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تـعـانـي مـعـظـم حـصـص الـريـاضـيـات مـن جـهـل 
املـعـلـمـي بـالـهـدف مـن تـدريـس مـواضـيـع مـعـيـنـة ,  
ومبا يتلقاه الطالب ف املواد الدراسية األخرى. 

وكـنـتـيـجـة لـذلـك ال يـعـرف الـطـالب لـم يـدرسـون  
املــعــتــاد «ملــاذا  الــســؤال  فــيــصــبــح  املــواضــيــع,  تــلــك 
عـلـيـنـا تـعـلـم هـذه األشـيـاء?» مـنـطـقـيًـا. فـهـل لـديـك 
إجـابـة غـيـر قـول «ألنـهـا سـتـدخـل ف االخـتـبـار» أو 

أسوأ من ذلك «ألنها ستفيدكم»? 
مـن الـطـرق املـمـكـنـة حلـل هـذه املـشـكـلـة إيـجـاد 
اجملـاالت الـتـي ميـكـن أن يـسـتـفـيـد خـاللـهـا الـطـالب 
مــن كــل مــوضــوع يــتــعــلــمــونــه (قــد تــكــون حــصــة 
الـعـلـوم أو الـهـنـدسـة), فـمـن اجلـيـد اسـتـخـدام أمـثـلـة 
واقـعـيـة مـن املـواد األخـرى وتـعـريـف الـطـالب عـلـى 
اجملـاالت الـتـي سـيـحـتـاجـون فـيـهـا إلـى اسـتـخـدام 
كل موضوع. وكذلك مساعدة الطالب علـــــــــــــــــــــــــــــى 
الـــربـــط بـــي مـــواضـــيـــع الـــريـــاضـــيـــات والـــعـــالـــم 
احلـقـيـقـي, وإن لـم تـكـن تـعـرف كـيـف يـسـتـفـاد مـن 

تلك املواضيع ف الواقع فقم ببعض البحث.

ابحث عن إجابة لتساؤالت 
طالبك , فاملعلم ال يُعذر ف عصر 
اصبح احلصول فيه على املعلومة 

سهل ومتوفر ومتنوع املصادر  
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تــعــد الــريــاضــيــات مــن الــعــلــوم الــتــجــريــديــة, لــكــن عــلــمــاء 
الــريــاضــيــات انــطــلــقــوا لــقــرون عــدة مــن الــتــفــكــيــر مبــشــكــالت 
تــلــك  تــعــمــيــم  قــبــل  حلــلــهــا,  عــمــلــيــة  طــرق  وإيــجــاد  حــقــيــقــيــة 

العمليات وتقدي احللول باستخدام معادالت جبرية. 
فــإن لــم يــكــن لــدى الــطــالب مــعــرفــة مبــا تــعــنــيــه املــشــكــالت 
الـعـمـلـيـة األسـاسـيـة فـكـيـف سـيـتـمـكـنـون مـن فـهـم  تـلـك املـشـكـالت 

مجردة على شكل معادالت? 
بـدالً مـن بـدء كـل مـوضـوع بـوضـع املـعـادلـة, ابـدأ بـطـرح أمـثـلـة 
واقـعـيـة لـلـمـشـكـلـة الـتـي ت حـلـهـا بـاسـتـخـدام تـلـك املـعـادلـة. ثـم 
سـاعـد الـطـالب عـلـى رؤيـة مـا تـقـدمـه الـنـظـريـة الـريـاضـيـة حلـل 
تـلـك املـشـكـلـة مـن خـالل عـرض عـمـلـيـات الـتـفـكـيـر الـتـي تـسـبـق 

احلل. 
وهـنـاك أمـر آخـر يـجـب أخـذه بـاحلـسـبـان, وهـو أن الـطـالب ف 
هـذه األيـام أصـبـحـوا يـقـضـون وقـتًـا أقـل ف الـلـعـب بـاخلـارج كـمـا 
كـانـوا مـن قـبـل, لـذلـك لـيـس لـديـهـم خـبـرة كـافـيـة يـسـتـنـدون إلـيـهـا 
إلدراك مـفـاهـيـم مـثـل الـسـرعـة والـتـسـارع وفـكـرة تـروس الـدراجـة 
وعـمـومًـا كـيـفـيـة عـمـل األشـيـاء. لـذا عـنـدمـا تـقـول «تـخـيـلـوا...» 
يـجـد الـطـالب صـعـوبـة ف تـخـيـل مـا تـتـكـلـم عـنـه بـسـبـب ضـعـف 

خبرتهم الواقعية املتعلقة بذلك املفهوم.

