
استخدموا نفس الرمز ك في العددين الزوجي والفردي، وىذا ليس صحيحًا من ناحية رياضرية، فكران 

 م أن يستخدموا رمزًا مختمفًا في العدد الفردي عن العدد الزوجي.عميي
 موقف عدم تيقن: 2. 3

ك؟؟" قرال ذلرك بتسراؤل وكران بانتظرار تاكيرد وموافقرة مرن 2في النقاش السابق، عنردما قرال حكمرت: "
 الباحثة، أي أنو كان "غير متيقن" من صحة ما يقول. 

ع رمرز الزوجري؟؟ "قرال ذلررك متسرائاًل وكران ينتظررر وعنردما قرال حكمرت: "يعنرري نجمرع رمرز الفرردي مرر
 تاكيدًا من شخص ما، فكان "غير متيقن" مما يقول.

 أحداث تعمم مجموعة )أ( من اإلناث )بيان، أماني، ميس، أزىار(: -2
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار1
 ارف. التوصل إلى معنى باالعتماد عمى شخص ع2
 . التوصل إلى قرار3
 . التفاوض من أجل التوصل إلى إثبات رياضي لمظاىرة4

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 4        
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4        

 . التوصل إلى قرار5
 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار:1
 "تعرالوا: مرتفع، دعت بيان المجموعة لمبدء بالعمرل فقالرت صوتب السؤال بقراءة بعد أن قامت أزىار

 9 إلرى 1 مرن الفرديرة "األعرداد: نبدأ" وفري البدايرة اعتقردت مريس أن السرؤال يريرد أعردادًا فرديرة فقالرت
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 رح مررنيم عررددين بررين الفرررق "بررس: " ولكررن بيرران وضررحت األمررر فقالررت 9 ، 7 ، 5 ، 3 ، 1  ىرري
 أعررداد برردنا مررا.. "آآآه: "، وأدركررت مرريس المطمرروب حيررث قالررت!رديفرر فرررق برردنا واحنررا زوجرري يكررون
"، فنرى من خالل ىذا النقاش أن الطالبات توصمن إلرى "اتفراق" وتاكيرد بران !فردية فروق بدنا فرديًة،

 المطموب ىو فروق فردية بين األعداد الموزعة وليس المطموب توزيع أعداد فردية.
 شخص عارف: . التوصل إلى معنى باالعتماد عمى2

" وكذلك قردمت أول مالحظرة عرن كيفيرة 5=  4 - 9": قدمت بيان عددين الفرق بينيما فردي فقالت
فرردي" وأيرردتيا  الفرررق يكرون مشرران فرردي وواحررد زوجري واحررد نوخرذ توزيرع األعررداد، فقالرت: "الحظرروا،

"  ىرررون 3 ب"نكتررر(: 4 بالعررردد المتصرررل لممربرررع وأشرررارت) "، ثرررم تابعرررت أزىرررار!زميالتيرررا فقمرررن: "صرررم
فررردي"، وأوضررحت أمرراني أن   1=  2 – 3 ألن ىررون 2و(: المتبقرري لممربررع وأشررارت)وأكممررت بيرران 

 2 – 9": ( ىرو فررق فرردي حيرث قالرت2( وآخرر عردد )وىرو9الفرق برين أول عردد قمرن بكتابترو )وىرو
ما يؤكد أن شرط السؤال قد تحقق كما تبين الصورة. صحيم!" إذاً  !فردي

 
 فردية، إذاً  الفروق " كل: أن حّمين صحيم بعد حساب الفروقات حيث قالت ميس وتاكدت الطالبات

صحيم". نرى أن الطالبات اعتمدن عمى الزميمة بيان "كشرخص عرارف" لتفسرير الظراىرة، وبعرد  حمنا
انتقال الطالبات لمفرع التالي المتعمرق بمجمروع عرددين متصرمين، ربطرت مريس مالحظتيرا بالمالحظرة 

 دايمًا فردي. مجموعيا ىيك عشان فردي، وواحد زوجي واحد أنيا "الحظوا: ان فقالتالتي قدمتيا بي
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 . التوصل إلى قرار: 3
المالحظات؟" فمخصرت مريس المالحظترين التري  ىذه من توصمنا ماذا "إلى: قرأت أماني الفرع التالي
فرردي" وأيردتيا  مرانك مجمروعيم بيكرون فرردي عرددين برين الفررق يكون "لما: قدمتيا ىي وبيان فقالت
صم". وأوضحت بيان أن السبب في ذلك يعرود لكرون العرددين أحردىما فرردي  زميالتيا بذلك فقمن: "
"، وأضرافت أزىرار أنيرم وزعروا األعرداد بالتترابع !زوجري وواحرد فردي واحد بيكون واآلخر زوجي "ألنو

 .زوجي" فردي، زوجي، دي،فر  وزعناىا.. وزعناىا لما ألنا, من ناحية فردي وزوجي حيث قالت: "آه
نرى من ىذا النقاش أن الطالبات توصمن إلرى "قررار" بران المجمروع والفررق لعرددين متصرمين ىنرا ىرو 

 فردي وأن ىذا يعود لتوزيع األعداد في المربعات بالتتابع من ناحية فردي وزوجي.
 . التفاوض من أجل التوصل إلى إثبات رياضي لمظاىرة4
 ى معنى:التفاوض لمتوصل إل 1. 4

انتقمرررت الطالبرررات فررري ىرررذه المرحمرررة إلرررى اإلثبرررات الرياضررري لمظررراىرة التررري الحظنيرررا، وقررردمت مررريس 
"، ووافقتيررا زميالتيررا، وعنرردىا سررالت 1+  ك2 والفررردي   ك2 "الزوجرري: اإلشررارة األولررى لمحررل فقالررت

 صحيم". فاجابت الطالبات: "عدد ك؟" ىي ما": الباحثة
رمرررز ك ليرمرررزن لكرررٍل مرررن العررردد الزوجررري والفرررردي، وىرررذا خررراطئ نالحرررظ أن الطالبرررات اسرررتخدمن ال

 رياضيًا، ولذلك دار النقاش التالي لكي تتوصل الطالبات لخطئين ويقمن بتصحيحو:
 ك؟ ىي ما 8 العدد عند: الباحثة -        
  4: الجميع -        
 ك؟ ىي ما 5 العدد وعند -        
 2: الجميع -        
 !يتغير؟ ك الصحيم العدد إذاً : ةالباحث -        
 ..آه: الجميع -        
 العدد حسب ك قيمة بتكون: بيان -        
     أن يجب ك أن يعني ىذا ، فيل1+ ك2 والفردي,  ك2=  الزوجي أن قمتم: الباحثة -        

 وفردي؟ زوجي عدد نفسيا لكل تكون                   
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 !آآآآه: الجميع -        
 الرمز نغير الزم! فيمت: وبيان ميس -        

 مختمف رمز والفردي, رمز لو نستخدم الزوجي يعني: أماني -        
مررن النقرراش السررابق نرررى أن الطالبررات أدركررن أنررو مررن الخطررا اسررتخدام نفررس الرمررز ك لمرمررز لمعرردد 

: وأضرافت أمراني الرمرز"، نغيرر الزم! "فيمرت: وبيران الفردي والزوجي في آن واحد حيث قالت مريس
 مختمف" أي أن الطالبات توصمن إلى معنى رياضي.  رمز والفردي, رمز لو نستخدم الزوجي "يعني

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 4
    والفرررردي ك2 "الزوجررري: كررران ىنررراك حرررديث برررين ذاتررري خرررالل نقررراش الطالبرررات، فعنررردما قالرررت مررريس

ك، وأن الرمررز الرياضرري لمعرردد 2لزوجرري ىررو " فيرري تقصررد بررذلك أن الرمررز الرياضرري لمعرردد ا1+ك2
 .1ك+ 2الفردي ىو 

 . التوصل إلى قرار:5
بعد أن أدركرت الطالبرات أن عمريين تغييرر الرمروز، اتخرذت المجموعرة "قررارًا" باسرتخدام رمرز مختمرف 

" وأجابتيا 1+  ن2 والفردي مثاًل، س2 "الزوجي: لمعدد الزوجي عنو لمعدد الفردي، حيث قالت ميس
     ذلك كما تبين الصورة أدناه. بكتابة وقمن "..بصير "صم! :يازميالت

 
 ص إلى э ن ص، эس أيضا وكتبن

 
 وقامت الطالبات بعممية الجمع الموضحة في الصورة أدناه.
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" أجابت ص؟ э ىر "لماذا: الباحثةص، وعندما سالت  э ىر و ىر نرمزليم  ن+  س: وقالت بيان
 صحيحين" ووضحن ذلك عمى الورقة. نعددي مجموع "ألنيا: الطالبات

 

 1+  ىررر2": توصرمت المجموعرة إلررى قررار بران ىررذا النراتج ىرو صررورة العردد الفرردي حيررث قالرت مريس
الفررردي" وأيرردتيا زميالتيررا، أي أن المجموعررة ىنررا توصررمت إلررى "قرررار" برران النرراتج  العرردد صررورة وىررون

ن نراتج جمرع رمرز العردد الزوجري مرع رمرز يكون فرديرًا دائمرًا عرن طريرق اإلثبرات الرياضري، حيرث كرا
 العدد الفردي ىو صورة العدد الفردي.

 أحداث تعمم مجموعة )ب( من اإلناث )دعاء، شيماء، تسنيم، مرجان(: -4
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد حسب شرط السؤال1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 1
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 1

 . التوصل إلى معنى باالعتماد عمى شخص عارف2
 . التفاوض لمتوصل إلى معنى رياضي3

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد حسب شرط السؤال1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار:  1. 1
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ان أن شرط السؤال "انو الفرق بين العددين المتصمين بادرت شيماء لقراءة نص السؤال، وقالت مرج
فردي" لتمفت نظر زميالتيا لذلك، ثم قدمت مرجان فكرة الحل فقالت: "نختار عددين فرديين وعددين 
زوجيين وبنكتب واحد فردي وواحد زوجي ألنو الفرق بين الفردي والزوجي بعطي فردي" وأيدىا 

 الجميع: "آآآه، صم!".
ىذا النقاش أن الطالبات توّصمن إلى "قرار" بكيفية توزيع األعداد عن طريق نالحظ من خالل 

وضع عدد فردي وآخر زوجي بالتتابع، وقد فّسرن ىذا بان الفرق بين عددين أحدىما زوجي واآلخر 
فردي يكون فرديًا. وكدليل عمى صحة ىذا التفسير، قدمت شيماء مثااًل يدعم قرارىن: "مثاًل بنبدأ 

"، وتابعت مرجان: "ىيك 1، 2" وأكممت مرجان: "بعدىا بنكمل مثاًل 1الفرق بكون  3وبعدىا 4ب
 كل الفروق فردية" أي أن شرط السؤال قد تحقق.



بعد ذلك انتقمت الطالبات إلى الفرع التالي فقرأت شيماء: "ماذا تقول عن مجموع أي عددين 
نو العددين المتصمين واحد فردي متصمين؟" وقدمت مرجان اإلجابة فقالت: "الزم يكون فردي أل

وواحد زوجي" وقاموا بجمع كل عددين متصمين لمتاكد من المجموع لكل عددين متصمين حيث قالت 
 شيماء: "تعالوا نكتب المجموع مشان نتاكد"، كما تبين الصورة أدناه.
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 تفسير الحديث بين الذاتي:   2. 1
ين ذاتي" وذلك عندما قالت شيماء: "تعالوا نكتب في النقاش أعاله، كان جزء من الحديث "حديثًا ب

المجموع مشان نتاكد" فيي تقصد أن يقوموا بكتابة مجموع كل عددين متصمين فكممة )المجموع( 
 كانت "متفقًا لغويًا" بين الطالبات.

 . التوصل إلى معنى باالعتماد عمى شخص عارف:2
لمتعمق بتفسير الظاىرة التي الحظتيا الطالبات، انتقمت الطالبات في ىذه المرحمة إلى الفرع التالي ا

فقرأت مرجان: "إلى ماذا توصمت من ىذه المالحظات؟" وقدمت تسنيم تفسيرًا لمظاىرة فقالت: 
"الشرط في السؤال انو الفرق بين المتصمين فردي، وعشان ىيك العددين المتصمين أحدىما فردي 

مان فردي" فايدتيا زميالتيا وقمن: "صحيم"، أي واآلخر زوجي، وىيك بنتج انو مجموع المتصمين ك
أن الطالبات اعتمدن عمى زميمتين تسنيم "كشخص عارف" لمتوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة التي 

 الحظنيا باّن المجموع والفرق لمعددين المتصمين كان دائمًا فرديًا وذلك ، كما تبين الصورة أدناه. 

 

 
 اضي: . التفاوض لمتوصل إلى معنى ري3

يطمب الفرع األخير من السؤال إثباتًا رياضيًا لممالحظة التي الحظتيا الطالبات، فبعد أن قرأت 
شيماء: "ىل تستطيع أن تثبت ذلك رياضيًا؟" تابعت وقالت: "مش فاىمة قصده!!"، أي أنو كان 

 (، واالستجابة لتمك الصعوبة كانت1998لدييا صعوبة من نوع "نقص في الفيم" حسب جوز )
باخبار زميالتيا بعدم فيم المقصود وذلك طمبًا لممساعدة، فقالت مرجان: "بالرموز"، وكانت ىذه 

" وأوضحت 1س+2س و 2الكممة المفتاح لشيماء لتفيم المطموب حيث قالت: "آآه.. فيمتيا... 
ونجمعيم"  1س+2س والفردي 2تسنيم أن ما توصمت لو شيماء صحيم وأيدتيا قائمة: "الزوجي 

 كما تبين الصورة أدناه. 1س+ 2س+ 2بجمع  وقاموا
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الباحثة: الحظت الباحثة أن الطالبات لم يوضحن ما ىو الرمز )س( الذي استخدمنو فسالت 

"ولماذا استخدمتم نفس الرمز " وأجاب الجميع: "عدد صحيم" . ثم سالت الباحثة: "ما ىو الرمز س؟
بان ىناك خمل في الرموز المستخدمة حيث  " فكان ىذا السؤال إشارة لمطالباتلمفردي والزوجي؟

حنا مش  قالت مرجان: "الاا، ما بصير نستخدم نفس الرمز ألنو إذا نفس الرمز بكونوا متتاليين وا 
شرط عنا يكونوا متتاليين" وأضافت دعاء وشيماء: "إذًا الزم نستخدم رمزين مختمفين"، وقمن بتعديل 

" وقاموا بعممية الجمع. وكما 1ع+2ك والفردي 2جي الرموز حيث قالت مرجان: "مثاًل نرمز لمزو 
نالحظ في الصورة أدناه، استبدلت الطالبات )ك+ع( بالرمز )س( وأوضحن أن س عدد صحيم 
وذلك ألنو مجموع عددين صحيحين. فمن خالل ىذا التفاوض نرى أن المجموعة توصمت لممعنى 

 لعدد الفردي والعدد الزوجي.الرياضي لمظاىرة عن طريق جمع الرموز الرياضية لكل من ا
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 (.3نمخص نتائج المجوعات في السؤال األول في جدول )
(: تشررابو المجموعررات المختمفررة واختالفيررا بمررا يتعمررق بتعمميررا وتعاونيررا خررالل حررل السررؤال 3جرردول)
 الثاني. 

 مالحظات االختالف التشابو
توصررررررمت المجموعررررررات إلررررررى  -

توزيررررع لفعررررداد حسررررب شررررروط 
ة فمرررررم تسرررررتغرق المسرررررالة بسررررررع
 وقتًا طوياًل لذلك.

اسررتخدمت المجموعررات نفررس  -
الرمرررز "ك" عنررردما رمرررزوا لمعررردد 

ك والفررررررررردي بررررررررر 2الزوجرررررررري بررررررررر 
 1ك+2
التفرررررررررررررررراوض ىنررررررررررررررررا خرررررررررررررررردم  -

المجموعات في بناء مالحظات 
حرررررررول الظرررررررراىرة، ثرررررررم محاولررررررررة 
تفسيرىا، وكذلك في البحث عن 
إثبررررررررررات رياضرررررررررري مررررررررررن أجررررررررررل 

 التوصل إلى تفسير لمظاىرة.

جيرررررررت مجموعترررررررا الرررررررذكور وا -
صررعوبة فرري فيررم المقصررود مررن 
"اإلثبررررررات الرياضرررررري" واحترررررراجوا 
لطمرررررب المسررررراعدة مرررررن الباحثرررررة 
فاسرررررررررتدرجتيم باألسرررررررررئمة حترررررررررى 
فيمرررروا معنررررى "إثبررررات رياضرررري" 
 أي أنو يكون باستخدام الرموز.

المجموعررررررة )أ( مررررررن اإلنرررررراث  -
ىررررري المجموعرررررة الوحيررررردة التررررري 
أعطررت اىتمامررًا لتوضرريم ماىيررة 

"ك" المسررررررررتخدم وذلررررررررك الرمررررررررز 
 ص эبكتابة ك 

الحظرررررررررررررررررت الباحثرررررررررررررررررة أن  -
المجموعات ال تعطي اىتمامًا 
لررررررررررررررررررررررررررررذكر التفصرررررررررررررررررررررررررررريالت 
والتوضررررررريحات خرررررررالل الحرررررررل 
وكرررررران التعامررررررل مررررررع الرمرررررروز 
كمتفقررررررات لغويررررررة بررررررين أفررررررراد 

 المجموعة الواحدة.

 
 ثالثًا: أحداث تعمم المجموعات خالل حميم السؤال الثالث

 نص السؤال الثالث:
 5إلى  1لشكل المرسوم جانبًا، وزع األعداد من في ا

 ليما Vعمى الدوائر بحيث يكون الذراعان في الشكل 
 نفس المجموع.

 ىل تستطيع إيجاد طريقة أخرى لتوزيع ىذه األعداد؟ -
كررم عررردد الحمرررول الممكنرررة لرررذلك )بكرررم طريقرررة مختمفررة يمكنرررك توزيرررع ىرررذه األعرررداد تحرررت ىرررذه  -

 الشروط(؟
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 جميع الحمول التي أوجدتيا؟ ماذا تالحظ في -
 ىل يمكنك شرح وتفسير ما تراه؟ -
 ىل بامكانك إقناعنا أنك قد وجدت جميع الحمول الممكنة؟ -
 ؟6إلى  2ماذا يحدث إذا استخدمت األعداد من  -
 3بررررداًل مررررن  4الررررذي طررررول كررررل مررررن ذراعيررررو ىررررو Vمرررراذا الررررذي يمكنررررك اكتشررررافو فرررري شرررركل  -

 ؟7إلى  1واستخدمت األعداد من

 أحداث تعمم مجموعة )أ( من الذكور )محمد، شريف، زيد، بدر(: -0
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التفاوض1
 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم2
 . التفاوض لموصول إلى قرار3
 . التفاوض من أجل التوصل إلى تفسير لمظاىرة4

 ىرةالتفاوض لموصول إلى معنى وتفسير لمظا 1. 4
 التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف  2. 4

 . تفسير الحديث بين الذاتي5
 . التفاوض من أجل بناء مالحظات حول السؤال6

 التفاوض لموصول إلى قرار 1. 6
 التفاوض لموصول إلى اتفاق حول صحة مصطمم 2. 6
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 6

 6إلى 2سابقة لتوزيع األعداد من  . تفاوض باالعتماد عمى تجربة7
 التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة 1. 7
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 7

 7إلى 1. تفاوض باالعتماد عمى تجربة سابقة لتوزيع األعداد من 8
 التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة 1. 8
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 موقف عدم تيقن 2. 8
 فسير الحديث بين الذاتيت 3. 8

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . التفاوض:1

لوحرده  5إلرى  1بادر محمد لقراءة نص السرؤال، وقرام كرل طالرب مرن المجموعرة بتوزيرع األعرداد مرن 
عنررد الرررأس، مررا 1أنيررم وضررعوا العرردد -كمررا تبررين الصررور–خررالل فترررة قصرريرة، المشررترك فرري حمرروليم 

ان العرردد الررذي نكتبررو فرري الرررأس لررو أىميررة خاصررة باعتبرراره مشررتركًا بررين يشررير إلررى إدراك الطررالب برر
لوضررعو فرري الررأس باعتبرراره العرردد األصررغر مررن مجموعررة األعررداد  1الرذراعين، واختررار الطررالب العرردد

 المعطاة فيكون التعامل معو أبسط.

     

   
 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم:2

ل الطالب لمفرع اآلخر من السؤال والذي يطمب منيم البحث عن طريقة في المرحمة التالية، انتق
 أخرى لتوزيع األعداد حيث قال زيد: جربوا... جربوا... وبدأ الجميع بالتفكير..

نرررى أن عمررل الطررالب الرياضرري فرري ىررذا الفرررع برردأ بمبررادرة مررن أحررد الطررالب بيرردف "الوصررول إلررى 
جديررردة لتوزيرررع األعررداد برررين الرررذراعين، القرررار ىنرررا أخرررذ قرررار" يتعمرررق بعمميرررم كرري يبحثررروا عرررن طريقررة 

 بواسطة "االعتماد عمى شخص عارف".
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 . التفاوض لموصول إلى قرار:3

( واسررررتجاب أفررررراد Vبالوسررررط" )مررررع اإلشررررارة لرررررأس الحرررررف  5بررررادر الطالررررب برررردر فقررررال: "لررررو كتبنررررا 
عند الرأس، وبعد فترة  5لعددالمجموعة لبدر وبدؤوا بمحاولة توزيع األعداد عمى الذراعين مع وضع ا

قصيرة توصل كل من زيد ومحمد إلى حل وكانا قد توصال لنفس التوزيع لفعداد، كما يبين النقراش 
 اآلتي:

 زيد: لقيت حل... لقيت طريقة ثانية -
 الجميع التفت لو..

 محمد: وأنا كمان.. )وكانت نفس إجابة زيد( -
 2، 3، 5، 4، 1ن اليمين لميسار(: زيد )يقرأ األعداد كما وزعيا بالترتيب م -

 .. )مع اإلشارة لكل ذراع(10وىون  10ىون 

 
توصل الطالب ىنا إلى "قرار" بامكانية توزيع األعداد بطريقة أخرى عند تغيير العدد المكتوب في 

 .Vرأس الشكل 
 . التفاوض من أجل التوصل إلى تفسير لمظاىرة4
 ظاىرة:التفاوض لموصول إلى معنى وتفسير لم 1. 4

عنرد  2انتقل الطالب لمحاولة البحث عن طريقة أخرى لتوزيع األعداد، حيرث اقتررح زيرد وضرع العردد
 الرأس، كما يتبين من النقاش التالي:

 2زيد: لو جربنا ال  -
 بدر: جربتيا... ما زبطت! -
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 محمد: طيب! -
داد ... بتعرفوا ليش..؟ اسمعوني.. مجموع األع5أو  1بدر: ما بنقدر نعوض بالنص إال  -

   1من 

 15= 5إلى      
 الجميع: طّيب...)بانتظار تكممة كالم بدر(  -
من المجموع، وبنقدر  10وبضل  5من المجموع، أو بنقيم  14وبضل  1بدر: إما بنقيم  -

  نقسمو بين الذراعين )والجميع ممتفت لو بتركيز( 
لرأس عند ا 3من المجموع... تعالوا نجرب نكتب  12بضل 3زيد: ولو قمنا العدد -

 )الجميع اآلن ممتفت لزيد(
  2،4مع  5،1زيد بدأ يجرب مع محمد: نكتب 

 9.. مجموع الجية اليمين 3..مع ال6= 5و1محمد يجمع الذراع األول: -
 مجموع الجية اليسار 9...3مع ال 6= 2و4زيد يجمع الذراع الثاني:  -

 نيا ىي الفرديةأل 5، 3، 1بدر: إذًا األعداد يممي بنقدر نكتبيا عند الرأس  -    
 الجميع: صم! -

 
نالحظ من خالل ىذا "التفاوض"، أن الطالب توصموا إلى "معنرى لمظراىرة وتفسريرىا"، وتوصرموا إلرى 
تعميم بان األعداد التي يمكن وضعيا عند الرأس ىي األعرداد الفرديرة مرن برين األعرداد المعطراة فري 

ىو فردي، لذلك كان  5إلى 1جموع األعداد من ، وقدموا تفسيرًا ليذا بان م5إلى  1السؤال وىي من 
عمييم وضع عدد فردي عند الرأس ألنو مشترك بين الذراعين، وبعد وضع عدد فردي يبقى المجموع 

 زوجيًا، أي أن األعداد التي لم توز ع بعد مجموعيا زوجي فيمكن توزيعيا بين الذراعين.
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 عارف:  التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى شخص 2. 4

"، ودار النقراش 4في ىذه المرحمة حاول زيد وضع عدد زوجي عنرد الررأس، فقرال: " خمونرا نجررب ال
 اآلتي:

 بدر: مش رح نالقي غيرىم... الزم نقيم عدد فردي وبضل عنا مجموع زوجي      -
 رح يبقى عنا من المجموع         4مشان نقدر نوزعو بين الذراعين... إذا قمنا ال        
 ... عّنا ذراعين، وعشان ىيك يجب أن يكون المجموع     2وما بيقسم عمى 11       
 2زوجي حتى نقسمو عمى        

 الجميع: صم.. صم -
 ...صحيم..صحيم2.. وما بيقسم عمى13بضل عنا  2زيد: ولو قمنا ال  -
 محمد: إذًا ما في غيرىم -

رار" بانرو ال يمكرن حرل السرؤال بوضرع عردد من خرالل ىرذا التفراوض، توصرل أفرراد المجموعرة إلرى "قر
 زوجي عند الرأس، وىذا القرار كان باالعتماد عمى "شخص عارف" وىو بدر.

 . تفسير الحديث بين الذاتي:5
أثنرراء مرحمترري التفرراوض لموصررول إلررى قرررار والتفرراوض لموصررول إلررى معنررى وتفسررير لمظرراىرة، كرران 

تخدم الطرالب متفقرًا لغويرًا بيرنيم، فمرثاًل عنردما قرال بعض حديث الطالب "حديثًا بين ذاتيًا"، حيث اس
، كممررة بالوسررط كانررت Vعنررد رأس الحرررف 5بالوسررط" المقصررود منيررا كتابررة العرردد 5برردر: "لررو كتبنررا 

 "متفقًا لغويًا" بينيم.
، 3، 5، 4، 1، قرأ األعداد كما وزعيا بالترتيب من اليمين لميسار: 5وكذلك بعدما وضع زيد الرأس 

وكرذلك مجمروع الرذراع  10.." والمقصود ىنا كان مجمروع الرذراع األيمرن 10وىون  10ون وقال "ى 2
 عند الرأس. 2" فكان المقصود وضع العدد 2. وعندما قال زيد: "لو جربنا ال 10األيسر 

. وكرذلك V" معناىرا رأس الشركل5أو  1وكممة )بالنص( في قول بردر "مرا بنقردر نعروض برالنص إال 
عدد فردي وبضل عنا مجموع زوجي مشان نقدر نوزعو برين الرذراعين" فيقصرد برر  في قولو "الزم نقيم

 2. وعنردما قرال زيرد: "ولرو قمنرا ال V)الزم نقيم عدد فردي( أن يضعوا عرددًا فرديرًا عنرد رأس الشركل
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عند الرأس فيكون مجموع األعداد  2" يقصد أنيم لو وضعوا العدد 2.. وما بيقسم عمى13بضل عنا 
 .13المتبقية ىو

 . التفاوض من أجل بناء مالحظات حول السؤال6
 التفاوض لموصول إلى قرار: 1. 6

 في ىذه المرحمة، بادر بدر لقراءة الفرع التالي: ماذا تالحظ في جميع الحمول التي أوجدتيا؟
 حيث دار التفاوض اآلتي:

 بدر: أن العدد فردي... -
 زيد: العامل المشترك فردي -
 المشترك فردي...محمد: كميم العامل  -

 
 من خالل ىذا التفاوض، نالحظ أن الطالب توصموا إلى "قرار" حول جميع الحمول التي أوجدوىا. 

