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  /القوانين الحدسية في تعليم وتعلم الرياضيات 
 وجيه ضاھر. د 

  

: التالية بالصفات متميز تفكير أنه على الحدس) Fischbein ،1987( فيشبين يعرف
 من داخليا متيقنا ويكون ذاتية د*لة به أن على التفكير بھذا يمر الذي الشخص يحس

 .وشامل ثابت وأنه إجباري المعين تفكيره أن الشخص يعتقد كذلك. تراوده التي الفكرة

امير،روش تستافي تيرفن )2000, ותוי תירוש, צמיר( وسر عي التفكيى الحدسه عل أن
  .له بدائل ضويرف تفكيره من متأكدا يكون كما ضمنا، مفھوم بأنه صاحبه يحس تفكير

 أعOه المذكور فيشبين على اعتمدا) Stavy and Tirosh, 2000( وتيروش ستافي
 أسئلة على الطOب بأجوبة والتنبؤ تفسير تحاول التي الحدسية القوانين نظرية وبنيا

  .المقال ھذا في نعرضھا أن نريد التي القوانين ھذه أھمية ھنا ومن. وعلمية رياضية

 لتفسير استعمالھا يمكن حدسية قوانين خمسة عرضوا ھماوزمOء وتيروش ستافي
  :الرياضية الطOب أجوبة

 .B من أكبر A من أكبر .1
 .Bيساوي  Aيساوي  .2
 .كل شيء ينقسم .3
 .نھاية إلى يأتي شيء كل .4
 .B ليس ينتج A ليس وإذا ،B ينتج A إذا .5

 صفاتب تتأثر معطاة مھام على ا[نسانية الفعل ردود أن فرضية على مبنية القوانين
  .بالمھام عOقة لھا التي والمفاھيم با^فكار وليس للمھام خارجية

 وبطريقة خاطئة بطريقة رياضية أسئلة على الطOب إجابة كيفية على  أمثلة سنعطي
 أسئلة على الطOب أجابات بأسباب معرفة يزيدنا وھذا. القوانين ھذه حسب صحيحة
  .صحيح بشكل وإن خاطئ بشكل إن معينة، بطرق رياضية

  

  

  Bأكبر من  Aأكبر من  -القانون الحدسي ا�ول 

  :أول مثال
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 بالحفظ، يقومون * أنھم ووجد لfطفال بياجيه أعطاھا التي الحفظ مھام ھنا لنتذكر 
Oدما مث ا^طفال وسأل الماء من الكمية نفس بھما متشابھين كأسين لھم أحضر عن

 ،"الماء من الكمية نفس بالكأسين يوجد" ا^طفال أجاب ،"أكثر ماء يوجد كأس بأي"
 منه، وأطول أضيق أخر كأس في الكأسين أحد من الماء بياجيه سكب حين ولكن
 الضيق الكأس بأن ا^طفال أجاب أكثر، ماء به الذي الكأس عن ثانية ا^طفال وسأل

 أكبر A من أكبر" ا^ول الحدسي القانون حسب ا[جابة ھذه تفسير يمكن. أكثر ماء به
 أنه ھو الماء من الكمية نفس بالكأسين أن يرون * ا^طفال جعل ما أن أي "B من

 أكثر الماء ارتفاع كان إذا أنه ا^طفال اعتقد ولذلك أكثر الماء ارتفاع الضيق بالكأس
أس(ع الكفة يتمتة بصو معينر ھا أكبإن) بھة فاء كميتكون المه سر بأس( أكب الك

  ).أكبر ھو بھا أخرى بصفة سيتمتع

   :ثان المث

ألOب نسة طة المدرسؤال ا*بتدائيالي السة :التن أياءات مة ا*دعحيحة التالي ص
 خطأ؟ وأيھا

1. 0.5>0.4999 
2. 0.900>0.9 
3. 0.45>0.54 
4. 0.000999>0.1 

 ولذلك الكسر طول إلى فقط ينظرون المختلفة، البنود على يجيبوا لكي الطOب، بعض
  :كالتالي يجيبون

 كذب .1
 صدق .2
 كذب .3
 صدق .4

  .ت القسم على فقط مناسبة، غير و^سباب صحيحة، بصورة أجابوا قد يكون وبذلك

  :ثالث مثال

أل Oب نسة طة المدرسؤال ا[عداديالي السدينا :التة لة  f(x)=5x2  الدالن اي م
 خطأ؟ وأيھا صحيحة التالية ا*دعاءات

1.  f(2)> f(1) 

2.  f(-2)> f(1) 

3.  f(x+1)> f(x) 
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4.  f(3x)> f(x)  