ف بعض االحيان  
ال يجد املعلم 

محسوسات تساعده 
على تقدي املفهوم 
بصورة واضحة  

ال ينسى حينها أن 
جزء من جمال 

الرياضيات ميكن ف 
جتردها 

ابدأ باحملسوس - ودع اجملرد الحق2ً



يـبـدأ مـعـظـم مـعـلـمـي الـريـاضـيـات بـقـول «هـذه هـي   
املـعـادلـة اجلـديـدة الـتـي سـنـدرسـهـا الـيـوم, وهـكـذا نـعـوض 

القيم, وهذا هو احلل الصحيح». 
املـشـكـلـة ف هـذا األسـلـوب أنـه ال يـحـمـل أي مـحـاولـة 
لـتـحـفـيـز الـطـالب, بـيـنـمـا مـن املـفـيـد اسـتـفـزاز فـضـولـهـم 
بـاسـتـخـدام صـورة أومـقـطـع فـيـديـو قـصـيـر أو مـخـطـط أو 
أن  يــجــب  اآللــيــة  وهــذه   , بــيــانــي  رســم  أو  طــريــفــة  قــصــة 
تـعـرض مـشـكـلـة مـثـيـرة ف الـبـيـئـة احملـلـيـة بـحـيـث يـشـعـر 
الـطـالب بـاالرتـبـاط بـهـا والـقـرب مـنـهـا, وبـالـطـبـع فـإن 
اإلشارة إلى املشاكل الواقعية العــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة ملساعدة 
الـطـالب عـلـى الـتـعـلـم متـنـحـهـم فـرصـة املـشـاركـة بـتـقـدي 

احللول.

إذا لم تستطع ربط املفهوم 
بالواقع , قدم املفهوم بطريقة 

مشوقة  
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تـبـدو كـثـيـر مـن حـصـص الـريـاضـيـات وكـأن الـهـدف 
مـنـهـا تـدريـس الـعـمـلـيـات احلـسـابـيـة بـدالً مـن زرع 
املـفـاهـيـم, بـيـنـمـا مـن غـيـر اجملـدي ف هـذا الـعـصـر أن 
يــقــضــي الــبــشــر الــوقــت ف تــعــلــم كــيــفــيــة إجــراء 
عمليات حسابية باستخدام طرق جبرية معقدة. 
يــقــول جــون آلــن بــاولــوس: لــيــســت الــريــاضــيــات 
عـمـلـيـات حـسـابـيـة بـقـدر مـا أن الطـبـاعـة عـلـى اآللـة 

الكاتبة ليست هي األدب. 
ومــن املــهــم لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــطــالب 
(الـذيـن لـن يـصـبـحـوا ف الـنـهـايـة عـلـمـاء ريـاضـيـات) 
أن يـدركـوا املـفـاهـيـم والـعـمـلـيـات الـتـي تـسـتـخـدم عـنـد 
عليهم  لذا   , العــــــــــــــــــــــــديدة  الواقعية  املشاكل  مواجهة 
تــعــلــم اســتــخــدام الــنــظــم اجلــبــريــة احلــاســوبــيــة 

واآلالت احلاسبة املتطورة حلل تلك املسائل. 
وكـــذلـــك اإلســـتـــفـــادة مـــن األجـــهـــزة الـــلـــوحـــيـــة 
والـتـطـبـيـقـات املـتـعـلـقـة فـيـهـا بـالـريـاضـيـات لـعـرض 
املـفـاهـيـم الـريـاضـيـة بـطـرق مـبـتـكـرة وكـذلـك حـل 
املـسـائـل والـتـعـرف عـلـى إسـتـراتـيـجـيـات جـديـدة ف 

عرض املفاهيم . 

وظف البرمجيات احلاسوبية 4



يـشـعـر الـعـديـد مـن طـالب الـريـاضـيـات بـقـدر قـلـيـل مـن 
االرتـبـاط مبـا يـدور خـالل احلـصـة, فـلـيـس لـديـهـم الـكـثـيـر 
ممـا يـقـال حـول املـواضـيـع الـتـي تـدرس (وهـذا شـائـع ف 
مـعـظـم مـدارس الـتـعـلـيـم الـرسـمـي)  والـواجـب املـنـزلـي 
الـذي يـطـلـب مـن اجلـمـيـع هـو نـفـسـه.  لـذا  لـيـس مـن 
املـسـتـغـرب أال يـكـون هـنـاك حـمـاس جتـاه مـنـهـج (مـقـاس 

واحد يناسب اجلميع). 
كـلـنـا مـبـدعـون ونـحـب اإلبـداع لـكـن ف مـعـظـم أنـظـمـة 
املـدارس ال يـجـد اإلبـداع الـتـشـجـيـع, بـيـنـمـا هـنـاك الـعـديـد 
مـــن الـــطـــرق الـــتـــي ميـــكـــن بـــهـــا تـــشـــجـــيـــع اإلبـــداع ف 

الرياضيات والتقنية أهمها. 
شـجـع طـالبـك عـلـى اسـتـخـدام وسـائـل إبـداعـيـة لـوصـف 
املـفـاهـيـم الـريـاضـيـة (مـثـل إعـداد فـيـلـم مـرئـي أو رسـوم 
متحركة أو رسم تخطيطي أو رمبا خريطة مفاهيم). 