 التفاوض لموصول إلى اتفاق حول صحة مصطمم: 2. 6
خالل مرحمة التفاوض لموصول إلى قرار، تفاوض الطرالب حرول مصرطمم )العامرل المشرترك( حيرث 

المشرررترك ىرررو عررردد فرررردي(، انتبرررو زيرررد إلرررى أن ىرررذا المصرررطمم غيرررر  أنيرررم عنررردما دونررروا )أن العامرررل
 صحيم وقال أنو عمييم استخدام مصطمم العدد المشترك، كما يتبين من النقاش التالي:

 زيد: مش العامل المشترك ..العدد المشترك -
 الجميع: آه، العدد المشترك -

حذفوا كممة عامل ووضعوا مكانيا وأخذوا يصححون اإلجابة مع استعمال كممة العدد المشترك، و 
 كما تبين الصورة أدناه:
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 تفسير الحديث بين الذاتي: 3. 6
أثناء مرحمة التفاوض لمتوصل إلى قرار، كان جزء من حديثيم "بين ذاتي" حيرث اسرتخدموا مصرطمم 
"عامررل مشررترك" قاصرردين بررذلك "العرردد المشررترك" بررين الررذراعين وىررو الرررأس، أي أن مصررطمم "عامررل 

 مشترك" كان "متفقًا لغويًا" بينيم.
 6إلى  2. تفاوض باالعتماد عمى تجربة سابقة لتوزيع األعداد من 7
 التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة: 1. 7

 2اعتمد الطالب في ىذه المرحمة عمى "تجرربتيم السرابقة" فري الفررع السرابق كري يوزعروا األعرداد مرن 
نفررس الطريقررة لمحررل، حيررث اتخررذوا "قرررارًا" برران األعررداد الترري يمكررن وضررعيا عنررد واسررتخدموا  6إلررى 

 الرأس ىي األعداد الزوجية، كما يبين النقاش اآلتي:
 =.. 6+  5+ 4+ 3+ 2محمد:  -

 الجميع أخذ يجمع..
 .. زوجي!20شريف:  -
  6، وال4، وال2.. بنقيم أي عدد زوجي.. 20بدر: مجموعيم  -
      الجميع: طّيب..   -
 9بطمع  2وبنقسميا عمى 18.. بضل عنا 2بدر: مثاًل بنقيم ال -
 محمد: آه صم، لما يكون المجموع زوجي، العدد المشترك الزم يكون زوجي -
  6، 4، 2زيد: إذًا بنجرب  -

 
نالحظ أن القرار ىنا كان "قرارًا باالعتماد عمى تجربة سابقة" وكذلك "باالعتماد عمى شخص عارف" 

 ميم بدر.وىو زمي
 تفسير الحديث بين الذاتي:  2. 7

خالل مرحمة التفاوض السابقة، نالحظ أن الطالب دونوا )يجب أن يكون العدد المختار زوجي( وىم 
 أي العدد المشترك بين الذراعين. Vيقصدون بذلك العدد المكتوب عند رأس الشكل
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 7ى إل 1. تفاوض باالعتماد عمى تجربة سابقة لتوزيع األعداد من 8
 التفاوض لموصول إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة: 1. 8

إلرى  1في ىذه المرحمة انتقل الطالب إلى الفررع األخيرر مرن السرؤال الرذي يطمرب توزيرع األعرداد مرن 
 .3بداًل من 4يكون طول ذراعو Vباستخدام شكل 7

اد ووجدوا أن المجموع اعتمد الطالب عمى "مالحظاتيم من تجاربيم السابقة" فقاموا بجمع األعد
 .28زوجي وىو 

 
 ثم دار النقاش اآلتي:

 محمد: بما أنو زوجي الزم الرأس زوجي، صم؟ -
 الجميع: آه -

أي أنيم توصموا إلى اتفاق بوضع عدد زوجي عند الرأس، ونجحوا فعاًل بتوزيع األعداد بين الذراعين 
 عند الرؤوس. 6، 4، 2مع وضع األعداد 
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ة مرحمررة التفرراوض قررال زيررد: "عنرردما يكررون المجمرروع فررردي.. يكررون العامررل المشررترك فررردي، فرري نيايرر
وعندما يكرون مجمروع األعرداد زوجري.. يكرون العامرل المشرترك زوجري". وكتبروا ىرذه المالحظرة عمرى 

 الورقة )مع استبدال كممة عامل بعدد(.

 
مروع األعرداد المعطراة زوجيرًا فيجررب نالحرظ أن الطرالب توصرموا إلرى تعمريم لمظراىرة بانرو إذا كران مج

ذا كان مجموع األعداد المعطاة فرديًا فيجرب وضرع عردد فرردي عنرد  وضع عدد زوجي عند الرأس، وا 
 الرأس.

 موقف عدم تيقن:  2. 8
نالحررظ خررالل التفرراوض السررابق أن محمررد كرران "غيررر مترريقن" مررن صررحة مررا يقررول حيررث طمررب مررن 

 بما انو زوجي الزم الرأس زوجي، صم؟"زمالئو تاكيدًا لصحة كالمو حيث قال: "
 تفسير الحديث بين الذاتي: 3. 8

نالحظ من تفاوض الطالب السابق أنيم استخدموا مصطمم )العامل مشترك( أثناء نقاشيم، إال أنيم 
عندما دونوا المالحظرة اسرتخدموا )العردد المشرترك( مرا يردل أن )العامرل المشرترك( كران "متفقرًا لغويرًا" 

 بينيم.
 حداث تعمم مجموعة )ب( من الذكور )حكمت، مجدي، ميدي، وليد(: أ -3

 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:
 V . التفاوض من أجل توزيع األعداد عمى الشكل1

 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 1
 تفسير الحديث بين الذاتي 2 .1

 . موقف عدم تيقن2
 . التفاوض من أجل إيجاد توزيع آخر لفعداد3
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 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 3
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 3

 . التفاوض إليجاد عالقة بين الحمول التي وجدىا الطالب4
 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 4

 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4
 . التفاوض من أجل تفسير المالحظات التي توصل ليا الطالب5

 ىالتفاوض لمتوصل إلى قرار ومعن 1. 5
 موقف عدم تيقن 2. 5

 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة6
 . التفاوض لمتوصل إلى معنى7
 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة8
 . موقف عدم تيقن9

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 V . التفاوض من أجل توزيع األعداد عمى الشكل1
 ر: التفاوض لمتوصل إلى قرا 1. 1

بدأ الطالب ىنا بالتفاوض لمتوصل إلى توزيع لفعداد عمى الشكل حسب شرط السؤال، فبعد 
 ىون )مشيرًا لرأس الشكل 1أن قام ميدي بقراءة السؤال بصوت مرتفع قال حكمت: خمونا نكتب 

Vوأخذوا فترة من الوقت وىم يتناقشون ويجربون ويبدلون مواقع األعداد بين الذراعين.. بعد ذلك ) 
 " )مشيرًا لمذراع األيمن(.3و 4" )مشيرًا لمذراع األيسر(، وقال مجدي: "و2و 5قال حكمت: "

 " بعد أن قام بجمع األعداد في الذراعين.8ثم قال ميدي: "إذًا من كل جية 
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مررن  5، 2، 1، 3، 4نالحررظ مررن خررالل ىررذا التفرراوض أن الطررالب توصررموا إلررى "قرررار" برران األعررداد 
 ق شرط السؤال.اليمين لميسار تحق

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2 .2

فرري التفرراوض السررابق، كرران ىنرراك حررديث بررين ذاترري، فعنرردما قررال ميرردي: "إذًا مررن كررل جيررة 
، فكممرة )جيرة( كانرت "متفقرًا لغويرًا" بيرنيم 8"، فالمقصود أن مجموع األعداد فري كرل ذراع ىرو 8

 .Vلتدل عمى ذراع الشكل
 موقف عدم تيقن: .3

حكمت: "ىل نستطيع إيجاد طريقة  –ىذه المرحمة لمفرع التالي حيث قال انتقل الطالب في 
 أخرى؟"

خالل ىذه المرحمة، كان ىناك صعوبة في فيم المطموب من السؤال أي صعوبة من نوع "نقص في 
( وكانوا "غير متيقنين" من المقصود منو، فبعد أن قرأ حكمت 1998الفيم والتقدم" حسب جوز )

"، لكن حكمت خالفو قائاًل: "ال.. Vنرتبيا باستخدام شكل غير شكل الحرف السؤال، قال وليد: "
بنغير ترتيب األعداد عمى نفس الشكل"، إال أن ميدي وافق وليد فقال: "ال.. نستخدم شكل غير 

 !!".Vالشكل 
نالحظ أنيم اختمفوا في تفسير المقصود من السؤال واالستجابة ليذه الصعوبة كانت بالتوجو إلى 

 ارف وىو الباحثة، كما يتبين من النقاش أدناه:شخص ع
 حكمت: نغير الترتيب.. صحيم؟ -
 الباحثة: نعم -
 ميدي: إذًا نفس األعداد بنوزعيا بطريقة أخرى عمى نفس الشكل  -

نرى أن الطالب في نياية موقف "عدم التيقن"، اتخذ الطالب "قرارًا" بان السؤال يطمب توزيع 
 ون تغيير الشكل المعطى.األعداد بطريقة مختمفة د
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 . التفاوض من أجل إيجاد توزيع آخر لفعداد3
 التفاوض لمتوصل إلى قرار: 1. 3

عند  1بعد ذلك أخذوا فترة من الوقت وىم يحاولون البحث عن توزيع آخر لفعداد مع بقاء العدد
مب عمى ىذه الرأس ولم ينجحوا في ذلك، فقال ميدي: "ما في طريقة غير المي لقيناىا" ولمتغ

 الصعوبة، توجيوا لمباحثة وقال ميدي ووليد لمباحثة: "ما لقينا غيرىا!!"
 الباحثة: ىل جربتم تغيير العدد عند الرأس؟ -
 الجميع: آآآآآه..  -

نرى من ىذا النقاش أن الطالب أدركوا أن عمييم تغيير طريقة الحل، فقال ميدي: "تعالوا نجررب ال 
.. باإلشرارة ألحرد 4و 5.. نجرب المي بعده" فقدم وليد اقتراحًا: "ىون 1ال عند الرأس.. ألننا جربنا 2

الذراعين" إال أن مجدي رد عميرو: "مرا بردنا نكترب عرددين كبرار برنفس الجيرة ألنرو المجمروع رح يكرون 
 كبير فييا والجية الثانية صغيرة!"

 وزيعيا بين الذراعين.نرى من ىذا النقاش، أن مجدي نبو زمالءه إلى أن األعداد الكبيرة يجب ت
، فقررال 2بعرردىا أخررذوا فترررة طويمررة نسرربيًا ولررم يسررتطيعوا توزيررع األعررداد بررين الررذراعين مررع بقرراء الرررأس

"، أي أنيرم اتخرذوا "قررارًا" بتغييرر العردد عنرد الررأس، وبردؤوا يحراولون وبعرد 3حكمت: "تعرالوا نجرّرب الرر
 وقت قميل:
 .. شو جوابيم؟4و 2و 3ميدي:  - 
 9جوابيم كمان  3و 1و 5وبضل   9مجدي: -
 الجميع: طمعت! -
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تميزت مرحمة التفاوض ىنا بالبحث أكثر من مرة عن حل لمسؤال، فقاموا أكثر من مرة "بتغيير 
 طريقة الحل" لمتغمب عمى الصعوبة التي تواجييم.

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 3
تي" فكان ىناك "متفقات لغوية" فيما في التفاوض السابق، كان جزء من حديث الطالب "بين ذا

" كان يعني بذلك أن يجربوا وضع العدد عند رأس 3بينيم، فعندما قال حكمت: "تعالوا نجّرب الر
 الشكل.

.. شو جوابيم؟" كان يقصد )ما مجموع ىذه األعداد( وفيم زمالءه ما 4و 2و 3وعندما قال ميدي: "
 ".9بيم كمان جوا 3و 1و 5وبضل   9يقصده حيث أجابو مجدي: "

 . التفاوض إليجاد عالقة بين الحمول التي وجدىا الطالب4
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 1. 4

انتقل الطالب في ىذه المرحمة لمبحث عن حل جديد، حيث قال حكمت: "تعالوا نجررب نالقري كمران 
 زبطوا وىما فرديين". 3وال 1ألنو ال 5طريقة، تعالوا نجرب ال

نرررى ىنررا أن حكمررت توصررل إلررى "مالحظررة" قررد تفيررد المجموعررة فرري تفسررير الظرراىرة وىرري أن األعررداد 
 الفردية في ىذا السؤال ىي التي يمكنيم وضعيا عند الرأس بحيث يتساوى مجموع الذراعين.

 ميدي: جربتيا قبل شوي.. وما زبطت معي! -
 حكمت: تعالوا نشوفيا مع بعض؟! -

لتي جرب عمييا ميدي ويتناقشون بيا.. ويبدلون مواقع األعداد، متوقعين أن وأخذوا ينظرون لمورقة ا
ىو عدد فردي  5عند الرأس سيقدم حاًل جديدًا ألن العدد 5تبديل مواقع األعداد مع االحتفاظ بالعدد
 . بعد ذلك:3، 1مثمما نجحوا في الحل عندما كان الرأس

 عمى الجية األولى..1و  4ميدي: نكتب ال -
 عمى الجية الثانية 2و 3آه،  مجدي: -
 5= 2+ 3و  5=  1+ 4حكمت: إذًا خمونا نرسميا..  -

 إذًا عنا ثالث طرق.           
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 نرى أن الطالب بعدما نجحوا في إيجاد ىذا الحل، توصموا إلى "قرار" بان ىناك ثالثة حمول.

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 4
 4لطالب "حديثًا بين ذاتي"، فعندما قال ميدي: "نكتب الفي النقاش السابق، كان جزء من حديث ا

عمى الجية األولى" فيو يقصد بكممة )الجية األولى( الذراع األول، أي أنيا كانت "متفقًا لغويًا" 1و 
 عمى الجية الثانية" قاصدًا الذراع األيسر. 2و 3بينيم، حيث رد مجدي عميو قائاًل: "آه، 

 الحظات التي توصل ليا الطالب. التفاوض من أجل تفسير الم5
 التفاوض لمتوصل إلى قرار ومعنى: 1. 5

 بعد أن توصل الطالب إلى قرار بان العدد عند الرأس يجب أن يكون فرديًا كما يبين النقاش: 
 حكمت: العدد المي بيوصل بين الذراعين الزم يكون فردي -
 الجميع: صحيم -

 
، وبعد أن تناقشوا وأخذوا وقتًا لمتفكير، قدم ميدي بداية انتقموا إلى محاولة تفسير ىذه المالحظة

 التفسير كما يتبين النقاش اآلتي:
 وىو فردي 15=  5+ 4+ 3+ 2+ 1ميدي: اسمعوني .. مجموع األعداد  -

 ؟15ولما نكتب عدد فردي عند الرأس.. كم بضل عنا من ال           
 فردي= زوجي -حكمت: فردي -
 .. صحيم؟؟2قسمو عمى الذراعين ألنو بيقسم عمى مجدي: آه.. والزوجي بن -
 الجميع: صحيم! -
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نرى من ىذا النقاش أن ميدي أعطى اإلشارة لزمالئو "لموصول إلى معنى وتفسير لمظاىرة"، حيث 
بّين ليم أن ىناك عالقة بين مجموع األعداد المطموب توزيعيا والرأس، وتفاعل معو زمالؤه حيث 

.. 2ل: "آه.. والزوجي بنقسمو عمى الذراعين ألنو بيقسم عمى أكمل مجدي التفسير حين قا
 صحيم؟؟" وأيده الجميع في ذلك.

وخالل نقاشيم لمتوصل إلى معنى، توصل الطالب إلى "قرار" بانو ال يمكن وضع عدد زوجي عند 
 الرأس حيث أكمموا نقاشيم:

 جي=    عدد زو  – 15حكمت: عشان ىيك ما بصير نكتب زوجي عند الرأس.. ألنو  -
 فردي          

 2وليد: صم، والفردي ما بنقدر نوزعو عمى الذراعين ألنو ما بيقسم عمى  -
 ثم توصموا إلى "قرار" بانيم أوجدوا كل الحمول: 

 مجدي: إذًا لقينا كل الحمول.. -
 5، 3، 1ميدي: صم! ألنو عنا ثالث أعداد فردية.. -

 موقف عدم تيقن: 2. 5
.. صحيم؟؟" 2والزوجي بنقسمو عمى الذراعين ألنو بيقسم عمى  عندما قال مجدي: "آه..

نرى أنو كان "غير متيقن" فطرح المعمومة بنبرة تساؤل ثم سال )صحيم؟؟( وكان ينتظر التاييد 
 والموافقة من زمالئو.

 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة:6
 ؟"6إلى  2اذا يحدث لو استخدمنا األعداد من عندما انتقمت المجموعة لمفرع التالي، قرأ وليد: "م

إلرى  2"اعتمدوا عمى تجربتيم السابقة" في الفرع السابق، فبعد قراءة السرؤال بردؤوا بجمرع األعرداد مرن 
، ووجدوا الناتج زوجي، فتوصموا إلى "قرار" بان العدد المشترك بين الذراعين )الرأس( ىنا يجب أن 6

 اآلتي:يكون زوجيًا، كما يبين النقاش 
 ىو... 6إلى  2حكمت: مجموع األعداد من  -
           2+3+4+5+6  =20  
 ميدي: زوجي.. -
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 مجدي: إذًا الرأس الزم يكون زوجي -
 الباحثة: لماذا؟ -
 حكمت: ألنو لما كان مجموع األعداد فردي كان الرأس فردي، وىون المجموع     -

 د الرأس.زوجي، عشان ىيك بنكتب عدد زوجي عن           
 . التفاوض لمتوصل إلى معنى:7

نالحظ من النقاش اآلتي أن المجموعة "توصمت إلى معنى لمظاىرة" عن طريق تقديم تفسرير لقررارىم 
 بوضع عدد زوجي عند الرأس:

 زوجي – 20وليد: لما نكتب عدد زوجي عند الرأس..  -
 عينحكمت: زوجي.. عشان ىيك بنقدر نوزع األعداد األخرى بين الذرا  -
 مثالً عند الرأس؟ 3الباحثة: ماذا لو وضعتم  -
 2.. فردي، ال يقسم عمى17= 3-20ميدي:  -
 مجدي: عشان ىيك ما بنقدر نكتب عدد فردي عند الرأس ىون -

 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة:8
 4ىو الذي طول كل من ذراعيو Vبعد أن قرأ حكمت: "ما الذي يمكنك اكتشافو في شكل 

؟" اعتمد الطالب عمى "تجربتيم في الفروع السابقة" 7إلى  1واستخدمت األعداد من  3بداًل من 
، حيث قال وليد: "نجمعيم باألول!" 7إلى  1وسمكوا الطريق نفسو لمحل، فقاموا بجمع األعداد من 

 وبدأ يجمع بصوت مرتفع والجميع يتابع معو.

 
وجي، وبناًء عمى ذلك، اتخذوا "قرارًا" بان الرأس ىنا يجب وىو عدد ز  28فوجدوا أن ناتج الجمع ىو

 أن يكون زوجيًا، كما يتبين من النقاش اآلتي:
 وليد: زوجي.. -
 حكمت: إذًا الرأس الزم زوجي -
 ألنيا ىي الزوجية ىون 6أو  4أو  2مجدي: يعني الرأس الزم يكون  -
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 الجميع: صحيم -
ونجحوا بتوزيع األعداد بين الذراعين بحيث يكون لمتاكد،  4، 2وقاموا بتجربة وضع الرأس 

 مجموعيما متساويًا.

              
 . موقف عدم تيقن:9

كونو عددًا زوجيًا،  2عندما حاول الطالب توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع الرأس 
اع ... إذًا كل ذر 26= 2-28.." فقال ميدي بنبرة تساؤل: "2حيث قال حكمت: "تعالو نجرب ال

؟؟" أي أنو كان "غير متيقن" من صحة ما يقول، فاجابو حكمت: "آه.. صحيم" 13الزم يكون 
 فقاموا بمحاولة توزيع األعداد ونجحوا بعد دقائق بتوزيعيا كما في الصورة أدناه.

 
 أحداث تعمم مجموعة )أ( من اإلناث )بيان، أماني، ميس، أزىار(: -2

 آلتي:حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل ا
 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم1
 . البحث عن توزيع لفعداد بين الذراعين بحيث يتساوى مجموع أعدادىما2

 التوصل إلى قرار 1. 2        
 التجريب لمتوصل إلى قرار 2. 2        
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 2        

 . التفاوض لمتوصل إلى معنى3
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 بين الذراعين بحيث يتساوى مجموع أعدادىما 6إلى 2د توزيع لفعداد من. التفاوض من أجل إيجا4
 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة 1. 4        
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4        

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة5
 ن بحيث يتساوى مجموع أعدادىما بين الذراعي 7إلى 1. البحث عن توزيع لفعداد من6

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 6        
 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف 2. 6        
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 6        

 . البحث عن تفسير لممالحظات التي قامت الطالبات ببنائيا7
 التوصل إلى معنى لمظاىرة 1. 7        
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 7        

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم:1

 مررنين كررل وأخررذت" توزيعيررا نحرراول تعررالوا": مرريسبعررد أن قرررأت الطالبررات نررص السررؤال، قالررت     
عدد معرين ، أي أن الطالبات لم تحدد عشوائياً  الرأس عند مختمفة أعداد ووضع األعداد توزيع تجّرب

 لتجريب وضعو عند الرأس.
 . البحث عن توزيع لفعداد بين الذراعين بحيث يتساوى مجموع أعدادىما2
 التوصل إلى قرار: 1. 2

بعرررد مررررور فتررررة مرررن التجربرررة، وجررردت بيررران مجمررروعتين مرررن األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا بحيرررث      
" 8=  1 ، 2 ، 5  و  8=  1 ، 4 ، 3 .. ىييرا، حيرث قالرت: " 8يعطي كل منيا مجموعًا يساوي 

"، نرى أن المجموعة توصمت إلى "قرار" بوضع العدد مشترك ألنو الرأس عند 1 إذاً ": ميسوأضافت 
 عند الرأس ألنو مشترك بين المجموعتين التي وجدتيم بيان، كما يتضم من الصورة أدناه. 1
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 التجريب لمتوصل إلى قرار: 2. 2

زيع األعداد بين الذراعين، انتقمت إلى الفرع التالي الذي يطمب بعد أن نجحت المجموعة في تو 
عند  2لتجريب توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع العدد بياندعت  إيجاد توزيع آخر لفعداد،

 2 ، 3 ، 4": حيث قالت أزىار"، وكانت أحد المحاوالت محاولة 2 العدد مع نحاول": الرأس فقالت
 "!زبطت ما!!   1 الذراعين بين قالفر  8=  2 ، 5 ، 1، 9= 

 شررط تحقرق مع الرأس عند 2 وضع يمكن ال أنوبصعوبة األمر و  الجميع شعروبعد عدة محاوالت، 
 لذلك. تبريراً  أحدىم يعطِ  لم لكن، السؤال

(، 1998نرى ىنا أن المجموعة واجيت صعوبة من نروع "نقرص فري التقردم فري الحرل" حسرب جروز )
 أمرررانيكانرررت اتخررراذ المجموعرررة "قررررارًا" بتغييرررر طريقرررة الحرررل حيرررث دعرررت  واالسرررتجابة ليرررذه الصرررعوبة

: الجميرع " وقالالرأس عند 3ال نجرب تعالوا": عند الرأس فقالت 3زميالتيا إلى تجريب وضع العدد 
 "!زبطت 9=  2+  4+  3  ، 9=  5+  1+  3": قميل قالت بيان "، وبعد!طيب"

 
 تفسير الحديث بين الذاتي: 3. 2

" فيي تقصرد مرن 2العدد مع نحاول": "بين ذاتي" عندما قالت بيانتفاوض السابق، كان حديث في ال
 .Vعند رأس الشكل  2ذلك أن تحاول المجموعة توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع العدد

 . التفاوض لمتوصل إلى معنى:3
د الرأس، ظيرت أول عن 3بعد أن نجحت الطالبات في توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع العدد

 " ودار النقاش التالي:!! 5ال نجرب "تعالوا: مالحظة عن طريق الطالبة ميس حين قالت
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 !!؟ 4 وليس 5 لماذا: الباحثة -      
 فرديات 3 و 1ال ألنو!! الرأس عند نحطيا بصير المي الفردية األعداد شكمو: ميس -      
األعرداد، وبعررد المحاولرة، وجرردت كرل مررن  توزيررع وتجريرب الرررأس عنرد 5 العرردد وضرع بمحاولررة وبردأن

 أماني وبيان توزيعًا لفعداد بين الذراعين كما تبين الصورتان:

     
عند الرأس كران صرحيحًا، وتوصرمن إلرى  5أي أن توقع ميس بامكانية توزيع األعداد مع وضع العدد

 مالحظة أن العدد عند الرأس يجب أن يكون فرديًا.

 
 عنررد الرررأس، ولررم 4بررات ىررذه المالحظررة دون محاولررة توزيررع األعررداد مررع وضررع العررددوقررد كتبررت الطال

التجربرة  عمرى واعتمردت الطالبرات الررأس، عند زوجي عدد وضع في نجاحين لعدم تفسير أي يقدمن
 فقط، كما يبين النقاش اآلتي:

 الرأس؟" عند 4 وضع تجربوا لم "لماذا: الباحثة -      
 !زوجي ألنو نجمي رح ما: أماني -      
 ينجم؟ ال الزوجي لماذا: الباحثة -      
 !!جّربنا: الجميع -      

وعندما طمبت الباحثرة مرن الطالبرات تبريرر مالحظرتين، فكررت الطالبرات فتررة مرن الوقرت، وبعرد ذلرك 
دار تفاوض برين الطالبرات توصرمت الطالبرات مرن خاللرو إلرى )تفسرير خراطئ( وأجمعرت عميرو جميرع 

 ما يتضم من النقاش التالي:الطالبات ك
     الزم الرأس ىيك زوجيات.. عشان واثنين فرديات ثالثة أعداد خمس عنا: أزىار -      

 فردي                 
    والزوجية الفردية األعداد نوزع بنقدر ما الرأس عند زوجي عدد وضعنا لو: أماني -      
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 الذراعين بين بالتساوي                
 الذراعين عمى ونوزعيما وزوجيين فرديين بيضل الرأس عند فردي بنوضع: أزىار -      

       فيو ذراع وكل بالتساوي، الذراعين بين والزوجية الفردية األعداد بنوزع يعني: بيان -      
 الرأس غير زوجي وواحد واحد فردي              

 !آه: الجميع -      
 ر الخاطئ كما تبين الصورة:التفسي ىذا بتدوين وقاموا

 
 الفرررروع فررري سررريالحظن الطالبرررات ألن صرررحتون عررردم رغرررم ذلرررك يكتررربن الطالبرررات تركرررت الباحثرررة لكرررن

 .خاطئ التفسير ىذا أن الالحقة
برررين الرررذراعين بحيرررث يتسررراوى مجمررروع  6إلرررى  2. التفررراوض مرررن أجرررل إيجررراد توزيرررع لفعرررداد مرررن 4

 أعدادىما
 د عمى تجربة سابقة:التوصل إلى قرار باالعتما 1. 4

؟( اعتمرردن  6 إلررى 2 مررن األعررداد اسررتخدمت إذا يحرردث عنرردما انتقمررت الطالبررات لمفرررع التررالي )مرراذا
 واثنرين 6 ، 4 ، 2 زوجيرة أعرداد 3 عنرا "ىرون :عمى "تجربتين فري الفررع السرابق" حيرث قالرت أزىرار

 ".!زوجي الرأس "إذاً : وقالت جميع الطالبات "5، 3 فرديات

 
أن الطالبات اعتمدن في إجابتين عمى االستنتاج الذي توصمن لو في الفرع السابق، أي أن نرى ىنا 

"القرار" ىنا ُأخذ "باالعتماد عمرى تجربرة سرابقة" عممرًا بران ىرذا االسرتنتاج خراطئ ونجرم مصرادفًة فري 
 ىذا الفرع.

ونرو أول عردد عنرد الررأس ك 2ولمتاكد من مالحظتين، حاولت المجموعة توزيرع األعرداد بوضرع العردد
 ، 4 ، 2! طمعت: زوجي في األعداد المطموب توزيعيا، وبالفعل وجدت الطالبات توزيعًا فقالت بيان

 3 عنرررا يكرررون "رح: األيسرررر( وتابعرررت مررريس لمرررذراع )مشررريرة 6 ، 3 ، 2األيمرررن( و  لمرررذراع )مشررريرة 5
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" وأيردتيا زميالتيرا 6 الررأس ولمرا ،4الررأس ولمرا 2الررأس لمرا يعنري زوجية أعداد ثالث عنا ألنو حمول
عنرد الررأس ألن المجموعرة كانرت قرد تاكردت  6أو العردد 4ولم يقمن بكتابة التوزيع عندما نضرع العردد

 من مالحظتيا.
ىنررا أيضررًا تركررت الباحثررة الطالبررات عمررى ىررذا التفسررير رغررم عرردم صررحتو كرري يتوصررمن لوحرردىن فرري 

 الفرع القادم أن ىذا التفسير الذي قّدمنو خاطئ.
 سير الحديث بين الذاتي:تف 2. 4

" نالحررظ أن )الرررأس زوجرري( كانررت "متفقررًا لغويررًا" بيررنين، !زوجرري الرررأس "إذاً : عنرردما قالررت الطالبررات
 ىو عدد زوجي. Vوالقصد ىنا كان أن العدد الذي يوضع عند رأس الشكل

 . التفاوض لمتوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة:5
 V شكل في اكتشافو يمكنك الذي وعة لمفرع األخير والذي يقول: " مافي ىذه المرحمة انتقمت المجم

؟؟"، الرذي توصرمت  7 إلرى 1 مرن األعرداد واسرتخدمت 3من  بدالً  4 ىو ذراعيو من كل طول الذي 
 الطالبات من خاللو إلى أن االستنتاج الذي اعتمدنو في حل السؤال ىو )استنتاج وتفسير خاطئ(!