ضOب بعرون الطط ينظى فقة إلذلك ،x قيميرون وبب يسانون حسي الق الحدس
  :كالتالي ويجيبون ا^ول،

   .صدق .1
 كذب .2
 صدق .3
 صدق .4

 .مناسبة غير و^سباب أ، القسم على فقط صحيحة اجابتھم تكون وبذلك

  Bيساوي  Aيساوي  -القانون الحدسي الثاني 

  :أول مثال

ر ين نحضنع A4 ورقتا ونصطوانتين منھمريقتين اسة: بطى الطريقي ا^ول أن ھ
 ،ا*سطوانة ارتفاع الورقة وعرض ا*سطوانة قاعدة محيط ھو الورقة طول يكون

ةة والطريقي الثانيون أن ھرض يكة عو الورقيط ھدة محطوانة قاعول ا*س وط
ةاع الورقطوانة ارتفول. ا*سOب نقدھا للطا بعد بأنندھن أن نريطحين ن الس

 اسطوانة أي أو سطح أي ونسألھم السمك، فسبن معين بدھان لOسطوانتين الخارجيين
تحتاجى سة إلر كمين أكبدھان ما. الا يمكننأل أن أيضOب نسرة الطة: مباش ^ي
 نمf أن نريد: آخ+ر س+ؤا( الطOب نسأل بعدھا. أكبر خارجي سطح مساحة اسطوانة

 أن أيضا يمكننا أكبر؟ رمل كمية إلى بحاجة اسطوانة أية. بالرمل ا*سطوانتين كلتا
  أكبر؟ حجم اسطوانة ^ية: مباشرة الطOب نسأل

 سيقولون" B يساوي A يساوي" الثاني الحدسي القانون حسب يجيبون الذين الطOب
 على صحيح بشكل أجابوا ھم ھنا. نفسھا ھي الرمل وكمية نفسھا ھي الدھان كمية بأن

  .الحجم سؤال على خاطئ بشكل أجابوا ولكنھم الخارجية المساحة سؤال

 ليست الرمل كمية أن والتأكد بالرمل ا*سطوانتين ملء عملي بشكل نجرب أن يمكننا
ھاي. نفسفوف فة صة المدرسا ا[بتدائيب أن يمكنندديا نحسم عرى الحج أن ون

ينا الحجماويين، ليسي متسفوف وفة صدء( متقدمن بف مامن الصا) الث أن يمكنن
  .الجبر مستخدمين عليه حصلنا ما نفسر

   :نثا مثال

 محيطه؟ تغير ھل. %20 ب عرضه وصغرنا %20 ب طوله كبرنا. مستطيل معطى
  مساحته؟ تغيرت ھل
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بذي الطالير الب يسانون حسي القاني الحدسيقول الثأن سيط باحة المحم والمس ل
 أن يمكننا أيضا ھنا. للمساحة بالنسبة وأصاب للمحيط بالنسبة أخطأ قد ويكون. يتغيرا
 .جبري بشكل نحسب ان يمكننا متقدمة صفوف وفي حص،ونف عينية أمثلة نأخذ

  

كل شيء يأتي  - كل شيء ينقسم والقانون الحدسي الرابع  :القانون الحدسي الثالث
  إلى نھاية

 اvخر الوجه منھما الواحد يكون قد الرابع الحدسي والقانون الثالث الحدسي القانون
 إلى تستمر أن يمكن معينة عملية كانت ان الطOب بسؤال تتعلق القوانين ھذه. للثاني

  .نھاية * ما

  : أول مثال

 القسمين أحد وأخذنا متساويين، قسمين إلى قسمناھا. متر 100 طولھا مستقيمة قطعة
 قسمين إلى وقسمناه ا^قسام أحد أخذنا ثم متساويين، قسمين إلى أخرى مرة وقسمناه

 إلى أخرى مرة ونقسمه يينالمتساو القسمين أحد نأخذ أن يمكننا مرة كم. متساويين
  .جوابك فسر متساويين؟ قسمين

 عددا القطعة قسمة يمكن بأنه يقول الثالث الحدسي القانون حسب يجيب الذي الطالب
 يقول الرابع الحدسي القانون حسب يجيب الذي الطالب بينما المرات، من نھائيا *

 ھذه عدد كان وإن تىح القسمة، عمليات من معين عدد بعد ستنتھي العملية ھذه بأن
  .كبيرا المرات

   :ثان مثال

دليف با التنصديث يمكننن الحيف عع تنصول. وجمثO نقدينا: مة لتقيمة قطع مس
ار 100 طولھا. متا زدنفھا عليھبحت نصة فأصين مائرا وخمسم. متا ثا زدن عليھ
 نصف عليھا زدنا ثم مترا، 175 طولھا قطعة لدينا فأصبح سابقا عليھا زدنا ما نصف