مـثـل هـذه املـهـام الـفـرديـة تـسـاعـد الـطـالب عـلـى الـتـفـكـير 
لـديـهـم  وتـولـد  اإلبـداع  عـلـى  وتـشـجـعـهـم  أشـمـل,  بـصـورة 
اإلحـسـاس بـاالرتـبـاط واملـشـاركـة عـلـى عـكـس الـواجـبـات 

اجلماعية التقليدية.
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أمنح طالبك الثقة والتشجيع 
ال حتتقر مجهوداتهم ومبادراتهم 

ردد على مسامعهم كل ماهو 
إيجابي   



تــتــحــدث  عــنــدمــا   , الــدروس  ف  طــالبــك  أشــرك 
إلـيـهـم ف حـصـة طـويـلـة دون أن تـشـجـعـهـم عـلـى أي 

نوع من املشاركة فال تستغرب تبلدهم.  
حـاول أن تـدفـع الـطـالب لـلـقـيـام بـنـشـاطـات ذات 
فــائــدة ف الــفــصــل مــثــل: متــثــيــل أدوار املــفــاهــيــم 
الـتـي  تـلـك  خـاصـة  الـذاكـرة ,  مبـسـابـقـات  أوالـقـيـام 
تـسـاعـدهـم عـلـى تـذكـر املـفـردات والـرمـوز أو املـنـاقـشـة 
اجلـمـاعـيـة لـسـؤال ذي مـسـتـوى أعـلـى حـول املـقـارنـة 
والـتـحـلـيـل…إلـخ , أواالسـتـمـاع آلرائـهـم ومـشـاعـرهـم 
جتــاه املــوضــوع املــطــروح (وهــذا نــادر ف حــصــص 
الـريـاضـيـات , لـذا سـيـرحـبـون بـسـؤالـهـم واحلـصـول 

على إجابات خملاوفهم). 
اســـتـــخـــدم وســـائـــل الـــتـــصـــويـــت احلـــديـــثـــة أو 
الـطـريـقـة الـتـقـلـيـديـة بـرفـع األصـابـع لـتـأخـذ آراءهـم 
حـول أمـور مـثـل الـسـرعـة الـتـي ميـضـي بـهـا الـدرس 
إن كـانـت مـنـاسـبـة لـهـم أم ال , ومـنـاقـشـة طـرق احلـل 

الصحيحة لألسئلة التي يكثر فيها اخلطأ.
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«اقـرأ الـعـبـارة الـتـالـيـة واخـتـر اإلجـابـة الـصـحـيـحـة: يـحـمـل زورق صـخـرة كـبـيـرة ويـطـفـو 
عـلـى سـطـح بـحـيـرة, عـنـد إلـقـاء الـصـخـرة ف الـبـحـيـرة فـإن الـصـخـرة تـغـرق ومـسـتـوى مـاء 

البحيرة..... 
-يرتفع  أو ينخفض أو يبقى كما هو» 

 تـأتـي مـعـظـم أسـئـلـة الـريـاضـيـات لـلـطـالب مـن الـكـتـاب املـقـرر أو مـن أوراق الـعـمـل, وكـلـهـا  
املعادلة  ف  بها  عوض  األرقام,  استخرج  املسألــــــــــــــــــــــــــــــــــة,  النمط «اقرأ  هذا  على  عادة  تسير 
املـعـطـاة أجـر بـعـض الـعـمـلـيـات احلـسـابـية, ثـم انـتـقـل لـلـمـسـألـة التـالـيـة». لـكـن مـن األفـضـل 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بدالً  املشوقة  اخليالية  األسئلة  خاصة  أسئلتهم,  طرح  على  الطالب  حتث  أن 
األسـئـلـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـى حـسـاب األرقـام, فـالـسـؤال الـسـابـق يـسـاعـد عـلـى إثـارة الـنـقـاش 
اجلـيـد أكـثـر  مـن أسـئـلـة الـكـتـاب الـتـقـلـيـديـة. وهـنـا مـثـال آخـر:  «تـخـيـل أنـك متـارس الـقـفـز 
املـظـلـي, الـرسـم الـبـيـانـي الـذي ميـثـل سـرعـة هـبـوطـك كـدالـة لـلـزمـن مـن حلـظـة قـفـزك مـن 