الطالبرررات بررردون ترررردد باالعتمررراد عمرررى اسرررتنتاجين السرررابق، ونظررررن إلرررى فبعرررد قرررراءة السرررؤال، قامرررت 
 "األعرررداد: وأزىرررار األعرررداد الفرديرررة والزوجيرررة مرررن مجموعرررة األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا، فقالرررت بيررران

المالحظة كما  ىذه إذا"ً وكتبوا حمول أربع "إلو: ميس "، وتابعت7 ، 5 ، 3 ، 1.. أكثر ىون الفردية
 .في الصورة

 
رى من ىذا التفاوض أن المجموعة توصرمت إلرى "قررار" بران العردد الرذي يجرب وضرعو عنرد الررأس ن 

 ىو عدد فردي وذلك "باالعتماد عمى تفسيرىن لمفروع السابقة".
 بين الذراعين بحيث يتساوى مجموع أعدادىما 7إلى 1. البحث عن توزيع لفعداد من6
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 1. 6

طالبرررات بمحاولررة إيجرراد التوزيعرررات لفعررداد مرررع وضررع األعررداد الفرديرررة عنررد الررررأس، عنرردما قامررت ال
حرراولن عرردة محرراوالت كمررا تبررين الصررور أدنرراه، وواجيررن صررعوبة فرري ذلررك حيررث نالحررظ مررن الصررور 
أدناه أن أيًا من ىذه المحاوالت لم تنجم، الصعوبة ىنا كانت من نروع "تحديرد خطرا مرا" حسرب جروز 
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ة ليذه الصعوبة كانت فحص ومراجعة التوزيعات التي كتبتيا المجموعرة، حيرث (، واالستجاب1998)
 كانت الطالبات تراجع التوزيع أكثر من مرة لعمو ينجم:

        

 

 
 عمى واالستغراب الحيرة نظرات " وبدت!نجحت وحدة "وال: وبعد كل محاوالتين، قالت ميس

الرأس وأحست الطالبات أن أمرًا ما  عند وضعيا يمكن ال الفردية األعداد أن وأدركن الطالبات،
 خاطئ.
ستفعموا؟؟"  "ماذا: ىنا تدخمت الباحثة لمساعدة الطالبات لمتغمب عمى ىذه الصعوبة فقالت      

 ودار النقاش التالي:
 !بينحل ما السؤال شكمو: أماني -      
 !األعداد جميع تجربوا لم لكنكم: الباحثة -      
 الفردية األعداد جميع بناجر : ميس -      
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      الزوجية؟؟ واألعداد: الباحثة -      
 .فردي الرأس بيكون أكثر الفردية األعداد كانت إذا أنو استنتجنا: وميس بيان -      
 !الزوجية األعداد جربوا: الباحثة -      

فرري  مررا خطرراً  اكىنرر أن أدركرن الطالبررات أن الباحثررة وشررعرت اسرتغراب نظرررات مررع ابتسرمت الطالبررات
 !استنتاجين

وبالفعرل حاولررت الطالبرات توزيررع األعررداد مرع وضررع عردد زوجرري عنررد الررأس، وبعررد قميرل نجحررت كررل 
!"، وقالرت مريس بنبررة !نجرم 2 ومبتسرمة: "العردد مسرتغربة وىري من بيان وميس في ذلك فقالرت بيران

 لرأس ونجحن في ذلك.عند ا 6!"، وكذلك جربوا وضع العدد!ونجحت 4 الر جربت "وأنا: استغراب

       

 
ىنا تاكدت الطالبات أن االستنتاج الذي اعتمدنو في الفروع السابقة كان خاطئًا ونجم صردفًة، حيرث 

 أو الفرديررة األعررداد عرردد عمررى بيعتمررد مررا "الحررل: "، وأضررافت أمرراني!خرراطئ؟ "اسررتنتاجنا: قالررت بيرران
 ".!والزوجية الفردية األعداد وعدد لالح بين عالقة في ما "آه،: "، وتابعت ميس!!الزوجية

 السرؤال وحرل السرابقة لمحمرول ينظررن فسالت الباحثة الطالبات عرن تفسريرىن الجديرد، بردأت الطالبرات
واألعداد عند الرؤوس وواجين صعوبة فري ذلرك  الصحيم الحل بين العالقة معرفة ويحاولن الحالي،

بعد فتررة مرن التفكيرر، تسراءلت أزىرار بنبررة (، و 1998من نوع "نقص في الفيم والتقدم" حسب جوز )
 ".!!بنعرف "ما: "، وقال الجميع!نفسر قدرنا "ما: أماني "كيف؟"، وقالت: تعجب



96
 

نالحررظ أن الطالبررات عجررزن عررن إيجرراد تفسررير ولمتغمررب عمررى ىررذه الصررعوبة، ترروجين لمباحثررة لطمررب 
ى شخص عارف وىرو الباحثرة، المساعدة، أي أن االستجابة لمصعوبة التي واجينيا كانت بالتوجو إل

 مررن مجموعررة كررل فرري األعررداد بجمررع قمررتم لررو رأيكررم فقرردمت ليررن الباحثررة إشررارة لمتفسررير قائمررًة: "مررا
 الثالث..". المجموعات

 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى شخص عارف: 2. 6
، 15نوالنررراتج كرررا 5 إلرررى 1قامرررت الطالبرررات بجمرررع األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا فررري الفررررع األول مرررن 

 .20ووصمت لناتج  6 إلى 2 من وكذلك جمعت أماني األعداد
، ظيرررت أول مالحظررة عررن طريررق الطالبررة بيرران 7إلررى  1فري ىررذه المحظررة، وقبررل جمررع األعررداد مررن 

 الزوجيرة الررؤوس ونجحت زوجي 20ال و فيو، الفردية الرؤوس ونجحت فردي 15ال "شوفوا :فقالت
 ".!"آآه فيو" فقالت زميالتيا:

 28" وجمعنيرا وكران النراتج 7 إلرى 1 مرن نجمرع "تعرالوا: ت أمراني لجمرع أعرداد الفررع األخيررىنا دعر
 ".!الزوجية الرؤوس فيو ونجحت!! "زوجي: فقالت الطالبات

 يكرررون "لمرررا: نررررى أن الطالبرررات اتخرررذن "قررررارًا" اعتمررردن فيرررو عمرررى مرررا قالترررو بيررران، حيرررث قالرررت بيررران
 زوجي" وأيدتيا زميالتيا. الرأس.. زوجي المجموع نيكو  فردي،  ولما الرأس..  فردي المجموع

مررن ىنررا نالحررظ أن المجموعررة اعتمرردت عمررى الطالبررة بيرران "كشررخص عررارف" لمتوصررل ليررذا "القرررار 
 واالستنتاج". 

 تفسير الحديث بين الذاتي: 3. 6
فيررو" فيرري تقصررد  الفرديررة الرررؤوس ونجحررت فررردي 15فرري التفرراوض السررابق، عنرردما قالررت بيرران: "ال

وىرررو عررردد فرررردي، وقرررد تمكنرررت  15برررذلك أن مجمررروع األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا برررين الرررذراعين ىرررو
 الطالبات من توزيع األعداد عندما وضعن عددًا فرديًا عند الرأس.

 . البحث عن تفسير لممالحظات التي قامت الطالبات ببنائيا7
 التوصل إلى معنى لمظاىرة: 1. 7

ت إلرى تفسرير لممالحظرة التري توصرمن ليرا، أي إيجراد إثبرات لصرحة في ىذه المرحمة، انتقمت الطالبا
 عنرردي ىررذه المالحظررة واالسررتنتاج، وبعررد وقررت مررن التفكيررر، برردأت مرريس بالتفسررير فقالررت: "شرروفوا..
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 ،فرردي بيكرون والررأس فرردي، مجموعيم 5 إلى 1 من األعداد في" وكان تفسيرىا كما ياتي: "!تفسير
 لمرا يعنري !الرذراعين فري األعرداد براقي مجمروع وىرو ،زوجي عطيي فردي عدد ناقص 15.... بيضل
 عمررررى وبيترررروزع األعررررداد برررراقي مجمرررروع وىررررذا..  زوجرررري وىررررو  14=1-15 عنررررا بصررررير، 1 الرررررأس
 6 إلرى 2 مرن واألعرداد... آه": بيران"، وتابعرت صرحيم" وبدا عمى زميالتيا الموافقة فقمرن: "!الذراعين
" أي أن بيرران فسررت الفرررع الثراني بررنفس الطريقررة !وجيررةز  كانرت والرررؤوس زوجري وىررو 20 مجموعيرا

 التي قدمتيا ميس وىذا ما تبينو الصورة أدناه.

 
أي أن المجموعررة توصررمت إلررى تفسررير بانررو بنرراًء عمررى مجمرروع األعررداد المطمرروب توزيعيررا نحرردد نرروع 

 لمرا إذاً ": أزىرارالعدد الواجب وضعو عند الرأس ممن ناحية فرردي أو زوجري، وىرذا يتضرم مرن قرول 
 عمرررى نقسررمو مشرران يعنرري زوجرري، 2 عمررى بيقسررم عرردد عنررا يضررل الزم المجمرروع مررن الرررأس نطرررح

 "!الرأس نختار األعداد مجموع عمى بناءً  يعني": بيان، وقالت الذراعين

 
وبعررد ىررذا التفسررير، تمكنررت الطالبررات مررن تفسررير وضررع عرردد زوجرري عنررد الرررأس عنررد توزيررع األعررداد 

، 7 إلرى 1 مرن لفعداد زوجي رأس وضع نفسر بنقدر وىيك! صم": ميست ، حيث قال7إلى  1من
 إنررو بمررا": " وأضررافت أمررانيفررردي رأس نوضررع  عرفنررا مررا ىيررك عشرران زوجرري، ...28 ىررو مجموعيررا
 عمى القسمة يقبل زوجي عدد عنا يبقى مشان لمرأس زوجي عدد نوخذ زوجي، 7 إلى 1 من مجموع
 ، كما في الصورة أدناه.حظةالمال ىذه " ودونت الطالباتالذراعين
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 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 7

خررالل مرحمررة التوصررل إلررى معنررى، كرران جررزء مررن حررديث الطالبررات "حررديث بررين ذاترري"، فعنرردما قالررت 
" فكانرررت كممرررة )رأس زوجررري( 7 إلرررى 1 مرررن لفعرررداد زوجررري رأس وضرررع نفسرررر بنقررردر وىيررركمررريس: "

، وىررري Vبرررذلك ىرررو وضرررع عررردد زوجررري عنرررد رأس الشررركل "متفقرررًا لغويرررًا" برررين الطالبرررات، فالمقصرررود
 اختصرت ذلك ب)رأس زوجي(.

 أحداث تعمم مجموعة )ب( من اإلناث )شيماء، دعاء، مرجان، تسنيم(: -4
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم1
بحيررررث يتسررراوى مجمررروع أعررررداد  . التفررراوض مرررن أجررررل التوصرررل إلرررى توزيررررع لفعرررداد المعطررراة2

 الذراعين
 التفاوض لمتوصل إلى قرار   1. 2
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 2

 . التوصل إلى مالحظات حول السؤال3
 التفاوض لمتوصل إلى معنى     1. 3
 التوصل إلى قرار 2. 3

 . التفاوض لمتوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة 4
 تجربة سابقة . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى5
 إلى.1. التفاوض من أجل توزيع األعداد من 6
 بحيث يتساوى مجموع أعداد الذراعين 7 

 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 6
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 موقف عدم تيقن 2. 6
 تفسير الحديث بين الذاتي  3. 6

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
 . التوصل إلى قرار بكيفية بدء التعمم: 1

عند الرأس  1، طرحت مرجان فكرًة لمبدء بالحل فقالت: "لو نكتببعد أن قرؤوا السؤال
ونشوف.." وأيدىا الجميع قائمين: "ماشي.."، فنالحظ من ىنا أن المجموعة توصمت إلى "قرار" 

عند الرأس كمحاولة أولية في الحل لتكتسب الطالبات فكرًة  1بالبدء بالتعمم عن طريق وضع العدد
 عن طريقة الحل.

 من أجل التوصل إلى توزيع لفعداد المعطاة بحيث يتساوى مجموع أعداد الذراعين. التفاوض 2
 التفاوض لمتوصل إلى قرار:   1. 2

اقترحت الطالبة مرجان فكرة لمساعدة المجموعة في التوصل إلى توزيع لفعداد المعطاة 
اليم نفس المجموع"  تعالوا نقسميم لمجموعتين 5، 4، 3، 2فقالت: "األربع أعداد المي بدنا نوزعيا 

 وأضافت الطالبة شيماء مالحظة فقالت: "الزم نوضع عدد صغير مع عدد كبير..".
في الذراع  5، 3في ذراع و 4، 2ثم جربت مرجان مع المجموعة توزيعًا لفعداد بحيث يضعن 

 ...8..5و 3،  6.. 4و 2اآلخر ثم اكتشفوا أنو ليس صحيحًا حيث قالت مرجان: "لو جربنا مثاًل 
 ال ما زبطت"

 
 5مع ال 2و ال  7...4مع ال 3فقامت الطالبة تسنيم بتعديل ليذا التوزيع فقالت: "نوضع ال

 7...ىييا". نالحظ أنو بعد ىذا التعديل أصبم الحل صحيحًا حيث أصبم مجموع كل ذراع 7..



100
 

" 1، 5، 2و  1، 4، 3وتوصموا إلى "قرار" بان ىذه ىو الحل الصحيم حيث قالت شيماء: "إذًا عنا 
 كما تبين الصورة التالية.

 
 

بعد ذلك انتقمت المجموعة لمفرع التالي لمحاولة إيجاد طريقة أخرى لتوزيع األعداد، واقترحت دعاء 
فقالت: "تعالوا نجرب  Vعند رأس الشكل 2أن يحاولوا توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع العدد

( حيث 1998"تحديد خطا ما" حسب جوز )" وواجيت المجموعة صعوبة في ذلك من نوع 2ال
أخذوا فترة طويمة لمتجريب دون أن ينجحوا بذلك فقالت شيماء: "ما زبطت"، وقالت مرجان: "ما 

 زبطت معي"، وأضافت دعاء: "شكمو ما في طريقة ثانية". 

ء: وكانت االستجابة التي قامت بيا الطالبات ىي اتخاذ "قرار" بتغيير طريقة الحل حيث قالت شيما
" واستجابت زميالتيا لذلك وبدؤوا بالتجربة، وبعد وقت قصير قالت تسنيم: 3"تعالوا نجرب ال

عند  3" أي أنيا وجدت توزيعًا آخر لفعداد بحيث يوضع العدد 6= 5و 1و  6=  4و 2"ىييا.. 
 الرأس، كما تبين الصورة.
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 تفسير الحديث بين الذاتي:  2. 2
يجاد توزيع لفعداد كان ىناك "حديث بين ذاتي"، فعندما أثناء تفاوض الطالبات لمتوص ل إلى قرار وا 
" فيي تقصد بذلك أن يحاولوا توزيع األعداد بين الذراعين مع وضع 2قالت شيماء: "تعالوا نجرب ال

 .Vعند رأس الشكل 2العدد
 . التوصل إلى مالحظات حول السؤال3
 التفاوض لمتوصل إلى معنى:      1. 3

ات تالحظ أن األعداد التي يمكن وضعيا عند الرأس لمحصول عمى توزيع صحيم بدأت الطالب
لفعداد بين الذراعين ىي األعداد الفردية. فبعد أن تمكنت المجموعة من توزيع األعداد بين 

عند الرأس، قالت شيماء: "مالحظين إنو العددين المي  3وكذلك العدد 1الذراعين مع وضع العدد
فرديين؟؟" وبناًء عمى ىذه المالحظة اقترحت أن يجربوا توزيع األعداد بين وضعناىم عند الرأس 

ألنيا فردية"  5عند الرأس كونو عددًا فرديًا فقالت: "تعالوا نجرب ال 5الذراعين مع وضع العدد 
  3، 2، 5ووافقيا الجميع وبدؤوا بالتجربة، وبعد قميل وجدت تسنيم توزيعًا صحيحًا قائمًة: "طمعت..

 " 4، 1، 5و  

 
 التوصل إلى قرار:  2. 3

بعد التفاوض السابق، توصمت المجموعة إلى "قرار" بران عردد الحمرول الممكنرة ىري ثالثرة بنراًء عمرى 
مالحظرتيم برران األعررداد الفرديررة ىرري الترري يمكررن وضررعيا عنررد الرررأس والحصررول عمررى توزيررع صررحيم 

ء: إذًا عنررا ثرالث حمررول ألنررو عنررا لفعرداد بررين الررذراعين بحيرث يتسرراوى مجموعيمررا، حيررث قالرت دعررا
 ثالث أعداد فردية ىون". 

 
 



102
 

 . التفاوض لمتوصل إلى معنى وتفسير لمظاىرة: 4
منيا ثالثة أعداد  5إلى  1الحظت الطالبات أن األعداد المطموب توزيعيا بين الذراعين وىي من 

ألعداد المطموب فردية واثنان زوجيان، فتوصمن إلى تفسير )خاطئ( لمظاىرة وىو أن غالبية ا
توزيعيا ىي أعداد فردية، ولذلك العدد عند الرأس يجب أن يكون فرديًا حتى يتساوى توزيع باقي 
األعداد بين الذراعين من ناحية الفردي والزوجي، أي أن يحصل كل ذراع عمى عددين أحدىما 

ث اعداد فردية فردي واآلخر زوجي إلى جانب الرأس، وىذا ما وضحتو شيماء: "الحظوا انو عنا ثال
واثنين زوجية.. يعني األغمبية ىون أعداد فردية، عشان ىيك الرأس فردي" وقالت دعاء: "إذًا الزم 

 يتساوى الذراعين من حيث الزوجي والفردي".
لكن الباحثة تركت الطالبات يكتبن ىذه االستنتاجات كي يتوصمن لوحدىن بان ىذا التفسير خاطئ 

 لمتبقية من السؤال.عندما يتقدموا في الفروع ا

 
 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة:5

بالمصادفة! الفرع التالي من السؤال كان يتماشى مع المالحظة "الخاطئة" التي توصمن ليا في 
، قالت تسنيم: "األغمبية ىون 6إلى  2تجربتين في الفرع السابق، فعندما قمن بتوزيع األعداد من 

، يعني الرأس الزم يكون زوجي" وقد نجحن في توزيع األعداد بين الذراعين عندما لفعداد الزوجية
 كان العدد الموضوع عند الرأس زوجيًا، كما تبين الصور أدناه.

       

أيضًا ىنا، تركت الباحثة الطالبات عمى ىذا االستنتاج الخاطئ حتى يكتشفن خطاىن في الفرع 
 الالحق.
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 بحيث يتساوى مجموع أعداد الذراعين 7إلى 1يع األعداد من . التفاوض من أجل توز 6
 التفاوض لمتوصل إلى معنى: 1. 6

، 7إلى  1في ىذه المرحمة انتقمت الطالبات لمفرع األخير من السؤال الذي يطمب توزيع األعداد من 
 واعتمدن عمى مالحظتين الخاطئة لحل السؤال، حيث قالت دعاء: "ىون األغمبية لمفردي..إذاً 
الرأس فردي" وأيدتيا جميع الطالبات وقمن: "صم!"، وبدأت الطالبات بتوزيع األعداد مع وضع 

عند الرأس كونو أول عدد فردي في األعداد المطموب توزيعيا، حيث قالت دعاء: "تعالوا  1العدد
 "1نكتب أول حالة لما الرأس

( 1998طا ما" حسب جوز )وبدأت الطالبات بالمحاولة ولكنين واجين صعوبة من نوع "تحديد خ
حيث أخذن فترة طويمة من الوقت دون جدوى، ثم بدأت كل منين تجرب عددًا فرديًا آخر، ولكن لم 
تنجم أي محاولة بالطبع ألن االستنتاج الذي اعتمدن عميو خاطئ! وىنا أحّست الطالبات أنو ىناك 

 أمرًا خاطئًا، وقالت مرجان: "شكميا ما رح تطمع!".
تي قامت بيا المجموعة كانت تغيير طريقة الحل حيث اقترحت الطالبة دعاء القيام االستجابة ال

بمحاولة لتوزيع األعداد بين الذراعين مع وضع عدد زوجي عند الرأس ألن أيًا من األعداد الفردية 
..!!!" ورّدت 2لم يتمكّن من وضعو عند الرأس، فقالت بنبرة صوت )غير واثقة(: "تعالوا نجرب ال

 زوجي!" فاضافت دعاء: "بنجرب وبنشوف!". 2: "بس الشيماء

الموقف الحرج الذي توصمت لو الطالبات كان بعد نجاحيّن في توزيع األعداد بين الذراعين مع 
 عند الرأس حيث بدت عالمات االستغراب عمى وجوىيّن! 2وضع العدد
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ن نجحت مصادفة في أول و  –أدركت الطالبات ىنا أن المالحظة التي اعتمدن عمييا كانت خاطئة  ا 
فقالت شيماء: "إذًا استنتاجنا خطا!!!"، وقالت مرجان: "االستنتاج المي توصمنا لو باألول  -فرعين

 طمع خطا! ونجم مصادفة باول فرعين".

( حيث حاولن فترة من 1998وىنا واجيت الطالبات صعوبة من نوع "نقص في الفيم" حسب جوز )
 الوقت دون التوصل ألي تفسير!

واالستجابة التي قامت بيا المجموعة لمتغمب عمى ىذه الصعوبة كانت توجو شيماء ومرجان لمباحثة 
"لو جمعنا األعداد المطموب توزيعيا كشخص عارف بقولين: "ما لقينا تفسير!!"، فقالت الباحثة: 

 " فجمعت الطالبات األعداد.. ودار النقاش التالي:في كل فرع؟... ما ىو الناتج؟
 .. زوجي28مرجان:  -

 .. فردي  15= 5+4+3+2+1شيماء: وأول فرع مجموعو  -
 زوجي 20مجموعو  6ل 2تسنيم: ومن  -

وظيرت أول فكرة لموصول لمتفسير الصحيم عندما قالت شيماء: "مالحظين إنو المجموع نفس 
الرؤوس؟!" وأضافت: "إلو عالقة بالتفسير ولال صدفة؟؟" لكنيا لم تكن متاكدة من صحة ماتقول، 

جيت مرجان لمباحثة: "لما المجموع فردي الرأس فردي ولما المجموع زوجي الرأس زوجي.. إلو فتو 
 عالقة بالتفسير؟؟" فاخبرتيم الباحثة أن ىذه نقطة البداية لمتفسير.

أخذت الطالبات فترة من الوقت لمتفكير، وبعدىا قدمت تسنيم تفسيرًا صحيحًا لمظاىرة وأوضحتو 
الرأس = زوجي  -.. لما المجموع زوجي.. الرأس زوجي.. بنطرح المجموعلزميالتيا قائمة: "شوفوا

وعشان ىيك بنقدر نوزعو بين الذراعين..صم؟" ونالحظ أنيا قالت ذلك بنبرة تساؤل! أي أنيا كانت 
 بحاجة لتاييد لمتفسير الذي قدمتو.

صم! شوفوا مثاًل دعمت الطالبة مرجان تفسير زميمتيا عن طريق التحقق من الفرع األخير فقالت: "
بطمع كل ذراع  2بنقسميا عمى  26=2- 28بضل من المجموع  2الفرع األخير لما وضعنا الرأس 

" لمتحقق من فيم "وماذا عندما يكون مجموع األعداد التي نريد توزيعيا فرديًا؟". وسالت الباحثة: 13
وجي وبنقدر نوزع فردي= ز  –الطالبات لمظاىرة، فاجابت شيماء: "بكون الرأس فردي.. فردي 

 األعداد عمى الذراعين"
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 موقف عدم تيقن: 2. 6
عندما قالت شيماء: "مالحظين إنو المجموع نفس الرؤوس؟!" قالت ذلك بنبرة تساؤل، وأتبعت ذلك 
بقول: "إلو عالقة بالتفسير ولال صدفة؟؟" فيي كانت "غير متيقنة" من صحة ما تقول وكانت 

 .بانتظار التاكيد من الباحثة
وكذلك عندما قدمت تسنيم تفسير الظاىرة، حيث فسرت بصوت متسائل وختمت تفسيرىا بسؤال: 
"صم؟؟" فيي أرادت دعمًا وتاكيدًا لمتفسير فيي عندما قالت: "شوفوا.. لما المجموع زوجي.. الرأس 

الرأس = زوجي وعشان ىيك بنقدر نوزعو بين الذراعين..صم؟" كانت  -زوجي.. بنطرح المجموع
 ر متيقنة"."غي
 تفسير الحديث بين الذاتي:  3. 6

عندما قالت شيماء: "مالحظين إنو المجموع نفس الرؤوس؟!" خالل التفاوض لمتوصل إلى معنى، 
كانت تقصد بر)المجموع نفس الرؤوس( أن مجموع األعداد المطموب توزيعيا يشبو العدد الموضوع 

ذا في كالميا ألن ذلك كان متفقًا عميو عند الرأس من ناحية فردي أو زوجي، وىي لم توضم ى
 بشكل ضمني بين الطالبات.

..!!!" كان مفيومًا بشكل ضمني أنيا تقصد محاولة توزيع 2وعندما قالت دعاء: "تعالوا نجرب ال
 .Vعند رأس الشكل 2األعداد بين الذراعين مع وضع العدد
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 (.4نمخص نتائج المجوعات في السؤال الثالث في جدول )
 تشابو المجموعات المختمفة واختالفيا بما يتعمق بتعمميا وتعاونيا خالل حل السؤال الثالث. (:4جدول)

 مالحظات االختالف التشابو 
تشرررررابيت بدايرررررة الحرررررل لررررردى  -

مجمرررروعتي الررررذكور والمجموعررررة 
)ب( مررررن اإلنررررراث حيررررث بررررردؤوا 
التفكيرررررر عرررررن طريرررررق التجريرررررب 

عنررد رأس  1وذلررك بوضررع العرردد
 .Vالشكل

ىرررررذا السرررررؤال التفررررراوض فررررري  -
خرردم المجموعررات فرري التجريررب 
عنررررردما اختررررراروه كطريقرررررة لبررررردء 
الحررل، وعنررد البحررث عررن حمررول 

 جديدة.
جررررررراءت مراحرررررررل حرررررررل ىرررررررذا  -

السررؤال خاليررة مررن مواقررف عرردم 
 التيقن.

 

المجموعررررررة )أ( مررررررن اإلنرررررراث  -
بررررررررردأت بالتفررررررررراوض والتجريرررررررررب 
إليجررررراد حرررررل دون وضرررررع عررررردد 
محررررررردد عنرررررررد الررررررررأس، وقررررررردمت 

ريقرررررة لمحرررررل إحررررردى طالباتيرررررا ط
 تختمف عن باقي المجموعات.

المجموعرررة )ب( مرررن الرررذكور  -
واجيرررررررت صرررررررعوبة فررررررري إيجررررررراد 
توزيررررع جديررررد لفعررررداد، وأخررررذت 
وقتًا طوياًل في التفكيرر، ولجرؤوا 
 لممعممة لتجاوز ىذه الصعوبة. 

مجموعترررررررا الرررررررذكور توصرررررررمتا  -
لتفسررررير صررررحيم لمظرررراىرة، أمررررا 
مجموعتررا اإلنرراث، توصررمتا إلررى 

لمظررراىرة وىرررو  تفسرررير )خررراطئ(
أن غالبيررررررة األعررررررداد المطمرررررروب 

 -5إلرى  1وىي من  –توزيعيا 
ىرري أعررداد فرديررة، ولررذلك العرردد 
عنرررررررد الررررررررأس يجرررررررب أن يكرررررررون 
فرديرًا حتررى يتسراوى توزيررع برراقي 
األعداد بين الذراعين من ناحيرة 

 والزوجيالفردي 

الحظرررررررررررررررررت الباحثرررررررررررررررررة أن  -
مجمرررررررررروعتي اإلنرررررررررراث كانتررررررررررا 
تفكررررررررررررران أثنرررررررررررراء التفرررررررررررراوض 

إلرررررررى حرررررررل بشررررررركل  لموصرررررررول
متسمسرررررل ومرترررررب أكثرررررر مرررررن 
مجموعتي الذكور، حيث كان 
اختيررررررررررررار األعررررررررررررداد بشرررررررررررركل 
متسمسرررررررررررل بحيرررررررررررث جربررررررررررررت 

ثرررم  1مجموعترررا اإلنررراث العررردد
 وىكذا.. 2العدد
المجموعررة )أ( مررن الررذكور  -

ىررررررررررري أسررررررررررررع المجموعرررررررررررات 
وصواًل لمتفسير بعرد التفراوض 
 والنقاش بين أفراد المجموعة.

