بسم اهلل الرحمن الرحيم
جــــــــامــــــعــــــــــــة األزىـــــــــر  -غـــــــــــزة

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

كـــــمــيــــــــــــــــة التــــــــربـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
قــــــسم المنــــاىـــــج وطــرق التـــدريس

أثر توظيف نموذج ميرل وتنيسون في بناء المفاىيم اليندسية لدى طمبة
الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة
إعداد الباحث:
شادي محمد خميس صيدم
تحت إشراف
د .عمي نصار

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات

المساعد ورئيس قسم المنــاىج وطــرق

التدريس بجامعة األزىر – غزة

د .عبد الكريم فرج اهلل

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات

المساعد بجامعة األقصى  -غزة

قدمت ىذه الدراسة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في

المناىج وطرق التدريس من كمية التربية في جامعة األزىر  -غزة
3311ه – 2132م

ب

بسن اهلل الزمحي الزحين

ن آمَنُوا
َيرْفَعِ اللََّهُ الََّذِي َ
مِنكُمْ وَاَّلَذِينَ أُوتُوا اِلعِلِمَ
َدرَجَاتٍ
(اجملادلة)11:

صدق اهلل العظين

ج

اإلىداء
إىل رهش التضحية والعطاء ................ .....
إىل هي علوين كل شيء يف احلياة .... .............
إىل والد الاا ي ًاراص حيايي..................
إىل هي أيذكزمها دوهاً .......................
إىل هي أشتاق حلضنهوا الدافئ ...................
إىل روح أهي وجديي يف عامل اخللىد رمحوهوا اهلل .......
إىل هي يشجعىًي دوهاً على العطاء...............
إىل إخىيي وأخىايي وعوايي ..................
إىل هي علوىًي حب العلن والنجاح ...............
إىل أعواهي الكزام .......................
إىل هي سكنت روحي وقليب ..................
إىل رفيقة دربي وشزيكة جناحي ...............
إىل سوجيت الاالية أم حمود .....................
إىل ًىر عيىًي أبنائي حمود و عوار وإمياى ...........
إىل كل هي علوين حزفاً .......................
إىل كل هي ضحىا بدهائهن ألجل الىطي .............
إىل هؤالء مجيعاً أُهد حبثي ادلتىاضع
د

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمد بف عبد اهلل الصادؽ األميف,

الحمد هلل الذم كفقني كيسر لي أمرم في دراستي ىذه كبعد....
يقكؿ اهلل تعالي " ولئن شكرتم ألزيدنكم "

(إبزاهين)7:

كيقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " (رواه الرتهذ )
انطالقان مف كتاب اهلل كسنة رسكلو ,كبعد ىذا الجيد الكبير كالعمؿ المتكاضع الذم أقدمو ال يسعني إال
أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف ألصحاب الفضؿ الكبير ,بداية بجامعة األزىر المعطاءة منارة العمـ,

كلكؿ مف عممني حرفان تحت ىذا الصرح الشامخ ,مرك انر بأصحاب الفضؿ الكبير في كمية التربية,
كعمادة الدراسات العميا الذيف لـ يتكانكا في خدمة طالب الدراسات العميا.

كالشكر كالعرفاف لممشرفيف عمى ىذه الدراسة ,الدكتور  /عمي نصار ,الدكتور  /عبد الكريم فرج اهلل,
لما قدماه لي مف نصح كارشاد كمعمكمات قيمة حتى خرجت ىذه الدراسة في أبيا صكرة.

كما أقدـ شكرم كعرفاني لكؿ مف قاـ بتحكيـ أدكات الدراسة ,كلممعمميف الذيف شارككا في كرشة العمؿ
كليـ مني خالص الحب كالتقدير.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلدارة مدرسة تكنس الثانكية لمبنيف كلمعممييا األفاضؿ لما قدمكه لي مف جيد

في تطبيؽ الدراسة ,كال يسعني ىنا إال أف أتقدـ بالشكر الكبير لألستاذ  /نايف خميل ,الذم تفضؿ

بمراجعة الدراسة لُغكيان كامالئيان ,كالشكر مكصكؿ لألستاذ  /عمي حمد ,الذم ساعدني في ترجمة

الدراسات كممخص الرسالة لمغة اإلنجميزية.