الطائرة حتى اللحظة التي حتقق فيها السرعة القصوى ميثل.....: 
-مـقـعـرًا ألسـفـل مـتـزايـدًا  أو مـقـعـرًا ألسـفـل مـتـنـاقـصًـا  أو خـطًـا مـسـتـقـيـمًـا صـاعـدًا  
مـثـل هـذه األسـئـلـة يـنـتـج عـنـهـا اسـتـيـعـاب أكـبـر لـلـمـفـاهـيـم دون احلـاجـة إلجـراء أي 

عمليات حسابية. 
مـا إن يـعـتـاد الـطـالب عـلـى هـذا املـسـتـوى مـن األسـئـلـة املـفـاهـيـمـيـة, فـإنـهـم يـبـدؤون بـطـرح 

أسئلة أكثر عمقًا وجدوى.

اطرح أسئلة أكثر تشويقًا7
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يـفـهـم الـطـالب أكـثـر عـنـدمـا يـقـومـون بـصـيـاغـة 
أسئلة من عندهم. 

إحــدى األفــكــار الــبــســيــطــة لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
االخــتــبــار  أســئــلــة  وضــع  مــنــهــم  تــطــلــب  أن   , ذلــك  
الـفـصـلـي , ميـكـنـك تـوزيـع الـطـالب ف مـجـمـوعـات 
صـغـيـرة وتـكـلـيـفـهـم بـاقـتـراح سـؤالـي أو ثـالثـة ف 
مــن  مــجــمــوعــة,  لــكــل  مــحــددة  فــرعــيــة  مــوضــوعــات 
املـــدهـــش حـــقًـــا مـــا يـــكـــشـــفـــه ذلـــك مـــن مـــســـتـــوى 
اسـتـيـعـابـهـم ملـا تـعـلـمـوه , كـمـا أنـه يـتـيـح لـهـم الـنـظـر 

للرياضيات من منظور أوسع. 
بـعـد ذلـك اطـلـب مـنـهـم مـشـاركـة األسـئـلـة مـع بـقـيـة 
يـكـون  قـد  حـلـولـهـا,  ومـنـاقـشـة  الـفـصـل  ف  الـطـالب 
حتــويــل  ميــكــن  وهــنــا  احلــل,  مــســتــحــيــل  بــعــضــهــا 

النقاش حول اخلطأ ف السؤال وتعديله. 
وميـكـنـهـم اسـتـخـدام مـحـرر مـسـتـنـدات غـوغـل أو 
مـوسـوعـة ويـكـيـبـيـديـا فـيـكـون هـنـاك تـوثـيـق لـعـمـلـيـات 

التفكير واحلل التي يقومون بها.

دع الطالب يكتبون األسئلة8
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قـد تـكـون هـذه  الـفـكـرة غـريـبـة ألنـنـا لـم نـتـعـود عـلـيـهـا ف حـصـص 
فـالـتـأمـل  الـتـعـلـم,  ف  جـدًا  مـفـيـدة  ذلـك  مـع  لـكـنـهـا   , الـريـاضـيـات 
عـنـصـر أسـاسـي لـلـتـعـلـم الـفـعـال. ولـن يـدرك الـطـالب قـيـمـة الـكـتـابـة 
عـن عـمـلـيـات الـتـفـكـيـر ف الـريـاضـيـات ف الـبـدايـة , لـكـن مبـجـرد مـا 
يــرون كــيــف ميــكــنــهــا مــســاعــدتــهــم ف تــوضــيــح شــكــوكــهــم فــإنــهــم 

يتحمسون الستخدامها أكثر.

كتابة املقاالت9

املشاريع 10
مـن الـطـرق الـفـعـالـة إلشـراك الـطـالب تـكـلـيـفـهـم بـتـصـمـيـم وصـنـاعـة 
شـيء تـدخـل الـريـاضـيـات ف إعـداده. تـطـبـيـق هـذه الـنـصـيـحـة سـيـدخـل 
إلـى حـصـة الـريـاضـيـات اجلـانـب اإلبـداعـي والـتـطـبـيـق الـعـمـلـي, وهـو مـا 
تـفـتـقـر إلـيـه عـادة. وسـيـكـون األمـر أكـثـر تـأثـيـرًا إن كـانـت الـعـنـاصـر الـتـي 
يساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  وهذا  أخرى,  دراسية  مبواد  ترتبط  لصناعتها  يحتاجون 
الـطـالب عـلـى الـعـمـل بـصـورة شـامـلـة والـربـط بـي مـا عـلـيـهـم مـعـرفـتـه. 
ومـن األمـثـلـة عـلـى ذلـك: صـنـاعـة روبـوتـات مـن قـطـع الـلـيـغـو. كـذلـك 

تشكيل مجسم يشرح انحدار املنحنى عند نقطة محددة.
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