عة عندما لم تتمكن المجمو  -
)أ( مررررررن اإلنرررررراث مررررررن إيجرررررراد 
تفسررررررررررير لمظرررررررررراىرة وواجيررررررررررن 
صررعوبة فرري التقرردم والتطررور، 
توجيرررررت المجموعرررررة لممعممرررررة 
لطمب المساعدة، وكان تدخل 
المعممة ىنا عرن طريرق تقرديم 
اقتراح يرشد الطالبات لطريقرة 
التفكيرررررر الصرررررحيحة، وتكررررررر 
الموقررف لرردى المجموعررة )ب( 

 من اإلناث.
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 موعات خالل حميم السؤال الرابعرابعًا: أحداث تعمم المج
 نص السؤال الرابع:

 9بحيررث يكررون مجمرروع كررل ضررمع مررن األضررالع الثالثررة مسرراويًا لمعرردد  6إلررى  1رتررب األعررداد مررن  
 المكتوب في وسط الشكل.

 
        

                                                       9      
 
 
 كيف يمكنك فعل ذلك؟   -
  مالحظاتك؟ ما ىي -
 .10رتب ىذه األعداد بحيث يكون العدد المكتوب في وسط الشكل ىو -
 ما ىي مالحظاتك؟ -

 أحداث تعمم مجموعة )أ( من الذكور )محمد، زيد، بدر، شريف(: -0
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم1
 9اد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع. التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعد2

 التفاوض لموصول إلى قرار 1. 2
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 2

 10. التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع3
 التفاوض لمتوصل إلى قرار  1. 3
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 3
 التفاوض لمتوصل إلى معنى  3. 3

 ياتي نفّصل ىذه المراحل: وفيما
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 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم:1
برردأ زيررد بقررراءة نررص السررؤال، ثررم قررال محمررد: "برردنا نجرررب" وبرردأ الجميررع يحرراولون..، نرررى أن عمررل 
الطرررالب الرياضررري بررردأ بمبرررادرة مرررن أحرررد الطرررالب بيررردف "الوصرررول إلرررى قررررار" يتعمرررق بكيفيرررة البررردء 

 بتعمميم.
 9اد توزيع لفعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع. التفاوض من أجل إيج2
 التفاوض لموصول إلى قرار: 1. 2

دعا زيد زمالءه لممحاولة والتفكير حيث قال: "خمونا نفكر..!"، واحتاجوا فترة من الوقت وىم 
يحاولون.. وبعدىا توصمت المجموعة إلى حل لمسؤال عن طريق الطالب محمد حيث قال: 

 توا لو وقال زيد: "خمينا نشوف..""لقيتيا..." فالتف

 
 عند الرؤوس؟ 3، 2، 1زيد: يعني  -
 محمد: آه .. -
 شريف: أصغر ثالث أعداد الزم يكونوا مشتركات -
 الجميع: صم! -

نالحرررظ مرررن خرررالل ىررررذا التفررراوض أن زمرررالء برررردر تفررراعموا مرررع إجابترررو، حيررررث توصرررل شرررريف إلررررى 
 رة من بين األعداد التي عمييم توزيعيا. "مالحظة" بان رؤوس الشكل كانت األعداد الصغي

 وعندما سالت الباحثة الطالب عن مالحظاتيم، أجاب الجميع: "العوامل المشتركة أعداد صغيرة".
فسررالت الباحثررة عررن التعميررل، وأجرراب محمررد وبرردر: "لررو كتبنررا أعررداد كبيرررة عنررد الزوايررا رح يطمررع نرراتج 

 ".9الضمع أكبر من
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 ذاتي:تفسير الحديث بين ال 2. 2
خررالل مرحمرررة التفرراوض السرررابقة، قررال شرررريف: "أصررغر ثرررالث أعررداد الزم يكونررروا مشررتركات"، فكممرررة 
)مشتركات( كانت "متفقًا لغويرًا" بيرنيم لمداللرة عمرى األعرداد التري كتبوىرا عنرد رؤوس المثمرث. وكرذلك 

 ضمعين. استخداميم مصطمم )العوامل المشتركة( يقصدون بيا الرؤوس ألنيا أعداد مشتركة بين

 10. التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع3
 التفاوض لمتوصل إلى قرار:  1. 3

وبردأ الجميرع بمحاولرة  ،"10بدأ بدر بيذه المرحمة مشيرًا لمفرع التالي فقال "ىرون بردنا مجمروع الضرمع 
 بعدىا دار النقاش اآلتي:، توزيع األعداد
 .محمد: لقيتيا. -
 الجميع: شو ىي؟ -
  5، 3، 1محمد:  -

 
كمرررا فررري - 5، 3، 1الطررالب مرررن خرررالل ىرررذا التفررراوض توصرررموا إلرررى "قررررار" بوضرررع األعرررداد أي أن 

 .10عند رؤوس الشكل حتى يصبم مجموع كل ضمع  -الصورة أعاله
 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 3

" وفيمروا 5، 3، 1وجرده، أجراب: " في التفاوض السابق، عندما سرال الطرالب محمرد عرن الحرل الرذي
 منو أنو يقصد أن يضعوا ىذه األعداد عند الرؤوس.
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 التفاوض لمتوصل إلى معنى:  3. 3
بعرررد أن تمّكرررن الطرررالب مرررن حرررل فرعررري السرررؤال، حررردث نقررراش تبرررين منرررو أن الطرررالب توصرررموا إلرررى 

: "الحظروا انرو 10مالحظات حول السؤال، حيث قال زيد عن الفرع الذي يطمرب مجمروع أعرداد الرذراع
 الرؤوس ىون ىي األعداد الفردية واألعداد غير المشتركة زوجية" فحدث النقاش اآلتي:

 وىو زوجي.. ولما تكون الرؤوس فردية يعني أنو      10محمد: بدنا مجموع الضمع -
 ىناك عددين فرديين عمى الضمع وبيكون مجموعيم زوجي وبنحتاج عدد              
 ي حتى نحصل عمى مجموع الضمع زوجي.زوج          

 وسط الشكل؟؟ 9الباحثة: وعندما كان العدد  - 
 زيد: الرؤوس بتكون زوجية -
 الباحثة: لماذا؟ -
 زيد: ألن مجموع الرأسين بيكون زوجي + زوجي = زوجي -

 وىو فردي.. عشان ىيك بدنا عدد فردي بالوسط. 9وبدنا مجموع الضمع                 
ىذا التفاوض، نرى أن الطالب ربطروا برين العردد وسرط الشركل والررؤوس، بحيرث إذا كران  فمن خالل

ذا كرران المجمرروع  -10مررثاًل –المجمرروع المطمرروب لكررل ضررمع زوجيررًا  تكررون الرررؤوس أعرردادًا فرديررة، وا 
 تكون الرؤوس أعدادًا زوجية. -9مثاًل -المطموب لكل ضمع فرديًا 

 )حكمت، مجدي، ميدي، وليد(:  أحداث تعمم مجموعة )ب( من الذكور -3
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 9. التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع يساوي1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 1
 موقف عدم تيقن 2. 1
 تفسير الحديث بين الذاتي 3. 1

 سؤال. التفاوض من أجل بناء مالحظات حول ال2
 التفاوض لمتوصل إلى قرار ومعنى   1. 2
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 2
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 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة3
 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:

 9. التفاوض من أجل إيجاد توزيع لفعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ذراع يساوي1
 التفاوض لمتوصل إلى قرار:   1. 1

وليرررد بقرررراءة السرررؤال بصررروت مرتفرررع، ثرررم برررادر حكمرررت ودعرررا زمرررالءه لمتجربرررة: "خمونرررا  بررردأ
نجرررب.."، وأخررذوا فترررة مررن الوقررت فرري محاولررة لتوزيررع األعررداد، وأثنرراء تفاوضرريم لمبحررث عررن حررل، 

 مربعات..". 6أعداد و 6تساءل ميدي: "بجوز نكرر عدد؟؟" فاجابو مجدي: "ال.. ألنو عنا 
ن الطررالب اتخررذوا "قرررارًا" بانررو ال يجرروز تكرررار عرردد ألن عرردد األعررداد نرررى مررن ىررذا النقرراش أ

 المعطاة في السؤال يساوي عدد المربعات.
)وكتبيررا  9... =1، 5، 3وبعررد فترررة قصرريرة، قرردم حكمررت أول جررزء مررن الحررل حيررث قررال: "

 عمى الضمع األيمن من المثمث(، كما تبين الصورة التالية.
 تعبئة باقي المربعات... وحدث النقاش اآلتي:ثم انشغموا فترة من الوقت ل

 ميدي: طمعت! -
 )وقد كتبيا عمى قاعدة المثمث( 2و 4و  3          
                  3 +4=7+..2 =9  

 9.. مجموعيم 1و 6و 2بنكتبو في المربع األخير.. 6مجدي: بضل ال -
 9إذًا صحيحة... ألنو ىيك كل ذراع مجموعو                   
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من التفاوض السابق، نالحظ أن الطالب تعاونوا لمتوصل إلى توزيع صحيم لفعداد، وتوصرموا إلرى 
حيررث قررال  9"قرررار" برران التوزيررع الررذي قرراموا بررو صررحيم بعررد أن تاكرردوا أن كررل ضررمع مجمرروع أعررداده 

 "9مجدي "إذًا صحيحة.. ألنو ىيك كل ذراع مجموعو 
 موقف عدم تيقن:  2. 1

وض الطالب السابق لموصول إلى حل، كان ميدي "غير متيقن" من نرى في بداية تفا
 شرط السؤال فيما إذا ُيسمم بتكرار عدد فمجا لزمالئو وساعدوه في ذلك.

 تفسير الحديث بين الذاتي:  3. 1
أثنرراء نقرراش الطررالب لمتوصررل إلررى حررل لمسررؤال، كرران جررزء مررن حررديثيم "حررديثًا بررين ذاترري"، 

" فيرررو اختصرررر الجممرررة وقرررال 9حة... ألنرررو ىيرررك كرررل ذراع مجموعرررو فعنررردما قرررال مجررردي: "إذًا صرررحي
.9)مجموع الذراع( وىو يقصد أن مجموع )األعداد( لكل ذراع ىو

 . التفاوض من أجل بناء مالحظات حول السؤال2

 التفاوض لمتوصل إلى قرار ومعنى:   1. 2
لمسررؤال قمررياًل... لكررنيم لررم فرري ىررذه المرحمررة قرررأ حكمررت الفرررع التررالي: "مررا ىرري مالحظاتنررا؟" فنظررروا 

يفيمررروا بالضررربط المقصرررود منرررو، أي أنيرررم واجيررروا صرررعوبة مرررن نررروع "نقرررص فررري الفيرررم" حسرررب جررروز 
(، ولمتغمررب عمررى ىررذه الصررعوبة، سررال ميرردي الباحثررة: "شررو المقصررود ىررون؟" فرردار النقرراش 1998)

 اآلتي:
 في توزيعيا    ماذا الحظتم في الشكل بعد توزيع األعداد؟ أي كيف نجحتم الباحثة:  -

   بطريقة صحيحة؟           
 حكمت ووليد: خمينا األعداد الصغيرة عند الرؤوس -

 
 الباحثة: لماذا األعداد الصغيرة عند الرؤوس؟ -
 رح يكون مجموع الضمع     3، 2، 1عند الرؤوس بداًل من  6، 5، 4وليد: لو كتبنا  -
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 ! 9أكبر من         
 مجموع عددين     9=5+ 4عند الرؤوس..  6، 5، 4تبنا مجدي: صحيم! ألنو لو ك -

 9! إذًا مجموع الضمع كامل رح يكون أكبر من 9من الضمع أنتج            
 الجميع: صحيم  -

 
من النقاش أعاله، يمكننا أن نرى أن الطالب توصموا إلى "قرار" بان يضعوا األعداد الصغيرة عند 

كي يقدموا "تفسيرًا لمظاىرة" فيم "قرروا" أن ال يضعوا أعدادًا كبير الرؤوس، واعتمدوا عمى ىذا القرار 
 .9عند الرؤوس كي ال يكون مجموع أعداد الضمع أكبر من

 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 2
خالل تفاوض لمتوصل إلى قرار ومعنى، ورد في نقاشريم "حرديث برين ذاتري" وذلرك عنردما قرال وليرد: 

!"، فيررو 9رح يكررون مجمرروع الضررمع أكبررر مررن  3، 2، 1وس بررداًل مررن عنررد الرررؤ  6، 5، 4"لررو كتبنررا 
 .9( أن مجموع )أعداد( الضمع أكبر من9يقصد من )مجموع الضمع أكبر من

 . التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة:3
بدل من  10انتقل الطالب إلى الفرع التالي فقال وليد: "بدنا نرتبيا بحيث يكون مجموع كل ضمع 

فاعتمدوا عمى تجربتيم في الفرع السابق، وحاولوا في البداية إيجاد ثالثة أعداد منيا تعطي  "9
" 10... ألنو مجموع ىاي األعداد 3، 6، 1، فقال ميدي: "نجرب نعمل أحد األضالع 10المجموع

 .3وأحدىا 1ووضعوا أحد الرؤوس
األعرداد التري يمكرن وضرعيا عنرد  بعد ذلك، أكمموا محاولتيم فري توزيرع األعرداد بحيرث كرانوا يجربرون

الرررأس المتبقرري حيررث أنيررم اسررتنتجوا مررن الفرررع السررابق أن األعررداد عنررد الرررؤوس يجررب أن ال تكررون 
عند الرأس المتبقي كونرو  2كبيرة كي ال يصبم مجموع الضمع أكبر من المطموب، وقد جربوا وضع 

ىنررا  2زبطررت... و 5قررال حكمررت: "الأصررغر األعررداد المتبقيررة إال أنيررم لررم ينجحرروا بيررذا، وبعررد قميررل 
 ىنا )مشيرًا لممربع المتبقي في قاعدة المثمث(.  4)مشيرًا لممربع األوسط من الضمع األيمن(، و
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ونالحظ من نقاشيم أن تركيزىم كان عمى األعداد عند الرؤوس كونيم أدركوا أن الرأس يكتسب 

س من الضروري أن تكون الرؤوس أىمية خاصة ألنو مشترك بين ضمعين، وكذلك الحظوا أنو لي
أصغر ثالثة أعداد وىذا يتضم من قول مجدي: "إذًا مش شرط تكون الرؤوس ىي أصغر ثالث 
أعداد! الميم أنو نحاول وضع أعداد صغيرة وكبيرة في نفس الجية، وما نكتب عددين كبار في 

جاب الجميع: "آه، لمضمع" وأيده زمالؤه حيث أ 10نفس الجية مشان ما يكون المجموع أكبر من 
 صحيم"

 أحداث تعمم مجموعة )أ( من اإلناث )أماني، بيان، أزىار، ميس(: -2
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم1
 . التفاوض لمتوصل إلى معنى لمظاىرة2
 10أعداد كل ذراع يساوي مجموع بحيث . التفاوض من أجل توزيع األعداد3

 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة 1. 3
 موقف عدم تيقن 2. 3

 . بناء مالحظات وتفسيرىا4
 التوصل إلى معنى 1. 4
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 4

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
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 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم:1
نجررّرب" ووافقتيررا  تجريررب فقالررت: "تعررالوابررادرت أمرراني لقررراءة نررص السررؤال، فرردعت بيرران زميالتيررا لم

زميالتيا وبدأن التجريب، أي أن الطالبات اتخذن "قرارًا" ببدء التعمم عن طريق "التجريب" وكان ذلرك 
 بمبادرة من الطالبة بيان.

عمررى أحررد األضررالع ألن  2 ، 1 ، 6بعررد فترررة قصرريرة مررن التجريررب، اقترحررت بيرران وضررع األعررداد 
، وبعرررد متابعرررة التجريرررب، قررردمت (الوسرررط فررري 1 و الررررؤوس عنرررد 2 ، 6 وضرررعت وقرررد) 9مجموعيرررا

" ووضرعوىا عمرى أحرد األضرالع وقامرت 9 تعطري 2 ،4 ، 3" فقالرت: 9أماني ثالثرة أعرداد مجموعيرا
، 5الطالبرات برربعض التبرديالت عنررد الررؤوس، والمربررع المتبقري وضررعن فيرو العرردد المتبقري وىررو العرردد

عنرررد الررررأس، وتوصرررمن  1بحيرررث أصررربم العررردد 6و  1ع العرررددينعنررردىا قامرررت الطالبرررات بتبرررديل موقررر
 لمتوزيع المبين في الصورة أدناه.

 
 . التفاوض لمتوصل إلى معنى لمظاىرة:2

وفيمرررررا يتعمرررررق بمالحظرررررات الطالبرررررات حرررررول السرررررؤال وتفسررررريرىن ليرررررذه المالحظرررررات، سرررررالت الباحثرررررة 
 مررراذا, المواقرررع لفعرررداد تبرررديل ثنررراءوأ ذراع، كرررل عمرررى وتوزيعيرررا لفعرررداد تجرررربتكم "أثنررراء الطالبرررات:

"جّربنرررا.."، عنررردىا دار : محررراوالتكم؟"، فاجابرررت جميرررع الطالبرررات الحظرررتم؟ مررراذا فعمرررتم حترررى نجحرررت
 النقاش اآلتي:

  العددين مواقع بّدلتم قميل بعد ثم 2 ، 1 ، 6 محاولة أول في وضعتم عندما: الباحثة -
     تنجحوا لم لماذا ذلك؟ أي فعمتم ذالما ، 2 ، 6 ، 1 أصبحت بحيث 1 ، 6           
   الرأس؟ عند 6ال وضعتم عندما           
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 .9 من أكبر وقتيا رح يكون الضمع مجموع ألن: ميس -
 !!أكيد: بيان -
 من أكبر 6 ، 4 ، 3 في الرأس السفمي مثاًل رح يكون مجموع القاعدة 6لو كتبنا ال :أماني -
9!! 
 .صغيرة أعداد سالرؤو  تكون الزم إذاً : بيان -

 !لمذراع 9 من أكبر مجموع عمى مشان ما نحصل: ميس -
نالحظ من خالل ىذا النقراش، نالحرظ أن المجموعرة توصرمت إلرى "معنرى لمظراىرة" عنردما اسرتنتجت 
أن وضررع أعررداد كبيرررة عنررد الرررؤوس سرريعطي مجموعرررًا أكبررر مررن المطمرروب لمضررمع الواحررد، وقامرررت 

           المجموعة بتدوين ىذه المالحظة.

 
 10أعداد كل ذراع يساوي مجموع بحيث . التفاوض من أجل توزيع األعداد3
 التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة سابقة: 1. 3

 بحيررث فرري ىررذه المرحمررة انتقمررت الطالبررات لمفرررع التررالي فقالررت أمرراني: " برردنا نرروزع األعررداد
مررن بررين  10عررن ثالثررة أعررداد مجموعيررا "، فبررادرت مرريس ودعررت زميالتيررا لمبحررث 10 الررذراع مجمرروع

األعررداد"، وبعررد  ىررذه مررن 10 عمررى بنحصررل كيررف األعررداد المطمرروب توزيعيررا فقالررت: "تعررالوا نشرروف
". وبعد المحاوالت، 10تعطي 1 ،3 ، 6": "، وقالت ميس10=  5+  4+  1" المحاولة، قالت بيان:

مشرتركًا برين مجمروعتي األعرداد التري  عنرد الررأس كونرو عردداً  1اتخرذت الطالبرات "قررارًا" بوضرع العردد
 1   و    5 ، 4 ، 1المجمروعتين  برين مشرترك "الواحرد: حيث قالت بيان 10مجموع أعداد كل منيا

فوضرررعنو فررري المربرررع المتبقررري وىنرررا احتاجرررت  2" وبقررري العررردد.المثمرررث رأس عمرررى بنوضرررعو 6 ، 3 ،
 ئي كما في الصورة أدناه.الطالبات إلى تبديل مواقع بعض األعداد وكان التوزيع النيا
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نالحظ في ىرذه المرحمرة أن المجموعرة "اعتمردت عمرى تجربتيرا السرابقة" لتوزيرع األعرداد بحيرث كانرت 

 عند الرأس. -10التي مجموع كل منيا-الطالبات تضع العدد المشترك بين الثالثيات 

 موقف عدم تيقن: 2. 3
: األعررداد؟؟" وأجابتيررا زميالتيررا "نفررس: أمررانيعنرردما قرررأت الطالبررات ىررذا الفرررع مررن السررؤال، تسرراءلت 

"، نالحرررظ ىنرررا أن أمررراني كانرررت "غيرررر متيقنرررة" مرررن المطمررروب مرررن السرررؤال وطمبرررت التاكيرررد مرررن !"آه
 زميالتيا لمعرفة المطموب.

 . بناء مالحظات وتفسيرىا4
 التوصل إلى معنى: 1. 4

 عنرد وضرعناه مجمروعتين كرل ينبر المشرترك "العدد: مالحظاتك؟"، فقالت أماني ىي "ما: قرأت أزىار
 الثالثة كما تبين الصورة أدناه.  المجاميع بكتابة بيان الرأس" وقامت

 
يتضررم مررن الصررورة أن الطالبررات وضررعن إشررارتين متشررابيتين حررول العرردد المشررترك بررين الثالثيررات 

دونررت الثالثرة التري وجردنيا، بحيرث يكرون كرل عردد مكررر برين ثالثيرين رأسرًا مرن رؤوس الشركل، وقرد 
 الطالبات مالحظتين كما في الصورة أدناه.
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 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 4

 "العدد: خالل مرحمة التوصل إلى معنى، كان جزء من الحديث "حديثًا بين ذاتي"، حيث قالت أماني
الرأس"، فاستخدمت الطالبات مصطمم )مجموعة( لمداللرة  عند وضعناه مجموعتين كل بين المشترك
، فتقصررد أمرراني ىنررا أن العرردد الررذي تكرررر فرري الثالثيررين الررذي 10ثرري الررذي مجمرروع أعرردادهعمررى الثال

 وجدتيما الطالبات يوضع عند الرأس.

 أحداث تعمم مجموعة )ب( من اإلناث )شيماء، دعاء، مرجان، تسنيم(: -4
 حدثت مراحل تعمم الطالب بالتسمسل اآلتي:

 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم1
 9من أجل توزيع األعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ضمع يساوي . التفاوض2

 التفاوض لمتوصل إلى قرار 1. 2
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 2

 . التفاوض لمتوصل إلى معنى3
 10. التفاوض من أجل توزيع األعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ضمع يساوي4

 قةالتوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة ساب 1. 4
 تفسير الحديث بين الذاتي     2. 4

 . التوصل إلى مالحظات وتفسيرىا5
 التفاوض لمتوصل إلى معنى 1. 5
 تفسير الحديث بين الذاتي 2. 5

 وفيما ياتي نفّصل ىذه المراحل:
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 . اتخاذ قرار بكيفية بدء التعمم:1
الوا نبحث باألول عن بعد أن قرأت الطالبات السؤال، اقترحت شيماء طريقة لبدء الحل فقالت: "تع

 6إلى  1" وبدأ الجميع يحاول البحث عن ثالث أعداد من 9أي ثالث أعداد من المجموعة تعطينا 
 " ،  نرى من ىنا أن الطالبات توصمن إلى "قرار" بكيفية البدء بالحل.9مجموعيا 

 9. التفاوض من أجل توزيع األعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ضمع يساوي2
 اوض لمتوصل إلى قرار:التف 1. 2

"، 9بعطوا  1، 5، 3فقالت: " 9بعد فترة قصيرة من الوقت وجدت تسنيم ثالثيًا مجموع أعداده ىو
 .."9بعطوا  4، 2، 3فقالت: "صم! وكمان  9وأيدتيا شيماء بذلك وقدمت ثالثيًا آخر مجموع أعداده

 
لرأس ألنيا موجودة في الزم تكون عند ا 3ولفتت دعاء نظر زميالتيا لمالحظة قائمة: "ال

المجموعتين المي لقيناىم"، أي أن الثالثيين من األعداد التي وجدتيا الطالبات والتي تعطي 
يجب أن يوضع عند الرأس ألن  3، من ىنا استنتجت دعاء أن العدد3كالىما تحوي العدد 9مجموع

مشان الضمع  9عطيناالرأس مشترك بين الذراعين. ثم قالت تسنيم: "الزم نبحث عن ثالث أعداد ت
بنكتبيا في المربع المي ضل  6الثالث" إال أن شيماء اقترحت أمرًا آخر فقالت: "ما ضل عنا غير ال

فقامت الطالبات  9" وأيدىا الجميع: "آآه، صم"، لكن قاعدة الشكل لم يكن مجموعيا9وبنتاكد إنو 
 .9بتبديل موقع بعض األعداد وتمكّن من جعل كل ضمع مجموع أعداده
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 تفسير الحديث بين الذاتي: 2. 2
" وكانت تقصد بذلك أن مجموع األعداد 9بعطوا  1، 5، 3خالل التفاوض السابق، قالت تسنيم: "

صم! :"، وكانت كممة )بعطوا( متفقًا لغويًا بين الطالبات حيث ردت عمييا شيماء9يساوي 1، 5، 3
 ..".9بعطوا  4، 2، 3وكمان 

 : . التفاوض لمتوصل إلى معنى3
في ىذه المرحمة انتقمت الطالبات إلى تسجيل مالحظاتين، فبعد أن قرأت دعاء: "ما ىي 
 مالحظاتك؟" قالت الطالبة مرجان: "األعداد الصغيرة عند الرؤوس" وأيدتيا زميالتيا وقمن: "صم!".

عنا  " فاجابت شيماء: "ألنو لو كانت األعداد الكبيرة عند الرؤوس رح يصير"لماذا؟سالت الباحثة: 
 لمضمع". 9مجموع أكبر من

نرى من ىذا النقاش أن الطالبات توصمّن إلى أنو لو وضعن أعدادًا كبيرة عند الرؤوس لكان مجموع 
 أعداد الضمع أكبر من المطموب.

 10. التفاوض من أجل توزيع األعداد بحيث يكون مجموع أعداد كل ضمع يساوي4
 سابقة:التوصل إلى قرار باالعتماد عمى تجربة  1. 4

 10عندما انتقمت الطالبات لمفرع التالي الذي يطمب توزيع نفس األعداد بحيث يكون مجموع الضمع
، اعتمدت الطالبات عمى تجربتين في الفرع السابق واعتمدن نفس الطريقة في الحل حيث 9بداًل من

ات إيجاد " أي أن عمى الطالب10تعطي  6إلى 1أعداد من  3قالت دعاء: "إذًا الزم ندّور عمى 
"، 10بتعطي  3، 6، 1(، وقالت مرجان: "5، 3، 2، ووجدت دعاء الثالثي )9ثالثة أعداد مجموعيا
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يجب أن يكون عند أحد الرؤوس كونو مشتركًا بين الثالثيين المذين  3وأوضحت شيماء أن العدد
 عدد مشترك..بنكتبو عند الرأس". 3وجدتيما الطالبات فقالت: "إذًا ال

 
مشترك بين  3؟" فاجابت تسنيم: "ال النو2، 1الطالبات: "كيف اخترتم الرؤوس  سالت الباحثة

ألنيم صغار" ثم قالت الطالبات: "مشان ما يصير الضمع اكبر  2وال 1األعداد المي لقيناىا، وال
". وأضافت شيماء مالحظة أخرى: "أول ما نبدأ بالمحاولة نضع األعداد الصغيرة عند 10من 

ذا احتجن  ا نبدل مواقع األعداد.الرؤوس وا 
= 10ثم قدمت دعاء إثباتًا أنيم قاموا بتوزيع الرؤوس بطريقة صحيحة: "آه، صحيم ألننا لو كتبنا 

 "1وعشان ىيك الزم يكون الرأس  1بنالحظ انو العدد المشترك ىو  5، 4، 1= 10و  3، 1،6

 
وأخذن  10وع أعداد كل منيا فيي تقول أن الطالبات لو قمن من البداية بكتابة ثالثة ثالثيات مجم

ىو  5العدد المشترك بين كل ثالثيين فيذه األعداد المشتركة ىي الرؤوس، حيث قالت تسنيم: "ال
 ".5فالزم يكون الرأس 1، 4، 5.....و5، 2، 3المشترك بين 
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 تفسير الحديث بين الذاتي:       2. 4

بين ذاتي" فعندما قالت دعاء: "إذًا كان جزء من حديث الطالبات خالل التفاوض السابق "حديثًا 
" فيي تقصد بكممة )تعطي( أن مجموع األعداد 10تعطي  6إلى 1أعداد من  3الزم ندّور عمى 

 .10الثالثة التي عميين إيجادىا يجب أن يكون
تكرر  3مشترك بين األعداد المي لقيناىا" فيي تقصد بذلك أن العدد 3وعندما قالت تسنيم: "ال النو

 يين المذين وجدتيما الطالبات.في الثالث
 . التوصل إلى مالحظات وتفسيرىا5
 التفاوض لمتوصل إلى معنى:  1. 5

" الحظت الباحثة أن ما ىي مالحظاتكم؟بعد أن أنيت الطالبات توزيع األعداد سالت الباحثة: "
الثة التي الطالبات بعد تجربتين الثانية توصمن إلى طريقة أسيل وىي أنيم لو كتبن الثالثيات الث

أوجدنيا ثم اخترن العدد المشترك بين كل ثالثيين ووضعنو رأسًا لكان من األفضل. حيث أجابت 
ونضع العدد  6إلى  1باستخدام األعداد من  10شيماء: "بنبحث عن كل االحتماالت المي بتعطينا 

 المشترك بين كل مجموعتين عند رأس، ىيك أسيل لو انتبينا من أول"
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 الحديث بين الذاتي: تفسير  2. 5

" 6إلى  1باستخدام األعداد من  10عندما قالت شيماء: "بنبحث عن كل االحتماالت المي بتعطينا 
فيي تقصد بكممة )االحتماالت( الثالثيات التي وجدنيا، فكممة االحتماالت كانت "متفقًا لغويًا" بين 

 الطالبات.