كفي النياية أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لكؿ مف ساعد عمى خركج ىذا العمؿ المتكاضع إلى النكر,
كلكؿ مف شجعني دكمان عمى التقدـ فميـ مني كؿ حب ككفاء.
الباحث

شادم محمد خميس صيدـ

ه

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر نمكذج ميرؿ كتنيسكف في بناء المفاىيـ اليندسية لدل طمبة

الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي
كالمنيج التجريبي.

قاـ الباحث باختيار مدرسة تكنس الثانكية لمبنيف التابعة لمديرية شرؽ غزة بطريقة قصدية كتـ اختيار

الصفكؼ بشكؿ عشكائي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )86طالبان مف طالب الصؼ الثامف

األساسي مكزعيف عمى صفيف دراسييف ,حيث مثؿ أحدىما المجمكعة التجريبية كبمغ عدد طالبو ()49

طالبان ,بينما مثؿ اآلخر المجمكعة الضابطة كبمغ عدد طالبو ( )48طالبان ,كتحقؽ الباحث مف تكافؤ
المجمكعتيف الدراسيتيف مف حيث العمر الزمني كالتحصيؿ في الرياضيات كاالختبار القبمي.

قاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كىي:

 تحميؿ محتكل الكحدة الثانية (كحدة اليندسة) مف الكتاب األكؿ لمصؼ الثامف األساسي طبعة3122ـ.

 اختبار المفاىيـ الي ندسية الكاردة في الكحدة الثانية (كحدة اليندسة) مف الكتاب األكؿ لمصؼ الثامفاألساسي طبعة 3122ـ.

تـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداتيف بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف ,كما تـ التحقؽ مف صدؽ

البعد كاالختبار ككؿ,
البعد نفسو كأيضان لفقرات ُ
البعد ك ُ
االختبار بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات ُ
كذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار باستخداـ الصدؽ التمييزم بيف المجمكعة العميا كالمجمكعة الدنيا
لممفحكصيف ,كما بمغ معامؿ ثبات االختبار بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار بعد ثالث أسابيع (,)1,9:

كبطريقة ككدر ريتشارد سكف  32حيث بمغ (.)1,978

قاـ ال باحث باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف

متكسطي درجات الطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ,كاختبار ماف – كيتني ( )Uلمتعرؼ
عمى داللة الفركؽ بيف الطالب مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ في كمتا المجمكعتيف في

اختبار المفاىيـ اليندسية.

كقد أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي ما يمي:

 -2كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعة
التجريبية (نمكذج ميرؿ – تنيسكف االستراتيجية الرابعة) ,كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة (الطريقة
التقميدية) في االختبار المفاىيمي البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء المفاىيـ اليندسية لصالح
المجمكعة التجريبية.

و

 -3كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب مرتفعي

التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ – تنيسكف االستراتيجية الرابعة) ,كأقرانيـ في

المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في االختبار المفاىيمي البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء
المفاىيـ اليندسية لصالح المجمكعة التجريبية.

 -4كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب منخفضي
التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ – تنيسكف االستراتيجية الرابعة) ,كأقرانيـ في
المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في االختبار المفاىيمي البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء

المفاىيـ اليندسية لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ نمكذج ميرؿ – تنيسكف في بناء المفاىيـ اليندسية كغيرىا مف
المفاىيـ الرياضية ,كما اقترحت بدراسات مختمفة عمى نمكذج ميرؿ – تنيسكف في بناء المفاىيـ

الرياضية المختمفة ,كلمستكيات دراسية مختمفة.