 مرة كم. المتر ونصف مترا 187 طولھا قطعة لدينا فأصبح خطوة آخر في زدناه ما
  .جوابك فسر الناتجة؟ القطعة على ونزيده سابقا زدناه ما نصف نأخذ أن يمكننا

  :رابع ومثال ثالث مثال

  .مستطيل عن ھنا نتحدث ولكن السابقين المثالين نفس 

 السدس قسمنا. سدس على فحصلنا 3  لىع قسمناه. نصف العدد لدينا :خامس مثال
ر ثمانية من واحد على فحصلنا 3 علىه حصلنا الذي الجديد العدد أخذنا. عش علي

مناهرة وقسرى مى أخم. 3 علرة كن موم أن يمكة نقمة؟ بعمليد القسر أن نري نفس
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 شيء كل" الحدسيين القانونين أحد حسب الطالب يجيب أن يمكن أيضا ھنا .جوابنا
  ".نھاية إلى يأتي شيء كل" أو" يقسم

   :سادس مثال

  :فيصبح قليO، الخامس السؤال نغير أن يمكن

  : التالية المتوالية *حظ

1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 … 

   .جوابك فسر. خطوة كم فبعد ستنتھي كانت إن المتوالية؟ ستنتھي ھل

   :سابع مثال

 ضربناه. 1000000 العدد لدينا: نقول مثO. ضرب عن نتحدث أن يمكننا القسمة بدل
يلنا 100 فى فحصربنا ،100000000 علة ضي النتيجلنا 100 فى فحص عل

م. 10000000000رة كا متمر أن يمكننة نسرب بعملية ضر ؟100 ب النتيج فس
  .جوابك

  Bينتج ليس  A  ، وإذا ليسB  ينتج A  إذا :القانون الحدسي الخامس

  :أول مثال

دين تطيل الول ذو مسرض طين وعا. معينه غيرنا طوله وغيرنل اي. عرض الجم
 صحيحة؟ التالية

 .مساحة المستطيل تتغير دائما  �
 .مساحة المستطيل تتغير أحيانا  �
 .مساحة المسطيل * تتغير �

بذي الطالب الب يجيانون حسي القامس الحدسب الخأن يجية بى الجمل ا^ول
حيحة،دى أن إذ صفات إحتطي صرت لالمسي تغيه وھه، طولذلك وعرضو ول ھ

 الطالب أن المOحظة يجب. تغيرت المستطيل مساحة وھي ا^خرى الصفة أن يعتقد
 ھي المثال في الصحيحة الجملة وأن الحدسي القانون على معتمدا إجابته في أخطأ

  .صحتھا لنرى مختلفة أمثلة نأخذ أن ويمكننا الثانية، الجملة

 :ثان مثال

 الجمل اي. فقط طوله غيرنا. معينين وعرض طول ذو مستطيل لدينا :يالثان السؤال
 صحيحة؟ التالية

 .مساحة المستطيل تتغير دائما  •
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 .مساحة المستطيل تتغير أحيانا  •
 .مساحة المسطيل * تتغير •

بذي الطالب الب يجيانون حسي القامس الحدسب الخأن يجية بى الجمل ا^ول
حيحة،دى أن إذ صفات إحتطيل صرت المسي تغيه، وھذلك طولو ولد ھ أن يعتق

 أصاب الطالب أن المOحظة يجب. تغيرت المستطيل مساحة وھي ا^خرى الصفة
 في مختلفة أمثلة عبر ذلك رؤية ويمكن الحدسي القانون على معتمدا إجابته في ھنا

  .جبريا ا^مر وبرھان البداية

   :رابع ومثال ثالث مثال

  .المستطيل محيط عن نتحدث ناھ ولكن السابقين المثالين نفس

  خBصة واستنتاج

 الطالب تصرفات فھم في المعلم تساعد الحدسية القوانين نظرية أن عرضناه مما نرى
. التعليم مراحل كل في وذلك مختلفة، رياضية أسئلة على أجوبته حالتنا في الرياضية،

 بھذه أيضا لنتبؤا في بل الرياضية، الطالب تصرفات فھم في فقط المعلم تساعد * ھي
رفاتران. التصاعدان ا^مم يسي المعليط فه تخطتخدام دروستراتيجيات واس اس

اولي تحم  تOفي الفھب الحدسان إن للطالا كب. خاطئا الطاله أيضم أن يمكن يفھ
 ا^خطاء يتOفى وبالتالي الحدسية، القوانين نظرية على يطلع عندما الرياضية أخطاءه
  .كبير بشكل بالقوانين المتعلقة
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