 (.5ي جدول )نلخص نتائج المجموعات المتعلقة بالسؤال الرابع ف

(: تشررابو المجموعررات المختمفررة واختالفيررا بمررا يتعمررق بتعمميررا وتعاونيررا خررالل حررل السررؤال 5جرردول)
 الرابع.

 مالحظات االختالف التشابو
تشررررررابيت مجموعتررررررا الررررررذكور  -

والمجموعررة )أ( مررن اإلنرراث فرري 
بدايررررة الحررررل، فبرررردؤوا "بتجريررررب" 
توزيع األعداد، وبعد مرحمة مرن 

في التوزيرع، التفاوض ونجاحيم 
 بنوا مالحظات تتعمق بالحل.

مراحرررررررل حرررررررل ىرررررررذا السرررررررؤال  -
كانرررررت خاليرررررة مرررررن الصرررررعوبات 
ومواقف عردم التريقن، واحتاجرت 
المجموعررات الوقررت األقررل لحررل 
ىرررررررذا السرررررررؤال مرررررررن برررررررين بقيرررررررة 

 األسئمة.

المجموعرررررررررررررررة )ب( مرررررررررررررررن  -
اإلنرررررراث برررررردأت الحررررررل لمفرررررررع 
األول بطريقررة مختمفررة، حيررث 
بررررررررررردأت مرحمرررررررررررة التفررررررررررراوض 

تراح أحد الطالبرات لمبحرث باق
عرررررن ثالثيرررررات مرررررن األعرررررداد 
المطمرررررررروب توزيعيررررررررا بحيررررررررث 
يكررررررون مجمرررررروع كررررررل ثالثرررررري 

، ثم أخذ العدد المشرترك 9ىو
بين كل ثالثيين ووضعو عند 

 رأس من الرؤوس.

الحظرررررررت الباحثرررررررة أن أفرررررررراد  -
المجموعررررررررات أثنرررررررراء التفرررررررراوض 
كانوا يركزون عمى األعرداد عنرد 
الررررررررررؤوس، وأعطوىرررررررررا اىتمامرررررررررًا 
خاصرررررًا إدراكرررررًا مرررررنيم أن العررررردد 
عنرررررررد الررررررررأس يرررررررتم جمعرررررررو مرررررررع 

 األعداد في كال الذراعين.
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 نتائج المقابالت
 :تصور الطالب لمعمل التعاوني

اشتمل رأي أفراد المجموعات بالعمل التعاوني عمى أنو: إيجابي، ممترع، مشروق، جميرل، مفيرد ألفرراد 
 المجموعة.

يؤثر عمى العمل بشكل إيجابي وىو مفتراح النجراح  -بكما وصفو بعض الطال -فالنشاط التعاوني 
في الوصول إلى حل ألنرو يرؤدي إلرى الحصرول عمرى أفكرار متنوعرة مرن أفرراد المجموعرة، حيرث قرال 

التعراون شريء إيجرابي، "، أما ميدي فقال: "لقد كان إيجابيًا والتعاون ىو مفتاح النجاح لمحلمحمد: "
التعاون أمر إيجابي "، وعّبر حكمت عن ىذا بقولو: "احدألن مجموعة عقول تفكر أفضل من عقل و 

"، كرذلك الطالرب ألنو يؤدي لطرح الكثير من األفكار حرول المسرالة الرياضرية والتري تسراعد فري حميرا
مجدي أيد ىذا الررأي مبرررًا تاييرده بكرون أفكرار الطرالب وميراراتيم تظيرر بشركل أكبرر خرالل التعراون 

التعراون يفيرد الجميرع، وميرارات األصردقاء تخررج أثنراء ض، فقرال: "ألنيم يسرتفيدون مرن بعضريم الربع
 ".مفيد ألننا نستعين ببعضنا"، وعبرت ميس عن ىذا أيضًا فقالت: "التعاون

التعراون طريقرة مشروقة وجميمرة وبعض األفراد وصفوه بانو ممترع ومشروق، حيرث وصرفو وليرد قرائاًل: "
ألنرو يسراعد فري فيرم األسرئمة بشركل أكبرر وأوسرع"، وقرد جدًا"، وكذلك الطالبة بيان قالرت: "ممترع جردًا 

 قالت دعاء: "ممتع ألنني قد أواجو صعوبة وصديقتي تساعدني لمتغمب عمييا".
أما الطالبة أزىار فوصفتو: "ممتاز، ألنو يسراعدنا فري فيرم السرؤال"، وقرد وصرفتو مريس بانرو: "جميرل 

 .جدًا" مبررة ذلك بقوليا: "ألنني أتعرف ألفكار جديدة"
أحرد الطررالب كران رأيررو مختمفرًا حيررث وصرفو "بالسررمبي" ألنرو إذا توصررل أحرد الطررالب لفكررة الحررل فقررد 
كرران برراقي أفررراد المجموعررة ياخررذون الفكرررة منررو، أي أنررو يقررول أنيررم يتوقفررون عررن البحررث عررن الفكرررة 

 والحل.
لنقاش" وأىميتو وخالل المقابالت، أشار بعض الطالب في حديثيم عن النشاط التعاوني إلى دور "ا 

عنرد االخررتالف حرول سررؤال معرين تررزداد نظرتنرا لمسررؤال عرن طريررق برين أفرراد المجموعررة، فقرال زيررد: "
، وأضرراف "المناقشرة، حيرث نفيمرو مرن النررواحي المختمفرة لفيرم الرزمالء لرو، فيررزداد التوسرع فري السرؤال
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در عمرى فيرم السرؤال حكمت: "النقاش يساعد عمى حل المسالة"، وقال مجدي: "عنردما أكرون غيرر قرا
 فاننا بالتعاون والنقاش نستطيع أن نفيمو من الزمالء".

أمررا الطالبررة شرريماء فقررد أشررارت إلررى أن "النقرراش" يسرراعد فرري التغمررب عمررى الصررعوبة فقالررت: "عنرردما 
 أواجو مشكمة في فيم سؤال ما تساعدني زميالتي فيو ونتناقش مع بعضنا لمتغمب عمى الصعوبة".

لتي واجيرت الطرالب أثنراء العمرل التعراوني، فقرد أكرد الطرالب أن العمرل التعراوني وحول الصعوبات ا
ساعدىم في التغمب عمييا، حيث أوضحوا أن أفراد مجموعاتيم تعاونوا وسراعدوا بعضريم الربعض مرا 
ساعدىم عمى التغمب عمى الصعوبات من جية والوصول لمحل بشكل أسرع من جية أخرى، وحرول 

نفكر كمنا فري السرؤال وكران شرخص يحرل بدايرة السرؤال والثراني يكمرل مرا سرّرع ىذا، قال محمد: "كنا 
يجراد جوابرو بشركل أسررع".  أمرا شرريف الحل"، وأضاف زيد: "التعاون سراعدنا كثيررًا فري فيرم السرؤال وا 

التعاون أحيانًا "، وكذلك الطالب بدر قال: "كان لدي بعض الصعوبات وساعدني زمالئي فييافقال: "
واجيرت صرعوبات وأرشردني " ثرم أضراف: "وحمول وطرق متنوعة إليجاد النتيجرة بسررعةيعطي أفكار 

" مرا يردل عمرى إلييا زمالئي، حيث كنا نتنراقش فري كرل مالحظرة ويعطري كرَل منرا رأيرو فري الموضروع
تعرراون أفررراد المجموعررة لمتغمررب عمررى الصررعوبات، وىررذا التعرراون برردوره يسررّرع الوصررول لمحررل. وأكرردت 

" وأضافت ميس: "يزيرد كنا نتساعد جميعًا في كل األسئمةاون أفراد مجموعتيا قائمة: "الطالبة بيان تع
التعراون فري حرل المسرائل يسريل حميرا حيرث نجمرع أفكرار سرعة التوصل لمحل". أما مرجان فقالرت: "

 ".يوفر الوقت ويسرع إيجاد الحل"، وأضافت دعاء: "الجميع ونجد الحل بشكل أسرع

 :ن الزمالء في المجموعة التعاونيةتوقعات الطالب عن تعاو
أكد الجميع أنيم كانوا يتوقعون من زمالئيم أن يتعاونوا مع بعضريم الربعض، وقرد أشرار بعضريم أنرو 
كان يتوقع ىذه الدرجة مرن التعراون، وبعضريم قرال أنرو توقرع أن يتعراون زمرالؤه مرع بعضريم الربعض 

 ل بين األفراد فاق توقعاتيم السابقة.لكن ليس بيذه الصورة الكبيرة، أي أن التعاون الذي حص
فمررثاًل، الطالررب محمررد أبرردى إعجابررو مررن تعرراون زمالئررو وقررال أنررو لررم يتوقررع حصررول ىررذه الدرجررة مررن 

. أيضرًا الطالرب بردر أعِجرب بتعراون زمالئرو ونقاشريم "كانوا ممتازين! ولرم أتوقرع ذلركالتعاون، فقال: "
يو بنقاش ىادئ". أمرا الطالرب زيرد فتوقرع ىرذه الدرجرة مرن فقال: "كانوا متعاونين كثيرًا، والكل يبدي رأ

 التعاون حيث قال: "كان تعاوننا جيدًا، وتوقعت ىذا التعاون".
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ميدي بدوره توقع حدوث ىرذا التعراون وبررره بران أفرراد المجموعرة مرن الطمبرة المجتيردين فري الصرف 
لديرو نفرس التبريرر لمتعراون فقال: "توقعت ىرذا التعراون ألنيرم طرالب مجتيردون"، وكرذلك مجردي كران 

الرررذي ترررم برررين أفرررراد المجموعرررة فقرررال: "توقعرررت، ألنيرررم مرررن المتفررروقين فررري الصرررف ولررردييم معمومرررات 
عديرردة، وعممرروا بجيررد كبيررر ولررم يقصررروا". أيضررًا الطالبررة شرريماء بررررت حرردوث التعرراون بررين األفررراد 

 ار والمستوى في الرياضيات"بقوليا: "كنت أتوقع ىذا التعاون ألننا جميعًا متقاربون في األفك
أما حكمت ووليد فقاال أنيما كانا يتوقعان حدوث تعاون بين األفراد بشكل أكبرر قرائمين: "كنرت أتوقرع 

 أفضل من ذلك".

 :دور المعممة
حررول رأي الطررالب المتعمررق برردور المعممررة )الباحثررة(، أوضررم بعضرريم أن التسرراؤالت الترري واجيررتيم 

المجموعة يجيبونيم عمييا، ولذلك لم يكونوا بحاجة لمتوجو لممعممرة، كانت بسيطة وكان زمالؤىم في 
فمررثاًل، الطالرررب شررريف قرررال: "لرررم أشررعر أننررري كنرررت بحاجررة لسرررؤال الباحثرررة ألن زمالئرري أجرررابوا عرررن 

 أسئمتي"، وكذلك الطالبة تسنيم قالت: "لم أتوجو لمباحثة ألن زميالتي ساعدوني".
الصررعوبات الترري احترراجوا فييررا المعممررة لمتغمررب عمييررا، بعررض الطررالب واجيررتيم بعررض المواقررف أو 

فمثاًل بدر قرال أنرو احتراج المعممرة لمعرفرة معنرى مصرطمم وىرو "اإلثبرات الرياضري"، وكرذلك الطالرب 
ميدي أوضم أنيم عندما اختمفوا في الرأي ولم يستطيعوا اتخاذ قرار حول جواز تكرار عدد أم ال في 

ممعممررة، حيررث قررال: "عنررد االخررتالف عمررى أمررر معررين مثررل: ىررل أحررد األسررئمة كرران بحاجررة لمتوجررو ل
 يجوز تكرار رقم؟".

أمررا طالبررات المجموعررة )ب( مررن اإلنرراث جمرريعيم كررانوا بحاجررة لممعممررة فرري السررؤال الثالررث ألنيررم لررم 
يسررتطيعوا إيجرراد تفسررير لمظرراىرة لوحرردىم، حيررث قالررت أمرراني: "فرري السررؤال الثالررث، ألننررا لررم نسررتطع 

 ير لوحدنا" وأضافت بيان: "في السؤال الثالث حيث احتجنا أن تقرب لنا تفسيره".التوصل لمتفس
وبعررض أفررراد المجموعررات أوضررحوا أنيررم كررانوا ينتظرررون التغذيررة الراجعررة مررن المعممررة ليتاكرردوا مررن 
صحة ما توصموا لو، فمثاًل، قالت مرجان: "كنت أشعر أنني بحاجة أن تؤكد لنا صحة التعميم الذي 

بعرد حرل السرؤال"، وأوضرحت دعراء ىرذا أيضرًا حرين قالرت: "لمتاكرد مرن صرحة التعميمرات  نتوصرل لرو
 التي نتوصل ليا".
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نرررى مررن ىنررا أن المعممررة بنظررر الطررالب كانررت أحيانررًا تمررارس دور المالحررظ فقررط حينمررا لررم يكونرروا 
ون إلييرا بحاجة لسؤاليا عن أمر ما، وأحيانًا كانت المعممة ىي "الشخص العارف" حيث كانوا يتوجي

عندما لم يستطيعوا التغمب عمى بعض الصعوبات، وأحيانًا أخرى كانت المعممة ىي المرجع النيائي 
 لمطالب لمتاكد من صحة ما قاموا بو من خطوات.  
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 الفصل الخامس
 النقاش

ننررراقش فررري ىرررذا الفصرررل نترررائج المراحرررل التررري مررررت بيرررا المجموعرررات األربرررع، وكرررذلك المقارنرررة برررين 
 تي مرت بيا، وسنحاول عرض االختالف والتشابو في ىذه المراحل.المراحل ال

 أواًل: النقاش حول السؤال األول
 نص السؤال األول:

خررذ أي ثالثررة أعررداد مختمفررة، ثررم احسررب الفررروق بررين كررل عررددين مررن ىررذه األعررداد، أي أنررو سيصرربم 
يا والحرظ النراتج. مثرل: لديك ثالثة نواتج من الفروقات، اآلن اضرب ىذه الفروقات الثالثة مرع بعضر

(. 8ىرو ) 12و  4(، الفرق برين 5ىو )12و  7(، الفرق بين 3ىو ) 7و  4. الفرق بين 12، 7، 4
 120=  8×  5×   3ناتج ضرب ىذه الفروقات ىو 

خذ ثالثة أعداد جديدة وأجِر نفس العممية والحظ الناتج، كرر الخطوات ألعداد جديدة والحظ الناتج  
 في كل مرة...      

 ماذا تالحظ؟ -
 ىل تعتقد أن ىذا صحيم دائمًا؟ -
 إذا كانت إجابتك نعم، فيل تستطيع تفسير ىذا؟ -
ذا كانت إجابتك ال، فيل تستطيع إعطاء مثال يوصمك -  وا 

 لنتائج معاكسة؟
**** 

حل، وجربرت اعتمدت مجموعات الطالب جميعيا والتي حمت السؤال األول عمى "التجريب" كبداية لم
المجموعررات عررن طريررق التفرراوض عررددًا مررن األمثمررة فرري محاولررة إليجرراد عالقررة بررين النتررائج، وقامررت 
المجموعات بتصنيف األمثمرة التري تعاممرت معيرا إلرى أربعرة أصرناف كمرحمرة مرن مراحرل التفراوض: 

ديران والثالرث ثالثة أعداد زوجية، ثالثة أعداد فردية، عرددان زوجيران والثالرث عردد فرردي، وعرددان فر 
 عدد زوجي.

12 4 

7-4=3 12-4=8 12-7=5 

7 

3×8×5 

120 
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بعرد تجريرب العديررد مرن األمثمررة، تمكنرت المجموعررات مرن مالحظرة أن النرراتج فري جميررع األمثمرة كرران 
عرررددًا زوجيرررًا وبرررذلك توصرررمت المجموعرررات لقررررار بررران النررراتج يكرررون زوجيرررًا دائمرررًا معتمررردًة عمرررى أدلرررة 

معنى، واجيرت المجموعرة  تجريبية. وعند بحث المجموعات عن تفسير لمالحظتيا لكي تتوصل إلى
)أ( من الذكور صعوبة في تفسير النتيجرة أي كران ىنراك نقرص فري التقردم فري الحرل، ولمتغمرب عمرى 
ىررررذه الصررررعوبة اسررررتعانت المجموعررررة بالمعممررررة لممسررررراعدة فرررري الوصررررول لتفسررررير الظرررراىرة. وكرررررذلك 

قرردم إشررارة المجموعررة )ب( مررن الررذكور واجيررت صررعوبة فرري التفسررير بررالرغم مررن أن الطالررب ميرردي 
تسرراعد عمررى التفسررير عنرردما بررّين العالقررة بررين كررون األعررداد فرديررة والفررروق بينيررا. لكررن الطررالب لررم 
يسررتطيعوا االسررتفادة مررن ىررذه المعمومررة لتفسررير الحرراالت األربررع لفمثمررة الترري جربوىررا، ولمتغمررب عمررى 

األعرداد فري األمثمرة الصعوبة في التوصل إلى معنرى وتفسرير لمظراىرة، قراموا بحسراب الفروقرات برين 
 األخرى، ثم مّروا بمرحمة من التفاوض وتمكنوا من الوصول لمتفسير الصحيم لجميع الحاالت.

ترررى الباحثررة أن سرربب مواجيررة مجمرروعتي الررذكور صررعوبة فرري الوصررول لمتفسررير يعررود لعرردم قرردرتيم 
 عمى الربط بين الفروقات بين األعداد المختارة وحواصل الضرب ليذه الفروقات.

 بيررانبالنسربة لممجموعرة )أ( مرن اإلنرراث فانيرا توصرمت لتفسررير الظراىرة بسريولة حيررث قردمت الطالبرة 
 أعرداد 3 نوخرذ لما، شوفوا..ىيياتفسيرًا صحيحًا لفمثمة التي اختاروا فييا ثالثة أعداد زوجية قالت: "

"، زوجررري النررراتج يكرررون رح زوجيرررة عررردادأ  3 نضررررب ولمرررا.. زوجيرررة بينيرررا الفروقرررات بتكرررون زوجيرررة
واعتمرردت زميالتيررا طريقتيررا فرري التفسررير لتفسررير برراقي الحرراالت. وكررذلك المجموعررة )ب( مررن اإلنرراث 
توصررمت لمتفسررير بسرريولة، حيررث بررادرت الطالبررة دعرراء لتفسررير الحالررة األولررى فقالررت: "آه، فرري حررال 

النرراتج  أخررذنا كررل األعررداد زوجيررة، رح تكررون الفروقررات الررثالث بينيررا زوجيررة... وعشرران ىيررك بطمررع
 زوجي = زوجي"، وتابعت المجموعة تفسير باقي الحاالت.× زوجي × زوجي

الحظت الباحثة أن مجموعتي اإلناث كان لديين قدرة أكبر في التعامل مع األعرداد، ولرذلك توصرمن 
إلررى معنررى لمظرراىرة بسرريولة، وترررى الباحثررة أن األمررر يعتمررد عمررى صررفات شخصررية لمطالررب، ومنيررا 

لسررابقة مررع األعررداد، وفرري ىررذا السررؤال، يبرردو أن الطالبررة بيرران مررن المجموعررة )أ(، تجربررة الطالبررات ا
والطالبرررة شررريماء مرررن المجموعرررة )ب( ىمرررا مرررن كانرررت ليمرررا تجربرررة أغنرررى تتعمرررق باألفكرررار المرتبطرررة 
بالسؤال وىي األعداد الزوجية والفردية والفروقات بينيا وحواصل ضربيا، ولذلك ىما من بّينتا طريقة 
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( حيث قال بران Schoenfeld, 1992لباقي أفراد المجموعة. وىذا التفسير يؤكده شونفيمد ) التفسير
 اإلنسان ىو شخص معالج لممعمومات ويقوم بعممية الترميز متاثرًا بالمحفزات التي جربيا سابقًا.

 وبالنسرربة لمجمرروعتي الررذكور، الحظررت الباحثررة أن الطررالب اكتسرربوا خبرررة مررن ىررذا السررؤال واسررتفادوا
 منيا في األسئمة الالحقة، فقد تعامموا مع األعداد بشكل أسرع وبطالقة أكثر في السؤال الالحق.

( أن الطررالب إذا لررم يكونرروا قررد تعرضرروا Ontario Ministry of Education, 2006تقررول )
لمشكالت سابقة مشرابية لممشركمة التري يحراولون إيجراد حرل ليرا، يقروم الطرالب باسرتخدام المعمومرات 

 تي جمعوىا من المشكمة التي يواجيونيا واالستفادة منيا في التخطيط لممشكالت المستقبمية.ال
رأينا من خالل ىذا السؤال أن وظائف التفاوض فيو كانت: من أجرل الوصرول إلرى معنرى، مرن أجرل 
 ة.إيجاد تفسير لمظاىرة، لموصول إلى قرار باالعتماد عمى أدلة تجريبية، ومن أجل تفسير أحد األمثم

أي أن التفرراوض قررّدم وظررائف تعمررم ميمررة يشرردد عمييررا برراحثو التربيررة الرياضررية والمؤسسررات التربويررة 
مثرررل: معرفرررة عالقرررات، وتفسرررير عالقرررات رياضرررية. فقرررد ذكرررر المجمرررس القرررومي لمعممررري الرياضررريات 

(NCTM, 2000 في تقريره عرن معرايير العمميرات الرياضرية أن التفسرير يعرّد عمميرة ضررورية فري )
الرياضرريات، أي أن العمررل فرري مجموعررات والتفرراوض بررين أفررراد ىررذه المجموعررات سرراعد فرري  صررف

( فرري المسررتوى األول مررن  NCTM, 2000عمميررة التفسررير لمعالقررات الترري توصررموا ليررا. فقررد ذكررر)
 Number & Operationsمسرررتويات المحتررروى وىرررو مسرررتوى األعرررداد والعمميرررات عمييرررا )

Standardsميررة المطبقرة فرري المدرسرة ُيفتررَرض أن تجعرل الطالررب قرادرًا عمررى فيررم ( أن البررامج التعمي
األعداد، والعالقات بين األعرداد، وكيرف تررتبط العالقرات بعضريا بربعض. وفري المسرتوى الثالرث مرن 

( وىرررررررررو مسرررررررررتوى االتصرررررررررال NCTM,2000مسرررررررررتويات العمميرررررررررات الرياضرررررررررية الرررررررررذي وضرررررررررعو )
(Communicationفيؤكد ىرذا المسرتوى أنرو يمكرن ،)  تنظريم وتثبيرت وتقويرة التفكيرر الرياضري مرن

خالل عمميات االتصال المختمفة سواء بين الطالب أنفسيم، أو بين الطالب والمعمم، وىذا االتصال 
 نرى أنو من الممكن تحقيقو من خالل تعاون الطالب في مجموعات.

يفيررة برردء الررتعمم، وكررذلك أمررا بالنسرربة لمقرررارات الترري اتخررذتيا المجموعررات، فكانررت قراراتيررا متعمقررة بك
اتخررذت المجموعررات قررررارات باالعتمرراد عمررى أدلرررة تجريبيررة وقرررارات باالعتمررراد عمررى شررخص عرررارف 

 وكانت القرارات تُّتخذ بعد التفاوض والمناقشة بين أفراد المجموعات.

وبالنسبة لمواقف عردم التريقن، الحظرت الباحثرة عردم وجودىرا خرالل حرل ىرذا السرؤال، باسرتثناء حالرة 
 عدم التاكد من نياية الحل التي واجيتيا المجموعة )أ( من الذكور بعد انتيائيا من حل السؤال.
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 ثانيًا: النقاش حول السؤال الثاني
**** 

تفراوض  احتاجت المجموعة )أ( من الذكور وقتًا قصريرًا لمتوصرل لفكررة الحرل، حيرث توصرموا ليرا بعرد
قصررير عررن طريررق الطالررب محمررد الررذي أوضررم أن األعررداد يجررب أن ترروزع عمررى المربعررات بالتتررابع: 
فردي، زوجي، فردي، زوجي، واتخذت المجموعرة قررارًا بيرذا معتمردًة عمرى المثرال واألعرداد برو كردليل 

 ... فردي، زوجي، فردي، زوجي".2، 3، 4، 7تجريبي، حيث قال الطالب محمد: "
ثة أن المجموعة )أ( توصمت لمحل بسيولة وبسرعة ألنيا استفادت من السؤال السابق في وترى الباح

التعامرررل مرررع األعرررداد الزوجيرررة والفرديرررة، أي أنيرررم الحظررروا أن كرررون العررردد زوجيرررًا أم فرديرررًا يرررؤثر فررري 

 نص السؤال الثاني:
وضعيا في  9إلى  1اختر أربعة أعداد من 

 المربعات في الشكل، بحيث يكون            
 الفرق بين أي عددين متصمين مع

 بعضيما فرقًا فرديًا. عميك أن تستعمل
 عداد مختمفة.أربعة أ 

 ماذا تقول عن مجموع أي عددين متصمين؟-
 إلى ماذا توصمت من ىذه المالحظات؟ -
 ىل يمكنك تفسير النتائج التي توصمت ليا؟ -
إذا وضعت في المربع األول عددًا فرديًا،  -

فان العدد في المربع المرتبط بو سيكون 
........

ذا وضررررعت فرررري المربررررع األول عررررددًا زوجيررررًا    وا 
ن العرررررردد فرررررري المربررررررع المرررررررتبط بررررررو سرررررريكون فررررررا

......... 
لرررذلك فررران مجمررروع أي عرررددين متصرررمين فررري    

 الشكل ىو .........
 ىل تستطيع أن تثبت ذلك رياضيًا؟ -
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الحل، وكانيم كان لردييم تصرور مسربق أن الحرل متعمرق بالعردد مرن ناحيرة أنرو زوجري أو فرردي، أي 
لميررام الترري قررام بيررا الطررالب نّمررت قرردرتيم عمررى حررل مشرراكل وزودتيررم بمجموعررة مررن الميررارات أن ا

 ,Severinوالعمميررات الضرررورية ليررم، وىررذا ىررو أحررد األىررداف الميمررة لحررل المشرركالت الرياضررية.)

2009 ) 
د وىذه المجموعة اىتمت بالتاكد من تحقق شرط السؤال أثناء التفاوض، حيث أنيم بعد توزيرع األعردا

عمى المربعات، عادوا وحسبوا الفروقات بين كل عددين متصمين لمتاكرد أن الفروقرات فرديرة. وكانرت 
المجموعة دقيقًة في ألفاظيا خالل تفاوضيا لحل ىذا السؤال، حيرث أنيرم عنردما كرانوا يتحردثون عرن 

الطالب  مجموع العددين المتصمين، قال الطالب محمد: "مجموع أي عددين الزم يكون فردي"، فدقق
 زيد فقال "صحيم، بس الزم نحكي مجموع أي عددين )متصمين( فردي وليس أي عددين".

لكرن ىررذه المجموعرة واجيررت صرعوبة ونقررص فرري التقردم عنرردما انتقمرت إلررى مرحمرة اإلثبررات الرياضرري 
لمظررراىرة، وىررري أن المجمررروع والفررررق كررران فرديرررًا لكرررل عرررددين متصرررمين ألن أحررردىما فرررردي واآلخرررر 

يفيمرروا المقصررود مررن مصررطمم )إثبررات رياضرري(، ولجررؤوا لممعممررة لطمررب المسرراعدة لكرري  زوجرري، ولررم
 يتغمبوا عمى ىذه الصعوبة.