ز

Abstract
This study has aimed at determining the impact of Merrill and
Tennyson Model in building the geometrical concepts of students in the basic
Eighth Grade in Gaza Educational Governorate .
To achieve the objective of the Study, the Researcher has followed the
analytical descriptive method as well as the experimental method.
The Researcher has deliberately chosen "Tunisia Secondary Boys' School",
affiliated to the Educational Directorate of Eastern Gaza.
The Study sample population consisted of (75) students of the basic education
eighth grade, divided into two classes of 38 and 37 students respectively , the
former representing the experimental group , and the latter representing the
control group.
The Researcher has verified the equivalence of the two study groups in terms
of chronological age and achievement in mathematics and the pre-test.
The
researcher
has
prepared
the
study
tools,
namely:
- Analyzing the second unit contents (geometrical unit) of Book One for the
basic Eighth-Grade, 2011 edition.
- Testing the geometrical concepts contained in Unit Two ( geometrical unit)
of Book One for the basic Eighth-Grade 2011 edition.
The validity and reliability of the two tools have been verified through being
reviewed by a group of arbitrators, as has been the validity of the test by
estimating the sincerity of the internal consistency of the dimension articles
and the dimension itself and also of the dimension articles and the test as a
whole.
Moreover, the authenticity of the test has been verified by means of
discriminatory validity between the higher group and the lower group of the
examined students.
The reliability coefficient of the test has been(0.89) as a result of a testreapplication 3 weeks later, and (0.867) according to Kuder Richardson 21
method.
In order to identify the significant differences between high-achievement and
low-achievement students among both groups in the test for geometrical
concepts , the Researcher has used the T test for two independent, unequal
students samples in order to identify the significant differences between
Students' average marks in both experimental and control groups, as well as
the Mann – Whitney (U) test.
The statistical analysis results have shown the
following:
1 – There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
average scores of students in the experimental group (Merrill – Tennyson
Model :Strategy IV) and the control group (traditional method) in the
geometrical concepts dimensional test in favour of students of the
teaching the experimental group _which is attributable to the method of
ح

geometrical concepts construction.
2 – There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) level between
high-achievement students' marks average among the experimental group
( Merrill – Tennyson model: Strategy IV) and the control group (traditional
method) in the geometrical concepts dimensional test in favour of students of
the experimental group _which is due to the method of teaching the
geometrical concepts construction .
3 – There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) level between
the low- achievement students' marks average among the experimental group
( Merrill – Tennyson model: Strategy IV) , and the control group (traditional
method) in the geometrical concepts dimensional test to the advantage of
students in the experimental group_ which is due to the method of teaching
the geometrical concepts construction.
The Study has recommended the need to use the Merrill – Tennyson model in
building the geometrical concepts, and other mathematical concepts. It also
suggested the need for conducting various studies on the Merrill – Tennyson
model in the construction of various mathematical concepts and different
levels of pedagogical.
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الفصل األول
مقدمة:

خمفية الدراسة وأىميتيا
إف التقدـ العممي كثكرة المعمكمات التي يمر بيا العالـ دفعت العمماء في التربية إلى البحث

عف أفضؿ األساليب كالطرؽ لمحفاظ عمى المعمكمات كالبيانات الكثيرة كالمتالحقة بشكؿ سريع كمتتابع
فكانت طرؽ التدريس كاالستراتيجيات الكثيرة التي عكؼ عمى إبداعيا عمماء أفنكا حياتيـ مف أجؿ رفعة

العمـ كالتعميـ.

كفي ظؿ ىذه الثكرة الكبيرة لممعمكمات تكلد لدينا الكثير الكثير مف المفاىيـ التي يمر بيا المتعمـ خالؿ

حياتو فكاف ُجؿ اىتماـ الجميع مرك انز عمى كيفية الحفاظ عمى ىذا الكـ اليائؿ مف المفاىيـ لدل
المتعمميف بشكؿ مناسب كسمس ,كمف ىنا تكلد الكثير مف األفكار لدل عمماء التربية في كيفية تدريس
ىذه المفاىيـ فكضعكا طرؽ تدريس كاستراتيجيات مختمفة لتسيـ في اكتساب المتعمميف ليذه المفاىيـ

بشكؿ سميـ.