وبعدما فيموا المقصود من اإلثبات الرياضي، بدأت المجموعة التفاوض لمتوصل إلى معنى وتفسرير 
حمة وجود مشكمة لمظاىرة حيث بدؤوا البحث عن اإلثبات الرياضي، والحظت الباحثة خالل ىذه المر 

لرردى الطررالب فرري اسررتخداميم لمرمرروز الرياضررية، حيررث اسررتخدموا نفررس الرمررز "ك" لمعررددين الفررردي 
ك، وحررول ىررذا الموضرروع، سررالت الباحثررة الطررالب لمرراذا 2والزوجرري  1ك+2والزوجرري فقررالوا الفررردي: 

مرز ثراني؟!"، يستخدمون نفس الرمز لمعددين، فقال أحدىم: " ك ألي عدد.. شو الداعي إني أجيب ر 
يعنري أي عرردد فرردي ألنيررا ك  1ك+2ك يعنرري أي عردد زوجرري، ولمرا نقررول 2وقرال آخرر: "لمررا نقرول 

بتتغير"، وعندما قالت الباحثة أن الكتابة بيذه الصورة تعني أن العددين متتاليين فقرال أحردىم: "احنرا 
 ما افترضنا انيا ك تضل نفسيا ألنيا بتتغير".

واقرع عمميرا كمدرسرة رياضريات أن غالبيرة الطرالب يواجيرون صرعوبة  وبشكل عام، تررى الباحثرة مرن
فري التعامررل مرع الرمرروز الرياضرية. فبررالرغم مرن أن الرمرروز الرياضرية تعررّد مكونرات أساسررية فري المغررة 
الرياضرررية والتررري تررروفر إمكانيرررة التواصرررل الرياضررري لفشرررخاص، إال أنيرررا تسررربب تشويشرررًا كبيررررًا لررردى 
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، فررالخبراء الرياضرريون أو معممررو الرياضرريات (Rubenstein & Thompson, 2001)الطررالب.
قادرون عمى العمرل باسرتخدام الرمروز الرياضرية، وقرادرون عمرى رؤيرة الرياضريات مرن خرالل تمثيميرا 

يجردون صرعوبة كبيررة فري ذلرك وىرم بحاجرة إلبالغيرم بكيفيرة  -فري الغالرب –الرمزي، بينمرا الطرالب 
 & ,Bakker, Doorman)اسرررتخدام الرمرروز الرياضررية. رؤيررة ىررذه الرمررروز وكيفيررة التفسررير ب

Drijvers, 2003; Kinzel, 1999; Stacey & MacGregor, 1999)

وبالنسرربة لمرمررز "ك"، فمررم يوضررم الطررالب مررا ىررو ىررذا الرمررز، فسررالتيم الباحثررة عنررو فاجرراب الطالررب 
عرفرون مرا ىرو ىرذا محمد بانرو "عردد صرحيم"، إذًا نالحرظ أن الطرالب خرالل مرحمرة التفراوض كرانوا ي

 الرمز وكان متفقًا لغويًا بينيم، إال أنيم ال يعطون أىمية لكتابة ىذه التوضيحات أثناء الحل.
وبعررد أن أنيررى الطررالب حررل تفاوضرريم، سررالت الباحثررة عررن عرردم توضرريحيم لمرمررز " ك" كتابررًة أثنرراء 

ال يفضررمون توضرريم مررا الحررل، فاجررابوا أنررو "لرريس أمرررًا ضررروريًا"، فررالطالب بشرركل عررام أثنرراء حميررم 
يفكرون بو، أو تفسير ما يكتبونو أثناء الحل، بل يفضمون بداًل من ىذا إيجاد الجواب أو الحرل ومرن 

 (Colton, 2010ثم التقدم نحو بقية األسئمة. )
وترررى الباحثررة أن عرردم مطالبررة المعمررم لمتالميررذ بمثررل ىررذه التفصرريالت أثنرراء النقرراش والحررل فرري غرفررة 

 بارات يعد من أسباب إىمال الطالب ليا واعتقادىم أنيا "غير ميمة".الصف وفي االخت
المجموعررة )ب( مررن الررذكور أيضرررًا تفرراوض أفرادىررا لوقرررت قصررير وتوصررموا لفكررررة الحررل عررن طريرررق 
الطالب حكمت حيث قال: "زوجي.. فرردي.. زوجري.. فرردي"، أي أنرو أشرار لتوزيرع األعرداد بالتترابع 

موعة بالتاكد من تحقق شرط السؤال، حيث أنيم بعد توزيع األعرداد بين فردي وزوجي، واىتمت المج
 عمى المربعات، عادوا وحسبوا الفروقات بين كل عددين متصمين لمتاكد أن الفروقات فردية.

واجيرررت ىرررذه المجموعرررة صرررعوبة ونقرررص فررري الفيرررم والتقررردم فررري الحرررل عنررردما وصرررموا لمفررررع المتعمرررق 
الب أن اإلثبات يكون عن طريق كتابة مزيد من األمثمة، ولم باإلثبات الرياضي، حيث ظّن أحد الط

يكن ىناك أية أفكار لدى باقي أفراد المجموعرة عرن اإلثبرات الرياضري، ولرذلك، قامرت الباحثرة بطررح 
أسررئمة عمررى الطررالب لسرربر غررورىم ومسرراعدتيم فرري التوصررل إلررى المقصررود مررن اإلثبررات الرياضرري، 

 informal( أن اسررتخدام مثررال كبرىرران غيررر رسررمي Epp, 2003وحررول ىررذا الموضرروع، يقررول )

proof  من قبل بعض المعممين يجعل الطرالب يظنرون أن ذلرك دليرل عمرى صرحة الظراىرة التري ىرم
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في صدد إثباتيا وأنو ُيعد برىانًا. منطقيًا، إثبات أن جممة رياضية ما صحيحة عند أخرذ حالرة معينرة 
 ال يعني إثبات الظاىرة لجميع الحاالت.

أن أدركوا المقصود من اإلثبات الرياضي، بدأت مرحمة التفاوض لمتوصل إلى تفسير لمظراىرة،  وبعد
وأثنرراء ىررذه المرحمررة، تكررررت نفررس المشرركمة فرري الرمرروز الترري ظيرررت لرردى المجموعررة السررابقة، حيررث 

، وىرذا لريس 1ك+2ك، 2استخدم الطالب نفس الرمرز )ك( فري رمرزىم لمعرددين الزوجري والفرردي أي 
مررن ناحيررة رياضررية، فكرران عمررييم أن يسررتخدموا رمررزًا مختمفررًا فرري العرردد الفررردي عررن العرردد  صررحيحاً 

 الزوجي، وكذلك كان عمييم أن يوضحوا ما ىو الرمز )ك(.
وبعررد إنيررائيم التفرراوض وتوصررميم لمحررل، تناقشررت الباحثررة مررع طررالب ىررذه المجموعررة وسررالتيم عررن 

ختمفررًا لكررل عرردد، فابرردوا تعجرربيم مررن قررول الباحثررة، اسررتخداميم لررنفس الرمررز وعرردم اسررتخداميم رمررزًا م
 وأجابوا أنو ليس ىناك داعي الستخدام رمز مختمف ألن ك متغير وقيمتو تتغير من عدد آلخر.

وسرررالت الباحثرررة الطرررالب أيضرررًا: "مرررا ىرررو الرمرررز ك؟" وأجررراب جميرررع الطرررالب أن "ك" عررردد صرررحيم، 
أنو ال داعي لذكر ىذه التفاصريل  -حسب قوليم–ولكنيم لم يكتبوا ذلك أثناء حميم، والسبب في ذلك 

كمرررا قرررال أفرررراد المجموعرررة )أ( مرررن الرررذكور، وأضررراف أحرررد الطرررالب أن المعمرررم ال يحاسرررب عمرررى ىرررذه 
التفصيالت في االختبارات، نرى إذًا أن الطالب خالل تفاوضيم وحميم لمسؤال كانوا يعرفرون مرا ىرو 

 أنيم ال يرون ضرورًة لتوضيم ماىّيتو.ىذا الرمز وكان ذلك متفقًا لغويًا بينيم إال 
أيضررًا المجموعررة )أ( مررن اإلنرراث توصررمت لمحررل بسرريولة بعررد مرحمررة قصرريرة مررن التفرراوض، وكررذلك 

 تاكدت الطالبات من تحقق شرط السؤال بان الفروق بين األعداد ىي فروق فردية.
اإلثبررات الرياضرري  وعنرردما انتقمررت الطالبررات لمرحمررة البحررث عررن تفسررير لمظرراىرة عررن طريررق محاولررة

لمظراىرة، لررم يكرن لررديين صرعوبة فرري ذلرك كمررا حردث مررع مجمروعتي الررذكور، إال أن ظراىرة اسررتخدام 
ك( أثنرراء الحررل تكررررت لرردى ىررذه المجموعررة أيضررًا، 2( والزوجرري)1ك+2الرمررز ك لمعررددين الفررردي)

 وبعد نقاش مع الباحثة أدركت المجوعة أن عمييا استخدام رمزين مختمفين.
البررات فرري ىررذه المجموعررة وّضررحن أثنرراء التفرراوض أن الرمرروز الترري اسررتخدمنيا ىرري رمرروز لكررن الط

ألعررداد صررحيحة وقامررت الطالبررات بكتابررة ذلررك، أي أن ىررذه المجموعررة اىتمررت بالتفصرريالت الترري لررم 
 تولي ليا مجموعتا الذكور اىتمامًا خالل مرحمة التوصل إلى تفسير لمظاىرة.
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ن اإلناث، تمكنت المجموعة من حرل السرؤال بسررعة حيرث تفاوضرت وفيما يتعمق بالمجموعة )ب( م
الطالبررات لفتررررة قصرريرة ثرررم توصررمَن لفكررررة كتابرررة األعررداد بالتترررابع مررن ناحيرررة زوجرري وفرررردي، وكرررذلك 

 تاكدت المجموعة من أن الفروقات فردية بين األعداد التي اختارتيا الطالبات.
صرعوبة لردى إحردى الطالبرات فري فيرم المقصرود منرو، أما بالنسبة لإلثبات الرياضي، فقد كان ىنراك 

فوضحت إحدى الطالبات لممجموعة المقصرود مرن اإلثبرات الرياضري أي أن المجموعرة تغمبرت عمرى 
الصعوبة من خرالل التفراوض والتعراون برين الطالبرات. وأثنراء التفراوض والحرل، لرم توضرم الطالبرات 

تي الذكور، إال أن الطالبرات ىنرا أجربَن أنرو رمرز ماىية الرمز المستخدم، تمامًا كما حدث مع مجموع
لمعررردد الصرررحيم عنررردما سرررالتيم الباحثرررة عنرررو مرررا يشرررير إلرررى أن ىرررذا الرمرررز كررران "متفقرررًا لغويرررًا" برررين 
الطالبررات فرري ىررذه المجموعررة وال ترررى المجموعررة أىميررة لكتابررة ذلررك. وأضررافت إحرردى الطالبررات أن 

 ذا "التعبير" تكرر لدى كل المجموعات!كتابة ىذا التفصيل ليس ضروريًا! ونرى أن ى
وترى الباحثة أن السبب في عدم اكتراث الطالبات في ذكر تفصيالت الرموز خالل التفاوض والحل 
يكمن في عدم االعتياد عمى تفصيل كل أمر في الحل، وبعض المعممين ال يحاسبون الطالب عمى 

 أنيا غير ميمة.مثل ىذه األمور في االمتحانات ما جعل الطالب يعتقدون 
( أن توضريم الطرالب وتفسريرىم لمرا يكتبونرو أثنراء حميرم يعرّد أمررًا Colton, 2010ويقرول كولترون )

مفيرردًا لكررل مررن الطالررب والمعمررم، فالطالررب إذا قررام بتوضرريم وتفصرريل الحررل فرران مصرردر الخطررا يمكررن 
كتابتررو تفصررريالت اكتشررافو بسرريولة إذا توصررل الطالررب لنتيجررة غيررر مقبولررة، وأن الطالررب فرري حالررة 

الحررررل، فيمكنررررو أن يصررررحم خطرررراه معتمرررردًا عمررررى نفسررررو بصررررورة أفضررررل منيررررا فرررري حالررررة عرررردم كتابررررة 
التفصريالت. ومررن جيرة أخرررى، فرران كتابرة الطالررب لتفصريالت الحررل وتوضرريحو يرزود المعمررم بفرصررة 

 لتحديد مصدر الصعوبة عند الطالب وتحديد المشكمة بشكل أفضل.
طالبرة التالميرذ برالتعبير عرن أفكرارىم وتوسريعيا عرن طريرق تزويرد ( أن مColton, 2010ويضريف )

تفسرير وشرررح ليررا خررالل التفراوض والمناقشررة يسرراعدىم فرري تحقيرق ُممكيررة ألفكررارىم واعتقرراداتيم، وىنررا 
يعررّد االتصررال الررذي يمكررن تحقيقررو مررن خررالل النقرراش والعمررل فرري مجموعررات أداًة لبنرراء ثقررة الطالررب 

 تعبير عن أفكاره بشكل أفضل.     بنفسو وبالتالي يمكنو ال
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وعندما سالت الباحثة المجموعة عن استخدام نفس الرمز لمفردي والزوجي؟" فكان ىذا السرؤال إشرارة 
لمطالبرررات بررران ىنررراك خمرررل فررري الرمررروز المسرررتخدمة حيرررث قالرررت إحررردى الطالبرررات: "الاا، مرررا بصرررير 

حنا مش شررط عنرا يكونروا متتراليين" ونررى نستخدم نفس الرمز ألنو إذا نفس الرمز بكونوا متتاليين وا  
أن ىذه الطالبة ربما يكون ليا أغنى تجربة من بين زميالتيا حيث وضحت لزميالتيا لماذا ال يجروز 

 استخدام نفس الرمز لمعددين. ثم قامت الطالبات بتغيير الرموز وتعديل الحل. 
مالحظررات حررول الظرراىرة، ثررم ونرررى أن التفرراوض لرردى المجموعررات فرري ىررذا السررؤال خرردميا فرري بنرراء 

محاولرررة تفسررريرىا، وكرررذلك فررري البحرررث عرررن إثبرررات رياضررري مرررن أجرررل التوصرررل إلرررى تفسرررير لمظررراىرة. 
وكانت المجموعات تتغمب عمى مواقف عدم التيقن التي تواجييرا بعرد التفراوض برين أفرراد المجموعرة 

( أن Ontario Ministry of Education, 2006أحيانررًا وىررذا أمررر يؤيررده التربويررون، فتقررول )
التفاوض والنقاش بين الطالب يزودىم بفرصة لطرح أسئمة ومشراركة األفكرار واقترراح االسرتراتيجيات 
وكرررذلك يسررراعدىم فررري الشررررح والتفسرررير مرررا يسررراعدىم فررري التمييرررز برررين االسرررتراتيجيات الفعالرررة وغيرررر 

 الفعالة لحل المشكمة.
ن طريررق التفرراوض بررين المجموعررة والمعممررة وأحيانررًا أخرررى كرران الطررالب يتغمبررون عمررى الصررعوبة عرر

 حول الموقف الذي يواجييم ومن ثم يتخذون قرارىم.

 ثالثًا: النقاش حول السؤال الثالث
 نص السؤال الثالث:

 5إلى  1في الشكل المرسوم جانبًا، وزع األعداد من 
 ليما Vعمى الدوائر بحيث يكون الذراعان في الشكل 

 نفس المجموع.
 يجاد طريقة أخرى لتوزيع ىذه األعداد؟كيف يمكنك إ -
كرررم عررردد الحمرررول الممكنرررة لرررذلك )بكرررم طريقرررة مختمفرررة يمكنرررك توزيرررع ىرررذه األعرررداد تحرررت ىرررذه  -

 الشروط(؟
 ماذا تالحظ في جميع الحمول التي أوجدتيا؟ -
 كيف يمكنك شرح وتفسير ما تراه؟ -
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 كيف تقنعنا أنك قد وجدت جميع الحمول الممكنة؟ -
 ؟6إلى  2إذا استخدمت األعداد من ماذا يحدث  -
     3بداًل من  4الذي طول كل من ذراعيو ىو Vماذا الذي يمكنك اكتشافو في شكل  -
 ؟7إلى  1واستخدمت األعداد من  

**** 
تشررابيت بدايررة الحررل لرردى مجمرروعتي الررذكور والمجموعررة )ب( مررن اإلنرراث حيررث برردؤوا التفكيررر عررن 

 1، وتررى الباحثرة أنيرم بردؤوا التجريرب بالعرددVند رأس الشكلع 1طريق التجريب وذلك بوضع العدد
كونو أصغر األعداد الموجودة، والطرالب دائمرًا يحبرون التعامرل مرع األعرداد الصرغيرة ظنرًا مرنيم أنيرا 

( بقوليا أن حل مسالة Ontario Ministry of Education, 2006تسيل الحل، وىذا ما تؤكده )
دام أعداد أبسط ىو أحد االستراتيجيات المناسربة لمطرالب لمسراعدتيم مشابية لممسالة األصمية باستخ

فرري البحررث عررن حررل ليررا، فغالبررًا قيمررة األعررداد المعطرراة فرري المسررالة تمنررع الطررالب مررن التعامررل مررع 
المشكمة بسيولة، أي أن تعديل األعداد في المشكمة وتبسيطيا يجعل فيم وتحميل المشكمة أمرًا أبسط 

خدام أعررداد أصررغر يسرراعد الطررالب فرري التركيررز عمررى اإلجررراء الواجررب أخررذه دون لمتعامررل معررو، واسررت
 تشتيت انتباىيم باألعداد الكبيرة التي قد يكون من الصعب حسابيا بالنسبة ليم.

أمررا المجموعررة )أ( مررن اإلنرراث برردأت بالتفرراوض والتجريررب إليجرراد حررل دون وضررع عرردد محرردد عنررد 
مختمفرررة حيرررث وجررردت مجمررروعتين مرررن األعرررداد تعطررري نفرررس الررررأس، وفكررررت الطالبرررة بيررران بطريقرررة 

المجموع ثم أخذت الطالبات العدد المشترك بين مجموعتي األعداد ووضعنو عند الرأس، حيث قالت 
 ".مشترك ألنو الرأس عند 1 إذاً ": ميس" وأضافت 8=  1 ، 2 ، 5 و  8=  1 ، 4 ، 3بيان: "

جاد توزيع جديد لفعداد، جربرت المجموعرة )أ( مرن وعندما انتقمت المجموعات لمتفاوض والنقاش إلي
عنرد الررأس، وكرران ذلرك اقتراحرًا عشرروائيًا مرن أحرد الطررالب،  5الرذكور توزيرع األعررداد مرع وضرع العرردد

بينما المجموعرة )ب( مرن الرذكور أخرذوا فتررة مرن الوقرت وىرم يتفاوضرون محراولين إيجراد توزيرع آخرر 
جيوا صعوبة في إيجاد حل آخر ولم يدركوا أن عمييم تغيير عند الرأس، ووا 1لفعداد مع بقاء العدد

العرردد عنررد الرررأس وأرشرردتيم الباحثررة عررن طريررق طرررح السررؤال "ىررل جررربتم تغييررر العرردد عنررد الرررأس؟" 
لوضررعو عنرد الرررأس، كونرو العرردد التررالي  2وبعرد ىررذه اإلشرارة الترري قردمتيا الباحثررة ليرم، اخترراروا العردد

 الذي جربوه سابقًا. 1لمعدد
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لوضعو عند الرأس لمبحث عن توزيع جديد لفعداد  2أما اإلناث في كال المجموعتين، فاخترن العدد
الررذي اخترنرو فرري الفرررع السررابق، وعنرردما لرم يررتمكن  مررن توزيررع األعررداد مررع  1كونرو العرردد التررالي لمعرردد

ووجرْدَن توزيعرًا  ووضرعنو عنرد الررأس 3عند الرأس ُقمَن باختيار العدد التالي وىرو العردد 2وضع العدد
 جديدًا.

الحظت الباحثة أن مجموعتي اإلناث كانتا تفكران أثناء التفاوض لموصول إلرى حرل بشركل متسمسرل 
ومرترررب أكثرررر مرررن مجمررروعتي الرررذكور، حيرررث كررران اختيرررار األعرررداد بشررركل متسمسرررل بحيرررث جربرررت 

 وىكذا.. 2ثم العدد 1مجموعتا اإلناث العدد
الظراىرة، كانرت المجموعرة )أ( مرن الرذكور ىري أسررع المجموعرات وبالنسبة لمرحمة التفاوض لتفسرير 

وصررواًل لمتفسررير بعررد التفرراوض والنقرراش بررين أفرررراد المجموعررة، حيررث أنيررم بعررد عثررورىم عمررى توزيرررع 
عنرد الررأس، تمكنروا مرن تفسرير  5عند الرأس، وتوزيع آخر مع وضع العردد 1لفعداد مع وضع العدد

مررييم وضررع عرردد فررردي عنررد الرررأس كرري يسررتطيعوا قسررمة برراقي الظرراىرة فرري السررؤال، وأوضررحوا أن ع
األعررداد إلررى مجمرروعتين بررين الررذراعين بحيررث يكررون ليمررا نفررس المجمرروع، وربمررا يكررون السرربب وراء 
سررررعة ىرررذه المجموعرررة فررري التوصرررل إلرررى تفسرررير لمظررراىرة أنيرررا تمتمرررك سررررعة فررري التفكيرررر ودقرررة فررري 

لطالب الذين يفكرون بطالقة وسالسة حول المشكمة المالحظة بنسبة أكبر من باقي المجموعات. فا
يمكررنيم التفكيررر بطرررق جديرردة وبديمررة تسرراعدىم فرري الوصررول لمحررل بسرررعة، وربمررا يكررون الطررالب قررد 
تعرضوا لفرص تعمم مختمفة عن تمرك التري تعرضرت ليرا براقي المجموعرات وبالترالي مخرجرات الرتعمم 

(Rigleman, 2007)عندىم كانت مختمفة. 

ت الباحثررة أن ىررذه المجموعررة كانررت دقيقررة فرري الكتابررة، حيررث أنيررم ومررع اسررتخداميم مصررطمم والحظرر
"عامررل مشررترك" أثنرراء التفرراوض، إال أنيررم اسررتبدلوه بمصررطمم "العرردد المشررترك" عنررد الكتابررة، مررا يرردل 
 عمررى أن ىررذا المصررطمم ُيعررّد متفقررًا لغويررًا بيررنيم فقررط، وعنررد الكتابررة اسررتبدلوه بالمصررطمم المناسررب،

 فتعبير "عامل مشترك" ال يصمم ىنا من ناحية رياضية.
وبمررا أنيررم توصررموا لتفسررير الظرراىرة بسرريولة، قرراموا باسررتخدام نفررس طريقررة الحررل فرري تفاوضرريم لحررل 
الفرعين اآلخرين، حيث كانوا يبدؤون الحل بجمرع األعرداد المطمروب توزيعيرا ومعرفرة إذا كران زوجيرًا 

 أس بناء عمى المجموع.أم فرديًا الختيار العدد عند الر 
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أمررا المجموعررة )ب( مررن الررذكور، فكانررت بدايررة توصررميم لمتفسررير عنرردما توقّررع أحررد الطررالب أن العرردد 
عند الرأس يجرب أن يكرون فرديرًا بعرد إيجرادىم تروزيعين صرحيحين بوضرعيم عرددًا فرديرًا عنرد الررأس، 

م تفراوض الطرالب ونجحروا فري زبطوا وىما فررديين"، ثر 3وال 1ألنو ال 5حيث قال: "تعالوا نجرب ال
ذلررك فعررراًل، وتوصرررموا لمتفسرررير الصرررحيم، وبالترررالي تمكنرروا مرررن حرررل الفررررعين اآلخررررين بسررريولة ألنيرررم 
تمكنوا من تفسير الظاىرة، والقدرة عمى توقع أمر مرا أثنراء حرل المسرائل الرياضرية ُيعتبرر أمررًا مفيردًا، 

نو تعررض لخبررة كبيررة تتعمرق بحرل المشركالت والطالب الذي استطاع بناء توقع حول المسالة ال بد أ
الرياضية، حيث أن حل المشكالت الرياضية تعد عممية أساسية يصربم الطرالب مرن خالليرا قرادرين 

 ((Ontario Ministry of Education. 2002عمى بناء توقعات عند حل مشكالت رياضية. 
كرن وضرعيا عنرد الررأس ىري أعررداد مجموعترا اإلنراث كالىمرا، وبعرد مالحظتيمرا بران األعرداد التري يم

 1وىي من  –فردية، توصمتا إلى تفسير )خاطئ( لمظاىرة وىو أن غالبية األعداد المطموب توزيعيا 
ىرري أعررداد فرديررة، ولررذلك العرردد عنررد الرررأس يجررب أن يكررون فرديررًا حتررى يتسرراوى توزيررع برراقي  -5إلررى 

صرررل كررل ذراع عمررى عررددين أحررردىما األعررداد بررين الررذراعين مرررن ناحيررة الفررردي والزوجرري، أي أن يح
 فردي واآلخر زوجي باإلضافة لمرأس.

، أدركرن أن 7إلرى 1وعنردما تفاوضرت الطالبرات مرن أجرل حرل الفررع الرذي يطمرب توزيرع األعرداد مرن 
تفسيرىن خاطئ، فغالبيرة األعرداد ىنرا كانرت أعردادًا فرديرة إال أن الطالبرات لرم يجردَن أي حرل لمسرؤال 

ًا عند الرأس، وعندما وضعن عددًا زوجيًا نجحرن فري حرل السرؤال، فاكتشرفن عندما وضعن عددًا فردي
 أن التفسير الذي قّدمنو ليس صحيحًا.

وعنرردما لررم تررتمكن المجموعررة )أ( مررن اإلنرراث مررن إيجرراد تفسررير لمظرراىرة وواجيررن صررعوبة فرري التقرردم 
 بجمررع قمررتم لررو مرأيكرر والتطررور، توجيررت المجموعررة لممعممررة لطمررب المسرراعدة، فاقترحررت عمرريين: "مررا

الررثالث.."، وذلررك كرران إشررارة لمسرراعدة الطالبررات، فقامررت  المجموعررات مررن مجموعررة كررل فرري األعررداد
والنررراتج  -5 إلرررى 1مرررن  -الطالبرررات بالتفررراوض وجمرررع األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا فررري الفررررع األول 

جمرع األعرداد . وقبرل 20ووصرمن لنراتج  - 6 إلى 2 من - ، وكذلك األعداد في الفرع الثاني15كان
 فرررردي 15ال "شررروفوا :، ظيررررت أول مالحظرررة عرررن طريرررق الطالبرررة بيررران حرررين قالرررت7إلرررى  1مرررن 

فيو"، وبعرد التفراوض قردمت  الزوجية الرؤوس ونجحت زوجي 20ال و فيو، الفردية الرؤوس ونجحت
 المجموعة التفسير الصحيم لمظاىرة.
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طالبات صعوبة في التوصل ألي وتكرر الموقف لدى المجموعة )ب( من اإلناث حيث واجيت ال
تفسير لمظاىرة ونقص في التقدم والتطور، فتوجيت الطالبات لممعممة لطمب المساعدة، فقالت لين: 

 "لو جمعنا األعداد المطموب توزيعيا في كل فرع؟... ما ىو الناتج؟".
سرير الصرحيم بعدما قامت الطالبات بجمع األعداد في الفروع الثالثة، ظيرت أول فكرة لموصول لمتف

لمظررراىرة عنررردما قالرررت شررريماء: "مالحظرررين إنرررو المجمررروع نفرررس الررررؤوس؟!"، وبعرررد ىرررذه المالحظرررة، 
 تفاوضت الطالبات وتناقشَن ثم تمكنت المجموعة من تقديم التفسير الصحيم.

نالحررظ أن مجمرروعتي الررذكور كانتررا األسرررع فرري التوصررل لمتفسررير. أمررا بالنسرربة لمجمرروعتي اإلنرراث، 
أ( كانت أسرع قمياًل من المجموعة )ب(، حيث الحظنا أن المجموعة )أ( احتاجت جمع فالمجموعة )

األعررداد فرري فرررعين فقررط لمتوصررل ألول مالحظررة توصررل لمتفسررير الصررحيم، أمررا المجموعررة )ب( فقررد 
 احتاجت جمع األعداد في الفروع الثالثة لمتوصل ألول مالحظة توصل لمتفسير الصحيم.

في ذلك ىو أن مجموعتي الذكور كانوا يفكررون خرالل الحرل بشركل منطقري وترى الباحثة أن السبب 
أكثر حيث أنيم لم يتوصموا إلرى مالحظرة فقرط، برل بحثروا عرن تفسرير ليرا وىرذا مرا جعميرم يتوصرمون 
لتفسير الظاىرة بشكل صحيم، أما مجموعتا اإلناث فمم يضعن سببًا منطقيًا لمالحظتين ولم يضعن 

ذلك توصمن إلى تفسير خاطئ واعتمدنرو فري براقي الفرروع. وبمرا أن مجمروعتي تفسيرًا واضحًا ليا، ول
اإلناث أخطان نفس الخطا وكان ليما نفس التاريخ فري الرتعمم حيرث تعّممرَن فري مدرسرة واحردة وعمرى 
يد نفس المعممات، فيذا قد يدل عمى أن الخبرة التي تعرضت ليا الطالبات فري مثرل ىرذه المشركالت 

 تي تعرضت ليا مجموعتا الذكور.أقل من الخبرة ال
نرى في ىذا السؤال أن التفاوض خدم المجموعات فري التجريرب عنردما اختراروه كطريقرة لبردء الحرل، 
وعند البحث عن حمول جديدة حيث تفاوض أفراد كل مجموعة من أجل التوصل لطريقة جديدة لحل 

جدت المجموعرات حمرواًل جديردة، السؤال عن طريق محاولة التوصل لتوزيع جديد لفعداد، وبعد أن و 
 خدميم التفاوض في التوصل لتفسير لمظاىرة.