كيرل عمماء التربية أف اكتساب أسس المعرفة ىي أحد الحمكؿ التي قد تككف فعالة في مكاجية تحديات

الحاضر كالمستقبؿ ,كالبعد عف الجزئيات كالتأكيد عمى أسس المعرفة يقصد بو التأكيد عمى المفاىيـ

كالمبادئ التي تشكؿ ىذه المعرفة ( أبك جبر.) 4 : 3113 ,

كتبرز أىمية المفاىيـ العممية في أنيا تقمؿ مف تعقيد البيئة فيي لغة العمـ كمفتاح المعرفة العممية حيث

أنيا تنظـ كتصنؼ عددان كبي انر مف األحداث كاألشياء كالظكاىر التي تشكؿ بمجمكعيا المبادئ العممية

البنا المفاىيمية التي تمثؿ نتاج العمـ كما تساعد المفاىيـ العممية في حؿ كفيـ المشكالت التي
الرئيسة ك ُ
تعترض الفرد في مكاقؼ حياتو اليكمية ( خطايبة ,الخميؿ.) 2:8 : 3112,
إف العمماء عمى مختمؼ تكجياتيـ قد أجمعكا عمى كجكد طريقتيف لتقديـ المفاىيـ كتدريسيا ,فكانت

الطريقة االستقرائية ,كالطريقة االستنتاجية ,فاألكلى تعتمد كميان عمى المتعمـ في مناقشاتو كحكاراتو
لمكصكؿ لمنتائج ,كىذا يتطمب مف المعمـ أف يككف عمى دراية بكؿ ما يجكؿ في أذىاف متعمميو ليصؿ

لمنتائج المرغكبة ,كمف ركاد ىذه الطريقة ( ىيمدا تابا ,بركنر ,جانييو ) ,أما الطريقة الثانية االستنتاجية
فتعتمد عمى اكتساب المتعمـ لممفيكـ مف خالؿ تقديـ المعمـ لممفيكـ مف البداية كيصؿ الطالب مف

خالؿ مناقشتيـ لخكاص المفيكـ إلى خصكصيات المفيكـ أم الكصكؿ إلى الخصكصيات مف
العمكميات كىنا يجب أف يككف المعمـ عمى دراية بكؿ خكاص المفيكـ كمككناتو لكي تككف عممية تقديـ

المفيكـ لمطالب بشكؿ سمس كمناسب ,كمف أبرز ركاد ىذه الطريقة ( كمكزماير ,ميرؿ  -تنيسكف )

(سعادة ,اليكسؼ.) 214 : 2:99 ,

-2-

إف نمكذج ميرؿ  -تنيسكف أحد النماذج االستنتاجية التي تعمؿ عمى تقديـ المفيكـ لممتعمميف مف خالؿ
تعريؼ المفيكـ مرك انر بخكاص المفيكـ ,ثـ تحديد الخكاص األساسية لممفيكـ ,ثـ شكاىد المفيكـ

(األمثمة ,الالأمثمة ) كفؽ معايير معينة ,كصكالن في النياية إلى التدريب االستجكابي كفؽ خطكات
متسمسمة في طريقة اإلعداد لممفيكـ لمعرفة مدل اكتساب الطالب لممفيكـ ,كمف ثـ يستطيع المعمـ

تحديد نقاط القكة كالضعؼ في تقديمو لممفيكـ.

كتعتبر عممية بناء المفاىيـ ميمة جدان لككف المفيكـ أكثر عمكمية كشمكلية لكثير مف الخصائص
كاألشياء كالتي مف خاللو يستطيع المتعمـ أف يصؿ لدرجة كبيرة مف الفيـ كالتعمؽ ,فعند بناء المفيكـ

بطريقة سميمة يسيؿ عمى المتعمـ بعد ذلؾ القدرة عمى التمييز بيف المفيكـ كالمفاىيـ األخرل كمف ثـ
ينطمؽ المتعمـ نحك القدرة عمى التعميـ لممفيكـ كبذلؾ يكفر الكقت كالجيد عند التعرؼ عمى المفاىيـ

المشابية لممفيكـ الذم تـ دراستو كفيمو.