وكما أسمفنا في النقاش حول السؤال السابق، نرى أن التفراوض قرّدم وظرائف تعمرم ميمرة يشردد عمييرا 
برراحثو التربيررة الرياضررية والمؤسسررات التربويررة مثررل: معرفررة عالقررات، وتفسررير عالقررات رياضررية. فقررد 

( فررري تقريرررره عرررن معرررايير العمميرررات NCTM, 2000قرررومي لمعممررري الرياضررريات )ذكررر المجمرررس ال
 الرياضية والذي تحدثنا عنو في السؤال السابق.
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وجرراءت مراحررل حررل ىررذا السررؤال خاليررة مرررن مواقررف عرردم الترريقن، إال أن مجمرروعتي اإلنرراث واجيرررن 
ي مرحمرررة تفسرررير صرررعوبة فررري إيجررراد تفسرررير لمظررراىرة، أي كررران لررردييما نقرررص فررري التقررردم والتطرررور فررر

 الظرراىرة، وتوجيررت المجموعترران لممعممررة لطمررب المسرراعدة، فاقترحررت فاعطتيمررا الباحثررة إشررارة لمقيررام
 الثالث لمساعدتيما في التغمب عمى الصعوبة. المجموعات من مجموعة كل في األعداد بجمع

 رابعًا: النقاش حول السؤال الرابع
 نص السؤال الرابع:
 9بحيررث يكررون مجمرروع كررل ضررمع مررن األضررالع الثالثررة مسرراويًا لمعرردد  6إلررى  1رتررب األعررداد مررن 

 المكتوب في وسط الشكل.
 كيف يمكنك فعل ذلك؟ -
 ما ىي مالحظاتك؟  -
 
 
 .10رتب ىذه األعداد بحيث يكون العدد المكتوب في وسط الشكل ىو -
 ما ىي مالحظاتك؟ -

**** 
والتفراوض فري الفررع األول "بتجريرب" توزيرع بدأت مجموعتا الذكور والمجموعة )أ( مرن اإلنراث الحرل 

األعداد، وبعد مرحمة من التفاوض ونجاحيم في التوزيع، بنوا مالحظات تتعمق بالحل أي أنيم بدؤوا 
بالتوصررل إلررى معرراٍن تتعمررق بالظرراىرة، مثررل قررول المجموعررة )أ( مررن الررذكور عررن األعررداد عنررد رؤوس 

ت"، وقرررول المجموعرررة )ب( مرررن الرررذكور: "خمينرررا الشررركل: "أصرررغر ثرررالث أعرررداد الزم يكونررروا مشرررتركا
األعررداد الصررغيرة عنررد الرررؤوس". والحظررت الباحثررة أن ىررذه المجموعررة كانررت أكثررر دقررة فرري مرحمررة 

: 10الحقة حيرث قرال أحرد أفرادىرا خرالل تفاوضريم عنردما ُطمرب مرنيم أن يكرون مجمروع أعرداد الرذراع
يم أنرو نحراول وضرع أعرداد صرغيرة وكبيررة "إذًا مش شرط تكون الرؤوس ىي أصغر ثالث أعداد! الم

 10فرري نفررس الجيررة، ومررا نكتررب عررددين كبررار فرري نفررس الجيررة مشرران مررا يكررون المجمرروع أكبررر مررن 
 صغيرة ". أعداد الرؤوس تكون الزم لمضمع" ، وقول المجموعة )أ( من اإلناث: " إذاً 
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حيررررث برررردأت مرحمررررة  أمررررا المجموعررررة )ب( مررررن اإلنرررراث فبرررردأت الحررررل لمفرررررع األول بطريقررررة مختمفررررة،
التفاوض براقتراح الطالبرة شريماء طريقرة لبردء الحرل قائمرة: "تعرالوا نبحرث براألول عرن أي ثرالث أعرداد 

"، ثرررم تفاوضرررت الطالبرررات وكتررربَن ثالثيرررات مرررن األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا 9مرررن المجموعرررة تعطينرررا 
ثالثيرين ووضرعنو عنرد ، وأخرذَن العردد المشرترك برين كرل 9بحيث يكون مجموع أعداد كل ثالثري منيرا

رأس من الرؤوس. ىذه الطريقة في الحل توصمت ليا المجموعرة )أ( مرن اإلنراث عنردما انتقمروا لمفررع 
 التالي، أي اكتشفتيا الحقًا ولم تستخدميا منذ البداية.

نالحرظ أن الطالبرة شرريماء قردمت طريقررة مختمفرة ومميررزة عرن طريقررة براقي المجموعررات التري اعتمرردت 
وائي لمتوصل إلى حل، أي أن شريماء فكررت بطريقرة منظمرة أكثرر، وىرذا قرد يردل عمرى التجريب العش

 أن لدييا التجربة األغنى من بين أفراد المجموعات.
فررالطالب مررن خررالل خبرررتيم ذات الصررمة بالمشرركمة الترري يواجيونيررا، يسررتطيعون تطرروير ذخيرررة مررن 

، والترري يمكررنيم تطبيقيررا عنررد  -مررثالً  –االسررتراتيجيات والعمميررات المتعمقررة بخطرروات حررل المشرركالت 
مواجيتيم لمشكالت مشابية، وىذه الخبرات تتطور مع مرور الوقت فيصبحوا أكثر نضجًا بمياراتيم 

 ((Ontario Ministry of Education. 2002في حل المشكالت. 
وبعررررد أن قامررررت المجموعررررة )ب( مررررن اإلنرررراث بالتفرررراوض وحررررل السررررؤال، توصررررمت لررررنفس مالحظررررة 

 عات األخرى فقالت إحدى الطالبات: "األعداد الصغيرة عند الرؤوس".المجمو 
الحظرررت الباحثرررة أن أفرررراد المجموعرررات أثنررراء التفررراوض كرررانوا يركرررزون عمرررى األعرررداد عنرررد الررررؤوس، 

 وأعطوىا اىتمامًا خاصًا إدراكًا منيم أن العدد عند الرأس يتم جمعو مع األعداد في كال الذراعين.
ًا أن السررؤال السررابق )السررؤال الثالررث( كرران لررو ترراثير عمررى المجموعررة )أ( مررن والحظررت الباحثررة أيضرر

الرررذكور التررري توصرررمت لمالحظرررة تتعمرررق بالعررردد عنرررد الررررأس مرررن ناحيرررة أنرررو زوجررري أو فرررردي، فرررربط 
الطررالب بررين العرردد المكترروب وسررط الشرركل والرررؤوس، بحيررث إذا كرران المجمرروع المطمرروب لكررل ضررمع 

ذا كرران المجمررروع المطمرروب لكررل ضررمع فرديررًا تكررون الررررؤوس  زوجيررًا تكررون الرررؤوس أعررداداً  فرديررة، وا 
، قرال 10 أعدادًا زوجية، وقاموا بتبرير ىذه المالحظة، ففي الفرع الذي يطمب مجموع أعرداد كرل ذراع

وىررو زوجرري.. ولمررا تكررون الرررؤوس فرديررة يعنرري أنررو ىنرراك  10أحررد الطررالب: " برردنا مجمرروع الضررمع
وبيكرررون مجمررروعيم زوجررري وبنحتررراج عررردد زوجررري حترررى نحصرررل عمرررى عرررددين فررررديين عمرررى الضرررمع 

 مجموع الضمع زوجي".
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في ىذا السؤال، نرى أن التفاوض أفاد مجموعتي الذكور في بداية الحل عندما اختارت المجموعرات 
التجريب كطريقة لبدء الحل، أما مجموعتا اإلناث فقد خردميا التفراوض بطريقرة مختمفرة عنردما قامرت 

، 9ابة ثالثيات من األعداد المطموب توزيعيا بحيث يكون مجموع أعداد كل ثالثي منيراالطالبات بكت
ثرررم أخرررذ العررردد المشرررترك برررين كرررل ثالثيرررين ووضرررعو عنرررد رأس مرررن الررررؤوس. وكرررذلك اسرررتفادت أفرررراد 
المجموعرررات مرررن التفررراوض فررري بنررراء مالحظرررات حرررول السرررؤال وتكررروين أفكرررار حرررول الظررراىرة التررري 

 يدرسونيا.
مراحرررل حرررل ىرررذا السرررؤال كانرررت خاليرررة مرررن الصرررعوبات ومواقرررف عررردم التررريقن، واحتاجرررت ورأينرررا أن 

المجموعات الوقت األقرل لحرل ىرذا السرؤال مرن برين بقيرة األسرئمة، وتررى الباحثرة أن السربب فري ذلرك 
كان تعررض الطرالب لعردة أسرئمة قبرل ىرذا السرؤال مرا أعطراىم خبررة وذخيررة مرن المعمومرات واألفكرار 

عداد، وكما أسمفنا سابقًا أن اكتساب الطالب لخبررات سرابقة يعرد سرببًا فري نجراحيم لحرل المتعمقة باأل
 أسئمة مستقبمية تتعمق بنفس األفكار التي امتمكوىا سابقًا.
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 الفصل السادس
 التوصيات

توصي الباحثة باجراء مزيد من األبحاث حول األنشطة اإلثرائية وتسميط الضوء عمييا في الدراسات 
 فعدد الدراسات العربية التي تناقش ىذا الموضوع قميمة. العربية،

وتوصرري الباحثررة أيضررًا برراجراء دراسررات حررول أثررر اسررتخدام اسررتراتيجية الررتعمم التعرراوني لحررل أنشررطة 
إثرائيرررة وذلرررك لكافرررة الفئرررات التحصررريمية لمطمبرررة: العميرررا والمتوسرررطة والررردنيا، بحيرررث يرررتم فييرررا مقابمرررة 

لتي استخدموىا في الحرل، وسربب اختيرارىم طريقرة معينرة دون غيرىرا، الطالب وسؤاليم عن الطرق ا
وكذلك تدريب الطالب عمى حل األنشرطة الرياضرية فري مجموعرات بحيرث يتوصرموا معرًا إلرى معراني 
رياضية وعالقات ويفسرون ظواىر جديدة بحيث يستفيدون من خبرات بعضيم البعض ويتعاونوا معًا 

 ك من توفير لموقت والجيد. لمتغمب عمى الصعوبات لما في ذل
تقترررح الباحثررة إدخررال أنشررطة إثرائيررة لمنيرراج الرياضرريات بحيررث يحميررا الطررالب كانشررطة مررن خررارج 
الكترراب المقرررر، وعمررل آليررة متابعررة لمطررالب تحررثيم عمررى حررل مثررل ىررذه األنشررطة، وتوعيررة الطررالب 

 رتيم عمى حل المسائل.بضرورة ىذه األنشطة في تنمية تفكيرىم الرياضي ودورىا في تطوير قد
توصررري الباحثرررة بتررردريب المعممرررين عمرررى آليرررة تررردريس أنشرررطة إثرائيرررة لمطرررالب بشررركل ال يرررؤثر عمرررى 
الكتاب المقرر، وذلك بادخال طرق تدريس حديثرة عمرى دليرل المعمرم بمرا فييرا الرتعمم التعراوني بحيرث 

 تكون خطوات تنفيذ ىذه الطرق واضحة لممعمم.
ابقات بررين الطررالب وبررين المرردارس تتعمررق باألنشررطة اإلثرائيررة بحيررث يكررون وتقترررح الباحثررة إجررراء مسرر

ىنرراك أسررئمة مررن خررارج الكتررب المدرسررية يعرردىا مختصررون فرري مجررال القيرراس والتقررويم تقرردم لمطررالب 
 لمتدريب عمى حل ىذه األنشطة قبل المسابقة ما يسيم في تطوير قدرة الطالب عمى حل المسائل.

توفير بيئة صفية ومدرسية غنيرة بمصرادر لرتعمم الرياضريات مثرل الكترب  وتؤكد الباحثة عمى ضرورة
الرياضررية والوسرررائل التعميميرررة واأللعررراب التعميميرررة التررري ترردمج برررين الرياضررريات واألمرررور الحياتيرررة مرررا 

 يسّيل تعمم وتعميم الرياضيات ويجميا قريبة من واقع الطالب ما يكسبيم ثقافة الرياضيات.
رورة عمل أبحاث لمتوصل لكيفية إشراك أولياء أمور الطالب والمجتمع بعممية وتشير الباحثة إلى ض

 تطوير ثقافة الرياضيات، لما ليم من اتصال وثيق بالطالب وتاثير عمييم.
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 المصادر والمراجع

(. أثر اإلستراتيجية التفاضمية في تدريس الرياضييات عميى تعميم      9191أبو زينة، فريد كامل ) -
 "سمسررة العمرروم اإلنسررانية واالجتماعيررة" مجميية أبحيياث اليرمييوك، حميية اإلعداديييةالطمبيية فييي المر 

 .911-975، ص9، العدد5المجمد
أثييير اليييتعمم بنظيييام المجموعيييات التعاونيييية وحجيييم (. 1999أبرررو عطيرررة، عصرررام فيرررد يوسرررف ) -

. المجموعة عمى تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في الرياضيات فيي محافظية جنيين
 ير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابمس. فمسطين.)رسالة ماجست

تجرييب اسيتخدام اسيتراتيجيتي اليتعمم التعياوني الجمعيي واليتعمم  (.1997أبو عميرة، محبرات ) -
دراسررات فرري  التنافسييي الجمعييي فييي تعميييم الرياضيييات لييدة طييالب المرحميية الثانوييية العاميية.

 .219 -181. 44المناىج وطرق التدريس. العدد
ثرائيييية فيييي تنميييية التفكيييير فعاليييية بعيييض األنشيييطة العمميييية اإل (. 2003سرررماعيل، حمررردان )إ -

)رسرالة ماجسرتير غيرر  .لدة التالميذ المتفوقين في مادة العموم بالمرحمية اإلعداديية يبتكار اال
 منشورة(. جامعة حموان. القاىرة. جميورية مصر العربية.

نشطة اإلثرائية في تدريس الرياضييات عميى    فاعمية استخدام بعض األ الخضر، نوال سرمطان.  -
 .التحصيل الدراسي والتفكير االبتكياري ليدة تممييذات الصيف األول المتوسيط بمنطقية القصييم

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية لمبنات ببريده.
. القرراىرة: عررالم 1. طدراسييات فييي أسيياليب الييتعمم التعيياوني(. 2004الررديب، محمررد مصررطفى ) -

 الكتب.
األردن: عرررالم الكترررب  -. إربرررداسيييتراتيجيات اليييتعمم التعييياوني(. 2011الربيعررري، محمرررود داود ) -

 الحديث. 
 . الرياض: دار الزىراء.2. طاستراتيجيات التدريس التعاوني(. 2007السعيد، رضا مسعد ) -
. يةأساليب التعميم والتعمم وتطبيقاتيا في البحوث التربو (. 2002الطنطاوي، عفت مصطفى ) -

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.
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 تنميية فيي مقترحية إثرائية عممية أنشطة استخدام أثر(. 2011العقيل، محمد بن عبد العزيرز ) -

 .االبتدائيية المرحمية فيي الموىيوبين التالمييذ ليدة اإلبيداعي التكاممّيية والتفكيير العميم عممييات
 ة العربية السعودية.)رسالة دكتوراه(. جامعة الممك سعود. الرياض. المممك

فعالية استخدام مدخل التعمم التعاوني في تعمم (. 2003الفقي، محمد محمد السباعي ) -
مجمة كمية  . الرياضيات لدة فئات الطالب المتحصيمية المختمفة بالصف الخامس االبتدائي

 .51 -1(، 32) 1، ةالتربي
اليتعمم التعياوني فيي تيدريس أثير اسيتخدام (. 2002المالكي، عبد الممك برن مسرفر برن حسرن ) -

الرياضيييات عمييى تحصيييل طييالب الصييف الثيياني المتوسييط فييي الرياضيييات واتجاىيياتيم نحوىييا 
)رسالة ماجسرتير غيرر منشرورة(. جامعرة أم القررى. مكرة المكرمرة. المممكرة العربيرة . بمدينة جدة
 السعودية. 

ني لدة طمبية معميم الصيف استخدام استراتيجية التعمم التعاو (. 2006المقدادي، أحمد محمد ) -
المجمييية التربويييية. ، عنيييد حمييييم المسيييائل اليندسيييية وأنمييياط التواصيييل المفظيييي المسيييتخدمة

 .305 -012. ص 11.العدد31المجمد
فاعميية اسيتخدام اسيتراتيجية التعمييم التعياوني فيي (. 2011حج يحيى، ميرفرت أسرامة محمرد ) -

 .اىياتيم نحوىيا فيي مدينية طيولكرمتحصيل طمبة الصف السابع األساسي في الرياضيات واتج
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابمس. فمسطين.

(. فاعميييية األنشيييطة اإلثرائيييية فيييي تنميييية التفكيييير اإلبيييداعي 2010رمرررل، غرررادة أحمرررد خميرررل ) -
والتحصيل الدراسي في مادة الرياضييات ليدة تممييذات الصيف الخيامس االبتيدائي الموىوبيات 

)رسرررالة ماجسررتير غيرررر منشرررورة(. جامعرررة أم ميييدارس الحكوميييية فيييي مدينييية مكييية المكرمييية. بال
 القرى. المممكة العربية السعودية.

وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في (. 2006زامل، مجدي عمي ) -
، المعمم ، مجمةمدارس األونروا نحو ممارستيم التعمم النشط في محافظتي رام هللا ونابمس

 .64 -49. تصدر عن األونروا: عمان، العددان األول والثاني. الطالب
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التدريس والتعمم، سمسمة المراجع في التربية وعمم استراتيجيات  .(1999جابر ) ،عبد الحميد -
 .القاىرة :دار الفكر العربي .الكتاب العاشر النفس،

فييي العمييوم لتنمييية  ةنشييطة إثرائيييدور حقيبيية تعميمييية أل (. 2001عبررد السررالم، أسررامة محمررد ) -
)رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة(. جامعرة القراىرة. جميوريرة مصرر  .ميارات االستقصاء العمميي

 العربية.
. العررررين، 1. طاليييتعمم التعيييياوني والمييييارات االجتماعيييية(. 2010عبرررد الفتررراح، آمرررال جمعرررة ) -

 اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.
أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني والخريطية المفاىيميية فيي  (.2000) حيدر ،عبيدات -

اجسررتير غيررر مرسررالة ). الفيييم المفيياىيمي لطمبيية الصييف السييابع األساسييي فييي مييادة العمييوم
 المممكة األردنية الياشمية. الجامعة األردنية. (.منشورة

عمم التعييياوني فيييي تيييدريس فاعميييية اسيييتخدام اليييت(. 2008عمررردة، أمرررل بنرررت عبرررد هللا محمرررد ) -
االقتصييياد المنزليييي عميييى تنميييية مييييارات التفكيييير االبتكييياري ليييدة تممييييذات الصيييف السيييادس 

)رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة(. جامعررة أم القرررى. مكررة المكرمررة. المممكررة العربيررة  .االبتييدائي
 السعودية.

دمشررق: دار  .آراء تربوييية فييي تعميييم مييادة الرياضيييات (.7007محسررن، أحمررد محمررد جررواد ) -
 كيوان لمنشر والتوزيع.

. عالم 1ط اتجاىات حديثة في تربويات الرياضيات.(. 2004محمد، مديحة حسن ) -
 الكتب:القاىرة.

لممنيج  3111ومستويات الرياضيات المدرسية   مبادئ(2001). ناجي ديسقورس، ميخائيل -
الجمعية  . 2001توياتة: معايير ومسالمدرسي مرياضياتلالمؤتمر العممي السنوي . والتقويم

 .المصرية لتربويات الرياضيات
أثر نموذجين من نماذج التعميم التعاوني عمى تحصييل (. 1998يوسف، وصفي وجيو سرعيد ) -

)رسرالة  .طمبة الصف التاسع األساسي في الرياضيات في محافظة طيولكرم واتجاىياىم نحوىيا
 سطين.ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابمس. فم
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 المالحق
نقاش المجموعة )أ( من اإلناث خالل حل السؤال األول كمثال  (:0ممحق )

 عمى المشاىدات.

 مقابمة مع أحد المجموعات بعد االنتياء من تنفيذ األنشطة.(: 3ممحق )

 (: المسائل اإلثرائية المقدمة لمطالب.2ممحق )

 ثرائية المقدمة لمطالب.(: إجابات المسائل اإل 4ممحق )

 التخطيط لمعمل مع المجموعات. (:5ممحق )
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 (0ممحق )
 نقاش المجموعة )أ( من اإلناث خالل حل السؤال األول كمثال عمى المشاىدات

 
 .قراءتيا أثناء السؤال في يتمعن والجميع مرتفع بصوت السؤال بقراءة بيان بدأت
 أعداد ثالث أي نوخذ تعالوا: ميس -
 (السؤال شرط عمى تاكيد)    معينة أعداد حددلنا ما السؤال ألنو آه،: نبيا -
 3 ، 2 ، 1 مثالً ..باألول صغيرة أعداد نجّرب تعالوا: ميس -

 2 النيائي الناتج وكان.. معيا عمل والجميع

 
 النواتج ونشوف كبيرة أعداد نجّرب تعالوا ، 120 جوابو المعطى المثال: أماني -
 ... 13 ، 8 ، 5: ميس -
 8=  5 – 13: أماني -

          8 – 5  =3 
         13 – 8  =5 

 .. 8×  5×  3 نضرب: أزىار -
 ..المثال فروقات نفس ألنيا 120 يكون رح الناتج: بيان -
 (المثال ناتج نفس ألنو مالحظة ألي يتوصموا لم)         120 صحيم آه،: ميس -
 كمان أعداد نجرب بدنا: أماني -
 15 ، 8 ، 4 :بيان -
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 8 – 4  =4  
15 – 8  =7 
15 – 4  =11 
 ..  11×  7×  4: أزىار -

 بضربيا بيان قامت
 308  الناتج وكتبت

 
 6 ، 5 ، 3  تجرب ميس كانت ذلك أثناء

 
 6 والناتج 6 ، 5 ، 3 جربت أنا: ميس -
 كمان نجرب بدنا: أزىار -
 .2 لمناتج صمتوتو  الفروقات وحساب بكتابتيا وقامت 5 ، 4 ، 3: بيان -



155
 

 
 2 لمناتج وتوصمت 8 ، 7 ، 6 تجرب أزىار كانت ذلك وأثناء
 وتوصمت 1 ، 6 ، 4 واألعداد ،54 لمناتج وتوصمت 4 ، 7 ، 1 األعداد بتجريب أماني وقامت
 30 لمناتج

 
 !!        زوجية أجوبتيم كميم: أماني -

 إلييا التفتوا الجميع
 مرة كل في رتظي التي لمنواتج ينظرون عادوا الجميع

 !زوجي الناتج دايماً ! صحيم: بيان -
 ..فترة وبعدثم انتقمت الطالبات لمبحث عن تفسير ليذا، 

 شوفوا ..ىييا: بيان -
 زوجية بينيا الفروقات بتكون  زوجية أعداد 3 نوخذ لما 
 زوجي=  زوجي – زوجي ألنو.. صم: أزىار -
 زوجي الناتج يكون رح زوجية أرقام 3 نضرب ولما: بيان -
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 !صم: الجميع -
 .ذلك بكتابة وقاموا

 
 زوجية كمان الفروقات تكون رح فردية أعداد 3 عنا يكون ولما: ميس -
 زوجي=  فردي – فردي ألنو آه،:أزىار -
 زوجي يكون رح نضربيا ولما: ميس -
 آه: الجميع -
                      نوخذ لما نفسر نابد زوجية، كميا أو فردية األعداد كل تكون لما حالتين، وضحنا إذاً : أماني -

 بعض مع وزوجية فردية أعداد          
 زوجي وواحد فرديين رقمين نوخذ لما آه،: بيان -

 فردي وواحد زوجيين رقمين نوخذ ولما            
 حاالت 4عنا : أماني -
 آه: الجميع -
 زوجية أعداد ثالث عنا يكون لما األولى الحالة: ميس -

 فردية أعداد ثالث عنا يكون لما والثانية         
 زوجية مع فردية أعداد نوخذ لما الباقيات والحالتين: بيان -

 وفردي زوجي اثنين   أو    وزوجي فردي اثنين        
 األخريين؟ الحالتين تفسرون فكيف والثانية، األولى الحالتين فسرتم لقد: الباحثة -
 :الفروق تكون رح زوجي وواحد فرديين اثنين نوخذ لما: ميس -

 فردي – فردي زوجي، – فردي زوجي، – فردي         
 زوجي×  فردي×  فردي:   الفروقات وبينتج
 بكتابتيا وقاموا
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 فردي بينتج فردي×  فردي: أماني -

 زوجي عمى نحصل بزوجي نضربو ولما
 صم: الجميع -
 فردي وواحد زوجي اثنين عنا بيضل: أزىار -
 زوجي و فردي و فردي: بينيا الفروق كونبت: بيان -
 صحيم: أماني -
 .. عمى بنحصل    زوجي×   فردي×  فردي   نضرب ولما: ميس -

 زوجي يساوي زوجي×  وزوجي... زوجي بعطي فردي×  فردي         
 صم: بيان -
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 (3ممحق )
 مقابمة مع أحد المجموعات بعد االنتياء من تنفيذ األنشطة

 
 مع الطالب محمد من المجموعة )أ( من الذكور: المقابمة

 ما رأيك بالتعاون في حل المسائل الرياضية؟ ولماذا؟ -
 بالتعاون تمكنا من حل جميع المسائل، فقد كان إيجابيًا والتعاون ىو مفتاح النجاح. -
 
 كيف يساعدك التعاون في الحل، أي كيف استفدت منو؟ -
 وكان شخص يحل بداية السؤال والثاني يكمل.باننا كنا نفكر كمنا في السؤال  -
 
 ىل كان لديك صعوبة معينة واجيتيا أثناء الحل وساعدك أحد أفراد المجموعة في التغمب      -
 عمييا؟   
 ، وصديقي قام بارشادنا لحمو.Vنعم، لم أستطع إجابة السؤال المتعمق بالشكل  -
 
 ورة؟ أم كنت تتوقع أكثر من ذلك؟ىل كنت تتوقع من زمالئك أن يتعاونوا بيذه الص -
 كانوا ممتازين! ولم أتوقع ذلك. -
 
 متى كنت بحاجة لسؤال الباحثة عن أمر معين؟ -
 حيث تساءلت إن كان يجوز تكرار رقم. Vفي السؤال المتعمق بالشكل  -
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 (2ممحق )
 المسائل اإلثرائية المقدمة لمطالب

 السؤال األول:
احسررب الفررروق بررين كررل عررددين مررن ىررذه األعررداد، أي أنررو سيصرربم خررذ أي ثالثررة أعررداد مختمفررة، ثررم 

لديك ثالثة نواتج من الفروقات، اآلن اضرب ىذه الفروقات الثالثة مرع بعضريا والحرظ النراتج. مثرل: 
(. 8ىرو ) 12و  4(، الفرق برين 5ىو )12و  7(، الفرق بين 3ىو ) 7و  4. الفرق بين 12، 7، 4

 120=  8×  5×   3ناتج ضرب ىذه الفروقات ىو 
خذ ثالثة أعداد جديدة وأجِر نفس العممية والحظ الناتج، كرر الخطوات ألعداد جديدة والحظ الناتج  

 في كل مرة...      
 ماذا تالحظ؟ -
 ىل تعتقد أن ىذا صحيم دائمًا؟ -
 إذا كانت إجابتك نعم، كيف تفسر ىذا؟ -
ذا كانت إجابتك ال، فيل تستطيع -  إعطاء مثال يوصمك وا 

 لنتائج معاكسة؟
 

 حاصل ضرب عددين زوجي وفردي ىو عدد.............
 حاصل ضرب عددين فرديين ىو عدد............

 كيف تفيدك ىذه الحقائق في تفسير نتائجك؟
 

12 4 

7-4=3 12-4=8 12-7=5 

7 

3×8×5 

120 
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 المرتبط بو سيكون........ إذا وضعت في المربع األول عددًا فرديًا، فان العدد في المربع - 
ذا وضعت في المربع األول عددًا زوجيًا فان العدد في المربع المرتبط بو سيكون.........  وا 

 لذلك فان مجموع أي عددين متصمين في الشكل ىو.........
 كيف تثبت ذلك رياضيًا؟ -
 

 السؤال الثالث:
 5إلى  1في الشكل المرسوم جانبًا، وزع األعداد من 

 ليما Vالدوائر بحيث يكون الذراعان في الشكل عمى 
 نفس المجموع.

 كيف نجد طريقة أخرى لتوزيع ىذه األعداد؟ -
 كم عدد الحمول الممكنة لذلك )بكم طريقة مختمفة يمكنك توزيع ىذه األعداد تحت ىذه الشروط(؟ -
 ماذا تالحظ في جميع الحمول التي أوجدتيا؟ -
 كيف تشرح وتفسر ما تراه؟ -
 يف تقنعنا أنك قد وجدت جميع الحمول الممكنة؟ك -
 ؟6إلى  2ماذا يحدث إذا استخدمت األعداد من  -
واسرتخدمت  3برداًل مرن  4الرذي طرول كرل مرن ذراعيرو ىرو Vماذا الرذي يمكنرك اكتشرافو فري شركل  -

 ؟7إلى  1األعداد من

 
 

 السؤال الثاني:
 وضعيا 9إلى  1اختر أربعة أعداد من 

 في المربعات في الشكل، بحيث يكون 
 ي عددين متصمين معالفرق بين أ

 بعضيما فرقًا فرديًا. عميك أن تستعمل
 أربعة أعداد مختمفة. 
 ماذا تقول عن مجموع أي عددين متصمين؟ -
 إلى ماذا توصمت من ىذه المالحظات؟ -
كيررررف يمكنررررك تفسررررير النتررررائج الترررري توصررررمت  -

 إلييا؟
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 السؤال الرابع:
( 9ضرالع الثالثرة مسراويًا لمعردد)بحيث يكون مجموع كل ضرمع مرن األ 6إلى  1رتب األعداد من  -

 المكتوب في وسط الشكل.
 كيف يمكنك فعل ذلك؟ -
                  9ما ىي مالحظاتك؟                                          -

                                                                         
 
 .10العدد المكتوب في وسط الشكل ىوكيف ترتب ىذه األعداد إذا كان  -
 ما ىي مالحظاتك؟ -
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 (4ممحق )
 إجابات المسائل اإلثرائية المقدمة لمطالب

 إجابة السؤال األول:
تختار المجموعة أية ثالثة أعداد وتجري نفس العممية الموضحة بالرسم المرفق مع السؤال، ثم تكرر 

 ذلك عدة مرات.
 حاالت:4وىناك 

 6، 2، 4فستكون الفروقات بينيا: 8، 6، 2إذا اختارت المجموعة ثالثة أعداد زوجية مثل  -1
 48= 6× 2× 4ويكون حاصل ضرب ىذه الفروقات: 

 8، 4،4فسرررتكون الفروقرررات بينيرررا:  11، 7، 3إذا اخترررارت المجموعرررة ثالثرررة أعرررداد فرديرررة مثرررل  -2
 128= 8× 4× 4ويكون حاصل ضرب ىذه الفروقات: 

، 4فسرتكون الفروقرات بينيرا:  7، 6، 2تارت المجموعة عددين زوجيرين وعرددًا فرديرًا مثرل إذا اخ -3
 20= 5× 1× 4ويكون حاصل ضرب ىذه الفروقات:  5، 1
، 2فسرتكون الفروقرات بينيرا:  9، 5، 3إذا اختارت المجموعة عددين فررديين وعرددًا زوجيرًا مثرل  -4
 48= 6× 4× 2ويكون حاصل ضرب ىذه الفروقات:  6، 4
بعررد أخررذ العديررد مررن األمثمررة، يالحررظ الطررالب أنررو ميمررا كانررت األعررداد المختررارة، يكررون حاصررل  -

 ضرب الفروقات ىو عدد زوجي.
 وىذا صحيم دائماً  -
 وتوضيم ذلك يكون عن طريق أخذ كل حالة لوحدىا: -
 األعداد المختارة زوجية )زوجي، زوجي، زوجي(: -1

 عدد زوجي= عدد زوجي –يًا ألن: عدد زوجي الفرق بين كل عددين منيا يكون زوج
 عدد زوجي= عدد زوجي× عدد زوجي× فيكون حاصل ضرب الفروقات: عدد زوجي

 األعداد المختارة فردية )فردي، فردي، فردي(: -2
 عدد فردي = عدد زوجي –الفرق بين كل عددين منيا يكون زوجيًا ألن: عدد فردي 

 عدد زوجي= عدد زوجي× عدد زوجي× فيكون حاصل ضرب الفروقات: عدد زوجي
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 األعداد المختارة اثنان منيما زوجيان والثالث فردي )زوجي، زوجي، فردي(: -3
سيكون ىناك فرق بين )عدد زوجي وعدد زوجي( وىو عدد زوجري، وفرقران برين )عردد زوجري وعردد 

 فردي( وىو عدد فردي
 عدد زوجي  عدد فردي=× عدد فردي × فيكون حاصل ضرب الفروقات: عدد زوجي 

 عدد فردي = عدد زوجي.× ألن عدد زوجي 
 األعداد المختارة اثنان منيما فرديان والثالث زوجي )فردي، فردي، زوجي(: -4

سرريكون ىنرراك فرررق بررين )عرردد فررردي وعرردد فررردي( وىررو عرردد زوجرري، وفرقرران بررين )عرردد فررردي وعرردد 
 زوجي( وىو عدد فردي

 عدد فردي= عدد زوجي× د فردي عد× فيكون حاصل ضرب الفروقات: عدد زوجي 
 

 إجابة السؤال الثاني:
 ىناك عدة حمول مثل:

 
 
 
 
 
 
 مجموع أي عددين متصمين ىو عدد فردي. -
نالحظ أنو عند توزيع األعرداد بحيرث يكرون الفررق برين كرل عرددين متصرمين ىرو فررق فرردي، فران  -

ت المجموعة بعدد فردي فران العردد األعداد ستكون موزعة بالتناوب بين فردي وزوجي، فمثاًل إذا بدأ
 المتصل بو بالرسم سيكون زوجيًا، أي ستكون األعداد: فردي، زوجي، فردي، زوجي.

نفسر ذلك باننرا إذا وضرعنا فري المربرع األول عرددًا زوجيرًا، فحترى يكرون الفررق فرديرًا برين العرددين  -
ذ ا وضررعنا فرري المربررع األول المتصررمين، عمينررا وضررع عرردد فررردي فرري المربررع المتصررل بررو بالرسررم، وا 

4 

5 

8 

1 

3 

4 

1 

2 
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عررددًا فرديررًا، فحتررى يكررون الفرررق فرديررًا بررين العررددين المتصررمين، عمينررا وضررع عرردد زوجرري فرري المربررع 
 المتصل بو بالرسم، وذلك ألن الفرق بين عدد فردي وعدد زوجي ىو عدد فردي.

 ون زوجيًا.إذا وضعت في المربع األول عددًا فرديًا، فان العدد في المربع المرتبط بو سيك -
ذا وضعت في المربع األول عددًا زوجيًا فان العدد في المربع المرتبط بو سيكون فرديًا.    وا 
 لذلك فان مجموع أي عددين متصمين في الشكل ىو عدد فردي.  
 اإلثبات الرياضي: -

 ىو عدد فردي حيث م عدد صحيم 1م + 2نفرض أن 
 ك ىو عدد زوجي حيث ك عدد صحيم2ونفرض أن 

 ك2+ 1م+ 2ع عدد فردي مع عدد زوجي = مجمو 
 1)م+ك(+  2=                                    
 ص، وىذا رمز العدد الفردي э، ل= م+ ك، ل 1ل +2=                                    

 أي أن مجموع عددين أحدىما زوجي واآلخر فردي ىو عدد فردي.
 ك2 – 1م+2الفرق بين عدد فردي وعدد زوجي= 
 1ك(+ -)م2=                                   
 ص وىذا رمز العدد الفردي эك، ع  -، ع= م1ع +2=                                   

 أي أن الفرق بين عددين فردي وزوجي ىو عدد فردي.
 

 إجابة السؤال الثالث:
 باكثر من طريقة: 5إلى  1يمكن توزيع األعداد من 

 3، 2، 5، 1، 4بالترتيب،  4، 2، 2، 1، 5بالترتيب،  4، 3، 0، 2، 5 -
 )يجب أن يكون العدد عند الرأس فرديًا حتى ينجم التوزيع(

أي أن المجموعة تجد طريقة أخرى بكتابة توزيع مختمف عن الذي وجدتو في المرة األولى، وذلك  -
ذراعين بحيث يكون ليما نفس عن طريق محاولة تغيير العدد عند الرأس وتوزيع باقي األعداد بين ال

 المجموع.
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 عدد الحمول الممكنة ىو ثالثة، وذلك ألنو لدينا ثالثة أعداد فردية. -
 نالحظ في جميع الحمول التي وجدناىا أن العدد عند الرأس ىو عدد فردي. -
وىو فردي، ونريد توزيرع األعرداد عمرى خمرس  15ويساوي  5إلى  1نفسر ذلك بجمع األعداد من  -

( عرددًا فرديرًا فيتبقرى لردينا مجمروع زوجري فريمكن Vر فمذلك نضرع فري الوسرط )عنرد رأس الشركل دوائ
 قسمتو بين الذراعين.

نقول أننا وجدنا جميع الحمول الممكنة وال يوجد غيرىا ألن العدد عند الرأس يجب أن يكرون فرديرًا  -
 5، 3، 1عداد ولدينا ىنا ثالثة أعداد فردية فقط، أي أن الحل يكون بوضع أحد األ

وىرو زوجرري،  20فران مجمرروع األعرداد المطمروب توزيعيرا ىرو  6إلرى  2إذا اسرتخدمنا األعرداد مرن  -
( فيتبقرى لردينا مجمروع زوجري فريمكن Vفمذلك يجب وضع عدد زوجي في الوسرط )عنرد رأس الشركل 

 قسمتو بين الذراعين.
 التوزيع: في الوسط، فيكون 6، 4، 2أي أن التوزيع يكون بوضع أحد األعداد 

 3، 4، 6، 5، 2أو  2، 6، 4، 5، 3أو  5، 4، 3، 3، 6
فران  7إلرى  1واستخدمنا األعداد مرن 3بداًل من  4طول كل من ذراعيو ىو Vإذا كان لدينا شكل  -

وىررو زوجرري فمررذلك يجررب وضررع عرردد زوجرري فرري الوسررط  28مجمرروع األعررداد المطمرروب توزيعيررا ىررو 
مرروع زوجرري فرريمكن قسررمة األعررداد المتبقيررة بررين الررذراعين، ( حتررى يتبقررى لرردينا مجV)عنرد رأس الشرركل

 فتكون التوزيعات الممكنة:
 7، 3، 0، 6، 4، 2، 5أو  2، 3، 7، 4، 6، 5، 1أو  6، 4، 3، 3، 7، 5، 1

 )مالحظة: يمكن تبديل مواقع األعداد في الذراع الواحد دون تغيير الرأس، فمثاًل التوزيع
 (.4، 3، 6، 3، 5، 1، 7ىو نفسو  6، 4، 3، 3، 7، 5، 1
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 إجابة السؤال الرابع:
 يمكن توزيع األعداد كما في الشكل المجاور لمحصول عمى -

 لكل ضمع. 9مجموع 
 9نقوم بذلك عن طريق محاولة وضع عدد صغير                      -
 عند الرأس، ثم نجرب حتى نحصل 

 عمى مجموع يساوي لكل ضمع.
ن كبيرررين فرري نفرس الررذراع ألن ذلررك سرريؤدي لجعررل ذراع مجموعررو أكبررر نالحرظ أننررا ال نضررع عررددي -

، وكررذلك إذا وضررعنا أعررداد كبيرررة عنررد الرررؤوس سنحصررل عمررى مجمرروع أكبررر 9وذراع أقررل مررن  9مررن 
وىو  12في ضمع واحد سيكون مجموع ىذا الضمع  2، 6، 4من المطموب، فمثاًل لو جعمنا األعداد 

 أكبر من المجموع المطموب.
 كن توزيع األعداد كما في الشكل المجاور لمحصوليم  -

 لكل ضمع. 10عمى مجموع 
 10نالحظ أنو ليس شرطًا أن تكون أصغر                         -

 أعداد عند الرؤوس، ولكننا نجرب
 وضع أعداد صغيرة نسبيًا عند

 الرؤوس كي ال نحصل عمى مجموع أكبر من المطموب.
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

5 
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 (5ممحق )
 معمل مع المجموعاتالتخطيط ل

 أواًل: التخطيط لعمل المجموعات لحل السؤال األول: -
 الزمنية المدة المتعمم نشاط كمعمم مدخالتي المستخدمة المراجع

 التوصل إلى تعميم يتعمق بحاصل ضرب الفروقات بين ثالثة أعداد
يرروزع المعمررم عمررى  -

طررالب كررل مجموعررة 
أوراق تحرررررررروي نررررررررص 
السررررررررررؤال المطمرررررررررروب 

يرررررث يكرررررون حمرررررو، بح
 لكل طالب ورقتو.

يالحررررررظ عمررررررل المجموعررررررة  -
 ويدون مالحظات.

يتوقررررررررع المعمررررررررم أن يرررررررردور  -
نقرررراش بررررين المعمررررم والطررررالب 
حرررررول كيفيرررررة تفسرررررير التعمررررريم 

 الذي يتم التوصل لو.
يطررررررررررررح المعمرررررررررررم بعررررررررررررض  -

األسرررئمة عمرررى الطرررالب لسررربر 
غرور تفكيرررىم وترروجيييم نحررو 
فكررررة الحرررل إذا الحرررظ المعمرررم 

 ذلك.  أنيم بحاجة ل
قرررررد يصررررردر أحرررررد الطرررررالب  -

قرررارًا أثنرراء حميررم لمسررؤال دون 
أن يفسرررر ىرررذا القررررار، ولرررذلك 
يسررررال المعمررررم ويستفسررررر مررررن 
الطرررررررررالب عرررررررررن مثرررررررررل ىرررررررررذه 

 القرارات إذا ظيرت.
إذا اسرتعانت يتدخل المعمم  -

بررررررررررو المجموعررررررررررة "كشررررررررررخص 

يقرررررررررأ الطررررررررالب نررررررررص  -
السررررررررررررؤال ثررررررررررررم يتنرررررررررررراقش 
الطالب لتحديد المطموب 

 منو.
يتنرررراقش الطررررالب التخرررراذ 

 قرار بكيفية بدء الحل.
تجريب أعرداد مختمفرة،  -

مررررررن أي تجريررررررب العديررررررد 
الحررررررررررررررررررراالت لمحاولرررررررررررررررررررة 
التوصرررل إلرررى مالحظرررات 

 تتعمق بالظاىرة.
التوصررررررل إلررررررى تعمرررررريم  -

يتعمرررررق بحاصرررررل ضررررررب 
الفروقرررررررررات برررررررررين ثالثرررررررررة 

 أعداد.
يعمرررررل الطرررررالب عمرررررى  -

 تدوين ما يتوصمون لو.
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عرررررررررارف" أي لمتغمرررررررررب عمرررررررررى 
صررعوبة لررم تررتمكن المجموعررة 
   من التغمب عمييا لوحدىا. 

أو إذا لجرررررات لرررررو المجموعرررررة 
لمتحقررررررق مررررررن فيميررررررم لررررررنص 

 السؤال المقدم.
بعررررد انتيررررراء الطرررررالب مرررررن  -

 الحل، يقدم ليم تغذية راجعة. 
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 ثانيًا: التخطيط لعمل المجموعات لحل السؤال الثاني: -
 الزمنية المدة لمتعمما نشاط كمعمم مدخالتي المستخدمة المراجع

 التوصل إلى تعميم يتعمق بالمجموع والفرق بين عددين أحدىما زوجي واآلخر فردي
يرروزع المعمررم عمررى  -

طررالب كررل مجموعررة 
أوراق تحرررررررروي نررررررررص 
السررررررررررؤال المطمرررررررررروب 
حمرررررو، بحيرررررث يكرررررون 

 لكل طالب ورقتو.

يالحرررررررررررررررررظ عمرررررررررررررررررل  -
المجموعرررررررررررررة ويررررررررررررردون 

 مالحظات.
قد يقدم المعمم إشارة  -

رشرررررررررررادىم لمطرررررررررررالب إل
نحررررررررررو التعبيررررررررررر عررررررررررن 
أفكارىم إذا الحرظ أنيرم 
ال يسررررررتطيعون ترتيررررررب 

 معموماتيم.
يطرررح المعمررم أسررئمة  -

عمرررررررررررررررررررررى الطرررررررررررررررررررررالب 
إلرشررررادىم واسررررتدراجيم 
لمعنرررررررررررررررررررى اإلثبرررررررررررررررررررات 
الرياضي، حيرث يتوقرع 
المعمرررررررررررررررم أن بعرررررررررررررررض 
الطرررررررررالب ال يعرفرررررررررون 
المقصرررررررررررود باإلثبرررررررررررات 

 الرياضي.
يسررررررررررررررررررال المعمررررررررررررررررررم  -

الطرررررالب أسرررررئمة لسررررربر 
وصرررررررررررررررررررل الغرررررررررررررررررررور لمت

يقرررررأ الطررررالب نررررص  -
 السؤال المقدم.

يتنرررررررررراقش الطررررررررررالب  -
لمتاكرررررررررد مررررررررررن فيميررررررررررم 

 لممطموب.
يتخرررذ الطرررالب قررررارًا  -

يرررررررررررررررررررب توزيرررررررررررررررررررع بتجر 
 األعداد.

يبنررررررررررررررري الطرررررررررررررررالب  -
ن لررررررررم  مالحظرررررررراتيم، وا 
يتمكنررررررررررروا مرررررررررررن بنررررررررررراء 
المالحظات بعرد توزيرع 
األعررررررررررررداد فيحرررررررررررراولون 
إيجراد توزيررع جديرد كرري 
يتمكنررررررررررروا مرررررررررررن بنررررررررررراء 

 المالحظات.
يفسررررررررررررررر الطررررررررررررررالب  -

المالحظرررررررات والنترررررررائج 
 التي توصموا ليا.

يتوصرررررررررل الطرررررررررالب  -
لتعمررررررررريم أن المجمررررررررروع 
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لإلثبررررات الرياضررررري إذا 
لررررم تسررررتطع المجموعررررة 

 فعل ذلك لوحدىا.
يتوقررررررررررع المعمررررررررررم أن  -

يقررررروم بعرررررض الطرررررالب 
فاعطررررررراء العديرررررررد مرررررررن 
األمثمرررررررة اعتقرررررررادا أنررررررررو 

رياضي فيوضم  تإثبا
المعمررررررررم أن المثررررررررال ال 

 يعد إثباتًا رياضيًا.
إذا يترررررررردخل المعمررررررررم  -

استعانت بو المجموعة 
"كشررررخص عررررارف" أي 
بة لمتغمررررب عمررررى صررررعو 

لرررررم ترررررتمكن المجموعرررررة 
مرررررررررن التغمرررررررررب عمييرررررررررا 

 لوحدىا.   
أو إذا لجرررررررررررررررررات لرررررررررررررررررو 
المجموعررة لمتحقررق مررن 
فيميرررررم لرررررنص السرررررؤال 

 المقدم.
بعررد انتيرراء الطررالب  -

مررررن الحررررل، يقرررردم ليررررم 
 تغذية راجعة.

والفررررررررق برررررررين عرررررررددين 
زوجي ىو عدد فردي و 
 فردي.

يثبررررررررررررررت الطررررررررررررررالب  -
التعمرررررررررررررررررريم السرررررررررررررررررررابق 

 رياضيًا.
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 ثالثًا: التخطيط لعمل المجموعات لحل السؤال الثالث: -
 الزمنية المدة المتعمم نشاط كمعمم مدخالتي المستخدمة المراجع

 بحيث يكون Vالتوصل إلى كيفية توزيع مجموعة من األعداد المتتابعة بين ذراعي الشكل
 مجموعي أعداد الذراعين متساويين.

يرروزع المعمررم عمررى  -
طررالب كررل مجموعررة 
أوراق تحرررررررروي نررررررررص 
السررررررررررؤال المطمرررررررررروب 
حمرررررو، بحيرررررث يكرررررون 

 لكل طالب ورقتو.

يالحررظ عمررل المجموعرررة  -
 ويدون مالحظات.

قرد يتسراءل أحرد الطرالب  -
عرررررن إمكانيرررررة تكررررررار عررررردد 
وعدم استخدام كل األعداد، 
فيؤكررد المعمررم شرررط السررؤال 
أنرررررو ال يمكرررررن تكررررررار عررررردد 
وعمينرررا توزيررررع كررررل األعررررداد 
المطمرررررررررروب توزيعيررررررررررا فرررررررررري 

 السؤال.
قرررررررررررررررررد تواجرررررررررررررررررو أحرررررررررررررررررد  -

المجموعرررررات صرررررعوبة فررررري 
التوصررررل لتفسررررير لمظرررراىرة، 
فيقروم المعمررم بطررح األسررئمة 
إلرشرررررررررادىم نحرررررررررو طريقرررررررررة 
التفكيرر الصرحيحة لمتوصرل 
لمتفسرررررير، مثرررررل: )مررررراذا لرررررو 
جمعنرررررا األعرررررداد المطمررررروب 

لذراعين؟( فري توزيعيا بين ا
إشررررررررررارة ليررررررررررم أن مجمرررررررررروع 

يقررررررأ الطرررررالب نرررررص  -
السررررررررررؤال، ويتناقشررررررررررون 
لتاكررررررررردىم مرررررررررن فيمرررررررررو 

 لممطموب منو.
يتخرررذ الطررررالب قرررررارًا  -

بالتجريب إليجاد توزيع 
 5إلرررى  1لفعرررداد مرررن 

 Vبرررررين ذراعررررري الشررررركل
بحيرررث يكرررون لمرررذراعين 

 سو.المجموع نف
يتنررررررررررراقش الطرررررررررررالب  -

أثنرررررررررررررررررراء محرررررررررررررررررراوالتيم 
وتجريبيم إليجاد توزيرع 

 آخر.
بعررد إيجرراد أكثررر مررن  -

توزيررررع لفعررررداد، يبنررررري 
الطررررررررالب مالحظرررررررراتيم 

 حول الظاىرة.
يفسرررررررررررررررر الطرررررررررررررررالب  -

المالحظررررررررررررررات الترررررررررررررري 

 
 دقيقة 40



172
 

األعرررداد المطمررروب توزيعيرررا 
)فردي أم زوجي( ىو نقطة 
البدايرة لمتوصرل إلرى تفسررير 

 لمظاىرة. 
إذا يترررررررررررررررررردخل المعمررررررررررررررررررم  -

اسررررررررتعانت بررررررررو المجموعررررررررة 
"كشررررررررررررررخص عررررررررررررررارف" أي 
لمتغمرررررب عمرررررى صرررررعوبة لرررررم 
تررررررررررتمكن المجموعررررررررررة مررررررررررن 
 التغمب عمييا لوحدىا.   

أو إذا لجررات لررو المجموعررة 
تحقررررق مررررن فيميررررم لررررنص لم

 السؤال المقدم.
بعررد انتيرراء الطررالب مررن  -

الحرررررررل، يقررررررردم ليرررررررم تغذيرررررررة 
 راجعة.

 توصموا ليا.
يسرررررررررتخدم الطرررررررررالب  -

المالحظررررررررررررررات الترررررررررررررري 
توصرررررررموا ليرررررررا إليجررررررراد 
 2توزيررررع لفعررررداد مررررن 

فعداد ، وكذلك ل6إلى 
 .7إلى  1من 
يتاكرررررررد الطرررررررالب أن  -

المالحظات التي بنوىرا 
وفسرررروىا لفعررررداد مررررن 

صحيحة عند  5إلى  1
 2توزيعيم لفعداد من 

وكررررررررذلك عنررررررررد  6إلررررررررى 
 1توزيعيم لفعداد من 

 .7إلى 
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 رابعًا: التخطيط لعمل المجموعات لحل السؤال الرابع: -
 الزمنية المدة المتعمم نشاط كمعمم مدخالتي المستخدمة المراجع

وضررع األعررداد المطمرروب توزيعيررا فرري المربعررات بحيررث يكررون ليررا المجمرروع نفسررو فرري األضررالع 
 الثالثة. 

يررررررررررروزع المعمرررررررررررم  -
عمرررررى طرررررالب كرررررل 
مجموعرررررررررررررررررررة أوراق 
تحوي نص السؤال 
المطمررررررررروب حمرررررررررو، 
بحيرررث يكررررون لكررررل 

 طالب ورقتو.

يالحررررررظ عمررررررل المجموعررررررة  -
 ويدون مالحظات.

عمررم الطررالب عررن يسررال الم -
سرربب وضررعيم أعررداد صررغيرة 

 عند رؤوس الشكل.
قررررد يتسرررراءل الطررررالب عررررن  -

إمكانيررة تكرررار عرردد، فيوضررم 
 المعمم عدم إمكانية التكرار.

إذا اسرتعانت يتدخل المعمم  -
بررررررررررو المجموعررررررررررة "كشررررررررررخص 
عرررررررررارف" أي لمتغمرررررررررب عمرررررررررى 
صررعوبة لررم تررتمكن المجموعررة 
 من التغمب عمييا لوحدىا.   

و المجموعرررررة أو إذا لجرررررات لررررر
لمتحقررررررق مررررررن فيميررررررم لررررررنص 

 السؤال المقدم.
بعررررد انتيررررراء الطرررررالب مرررررن  -

 الحل، يقدم ليم تغذية راجعة.

يتنررراقش الطرررالب التخررراذ  -
قرررررار بالمحاولرررررة والتجريرررررب 

 لتوزيع األعداد.
يالحرررررررررررررظ الطرررررررررررررالب أن  -

األعررداد عنررد رؤوس الشرركل 
ليررررررا أىميررررررة خاصررررررة ألنيررررررا 

 مشتركة بين ضمعين.
غييرررررررر يقررررررروم الطرررررررالب بت -

الرررررررررررؤوس إذا الحظرررررررررروا أن 
مجمرروع أعررداد الضررمع أكبررر 

 من المجموع المطموب.
يالحررررظ الطررررالب أنررررو  -

لرررررريس شرررررررطًا أن تكررررررون 
األعرررررداد األصرررررغر عنرررررد 
نمررررررا نضررررررع  الررررررؤوس، وا 
عنررررررررد الرررررررررؤوس أعررررررررداد 

 صغيرة نسبيًا.
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Abstract 

This study aimed to focus on the cooperation of tenth grade students in 

solving enrichment mathematical activities in order to find out the types of 

students' cooperation, the difficulties they face during their collaborative 

activity and then how they overcome these difficulties by answering the 

following main question: 

What are collaboration types of grade 10 students when solvin enrichment 

activities and what are the difficulties they face and howthey overcome 

them?      

So the researcher selected four groups of tenth grade students so that there 

re two groups of males and two groups of females. The researcher provided 

the groups by enrichment questions and requested from these groups to 

solve the problems. The researcher supervised the groups, followed up their 

cooperation and its types, discussed students about their ideas in some 

situations and photographed their work while resolving the enrichment 

questions. After that, the researcher analyzed the learning events of each of 

the four groups, so that she observed the behavior of students in each of the 

following learning processes: reading, understanding, analyzing and 

exploration the problem and planning to solve it, implementation of the 

plan and finally verification and validation the solution. 
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The study answered to the following questions: (1) What are  collaboration 

types of grade 10 students when solving enrichment activities? (2) What 

are the difficulties they face while solving enrichment activities in a 

collaborative way? (3) How they overcome these difficulties? 

The researcher found several results such as: students used  negotiation 

mainly to find meanings about the mathematical problems, also in their 

attempts to resolve these problems, to have decisions relying on empirical 

evidence and sometimes relying on a student who have useful information 

about the problem. For the inter-subjectivity, the researcher found some 

words with special meanings for the students in their negotiation.  the 

students agreed upon by students. 

About the difficulties faced by the groups, they often have a lack of 

development and progress in the solution. Students have overcome these 

difficulties either by negotiation between members of the group or by 

resorting to the researcher when non of the members of the group was able 

to help his/her group. 

The researcher recommends several recommendations, most important is to 

conduct further researches on enrichment activities specially in the Arabic 

studies since the number of the Arabic studies that addressed such a topic 

was little. Also to conduct further researches on solving activities using 

collaborative learning strategy. As well as students should be trained to 

solve mathematical activities in collaborative groups so that they reach 

together to the meanings of mathematical relationships and explain new 

phenomena. The researcher recommends adding enrichment problems to 
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the mathematics curriculum as an activities outside of the textbook, and 

making a follow-up mechanism to the students that encourages them to 

solve such activities. Also Students must be aware of the necessity of these 

enrichment activities in developing their mathematical thinking and its 

importance in developing their ability to solve problems. The researcher 

also recommends providing an environment that has many sources for 

learning mathematics in the school and in the class. 

 