" كمف أىـ ما تتميز بو الرياضيات الحديثة أنيا ليست مجرد عمميات ركتينية منفصمة أك ميارات بؿ
ِّ
مشكمة في النياية بنيانان متكامالن ,كالمبنات
ىي أبنية محكمة يتصؿ بعضيا ببعض اتصاالن كثيقان
األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية؛ إذ إف المبادئ كالتعميمات كالميارات الرياضية تعتمد

اعتمادان كبي انر عمى المفاىيـ في تككينيا كاستيعابيا أك اكتسابيا " ( أبك زينة.) 2:: : 3114 ,

ك تعد اليندسة جزءان ىاـ مف الرياضيات تربط المتعمـ بالعالـ الكاقعي كالحقيقي حيث يتـ تطبيؽ
معمكماتيا في شتى مناحي الحياة كتعتبر اليندسة أحد فركع الرياضيات األساسية – كخاصة في

المرحمة اإلعدادية – حيث يبدأ التمميذ بدراسة اليندسة كفرع مستقؿ مف فركع الرياضيات ,كلدراسة

اليندسة في ىذه المرحمة أىمية كبرل ,ألف اليندسة تعد األداة التي تحدد التالميذ الذيف يستمركف في

دراسة الرياضيات عف غيرىـ مف التالميذ الذيف يجب أف يبحثكا عف مكاد أخرل

(الصادؽ.)3112:379 ,

كفي ضكء ما لمسو الباحث مف خالؿ عممو مدرسان لمرياضيات في المرحمة األساسية أنو يكجد ضعؼ
لدل الطالب في المفاىيـ اليندسية مف خالؿ تدني تحصيميـ في االختبارات الشيرية لكحدات اليندسة

ككذلؾ مف خالؿ األنشطة الصفية التي يمارسيا التالميذ ,كذلؾ يرجع لكجكد منياج تحت التجربة ال

يقدـ المفاىيـ بسالسة ككضكح مما دفع الباحث إليجاد طريقة تدريس مناسبة لبناء المفاىيـ اليندسية

لدل الطالب.

كاستخدـ الباحث ىذا النمكذج ألنو يعتقد أنو يمتمؾ مقكمات كثيرة كعديدة لتقديـ المفيكـ في ضكء ما

لمسو الباحث مف دراسات سابقة لمنمكذج في مكاد دراسية مختمفة كلفصكؿ دراسية مختمفة ,بحيث يقدـ
ىذا النمكذج المفاىيـ بصكرة أكثر تبسيطان كأكثر سيكلة ,كألنو يساعد المتعمـ عمى مشاركة المعمـ في
تقديـ المفيكـ مف خالؿ المشاركة في التمييز بيف األمثمة كالالأمثمة ككذلؾ يتيح الفرصة لمعرفة نقاط

القكة كالضعؼ في تقديـ المفيكـ بشكؿ مستمر كمتتابع مف خالؿ التدريب االستجكابي الذم يعتبر أداة
-3-

التقكيـ لممتعمـ لمتعبير عف مدل فيمو لممفيكـ كمدل قدرتو عمى الكصكؿ لمرحمة التمييز بيف المفيكـ

كغيره مف المفاىيـ ككذلؾ القدرة عمى تعميـ المفيكـ.

مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما أثر توظيف نموذج ميرل و تنيسون في بناء المفاىيم اليندسية لدى طمبة الصف الثامن

األساسي بمحافظة غزة ؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -2ما المفاىيـ اليندسية الكاردة في الكحدة الثانية (كحدة اليندسة) مف الكتاب األكؿ لمصؼ الثامف
األساسي ؟

 -3ما التصكر المقترح لبناء المفاىيـ اليندسية كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف ؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة

(الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء المفاىيـ

اليندسية؟

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب

مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في
المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس

في بناء المفاىيـ اليندسية؟

 -6ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب
منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في
المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس

في بناء المفاىيـ اليندسية؟
فروض الدراسة:

لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ صياغة الفركض اآلتية:

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة
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(الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء المفاىيـ

اليندسية.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب
مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في
المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس

في بناء المفاىيـ اليندسية.
 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب
منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في

المجمكعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس

في بناء المفاىيـ اليندسية.
أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:

 -2التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة في بناء المفاىيـ اليندسية لدل طمبة
الصؼ الثامف األساسي.

 -3الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة في بناء المفاىيـ اليندسية لدل طمبة
الصؼ الثامف األساسي مرتفعي التحصيؿ.

 -4الكشؼ عف اثر استخداـ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة في بناء المفاىيـ اليندسية لدل طمبة
الصؼ الثامف األساسي منخفضي التحصيؿ.

أىمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أىميتيا فيما يمي:

 -2قد ترفع ىذه االستراتيجية مف مستكل الطمبة في بناء المفاىيـ اليندسية كتطبيقيا.
 -3قد تقدـ لمصممي المناىج طريقة لتقديـ المفاىيـ اليندسية بشكؿ جديد.

 -4قد تساعد المعمميف عمى تقديـ المفاىيـ بطريقة مختمفة عف الطرؽ التقميدية.

 -5قد تفيد مشرفي الرياضيات في تدريب المعمميف الجدد عمى استخداـ استراتيجيات التدريس.
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حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة فيما يمي:

 -الحدكد المكانية :سيتـ تطبيؽ الد ارسة عمى طالب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة تكنس الثانكية

لمبنيف التابعة لمديرية شرؽ غزة.

 -الحدكد الزمانية  :الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  3122ـ –  3123ـ.

 تقتصر الدراسة عمى المفاىيـ اليندسية الكاردة في كحدة اليندسة (الكحدة الثانية) في الكتاب األكؿمف المنياج الفمسطيني لمصؼ الثامف األساسي.
 -تقتصر الدراسة عمى إحدل استراتيجيات نمكذج ميرؿ – تنيسكف كىي االستراتيجية الرابعة لتدريس

المفاىيـ كىي (قاعدة ,شكاىد ,تدريب) مع التركيز عمى قاعدة عزؿ الخاصية ,كقاعدة مراعاة تباعد

األمثمة ,كقاعدة مقابمة الالمثاؿ ,كقاعدة التدرج في مستكل الصعكبة كالسيكلة في الشكاىد (أمثمة ,ال

أمثمة).

مصطمحات الدراسة:
تناول الباحث العديد من المصطمحات وقام بتعريفيا إجرائياً كما يمي:
نموذج ميرل  -تنيسون:

نمكذج استنتاجي يعتمد عمى عدة استراتيجيات في تقديـ المفاىيـ تبدأ مف تعريؼ المفيكـ

مرك انر بشكاىد المفيكـ ( األمثمة ,كالالأمثمة ) كصكالن لمتدريب االستجكابي لممفيكـ لمتأكد مف مدل قدرة
الطالب عمى التمييز بيف الشكاىد المنتمية لممفيكـ كالشكاىد غير المنتمية لممفيكـ.
الطريقة التقميدية:
ىي طريقة تدريس تعتمد عمى الكسائؿ التعميمية البسيطة كالطباشير كالسبكرة كبعض المكحات

البسيطة ,كيتـ التدريس داخؿ حجرة دراسية في كقت محدد كمعمكـ كيتخمؿ الدرس بعض األنشطة

التعميمية.

المفيوم اليندسي:
مجمكعة الخصائص اليندسية التي يمكف جمعيا معان عمى أساس صفة مشتركة أك أكثر,

كالتي يمكف أف يشار إلييا باسـ أك رمز معيف.
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مرتفعو التحصيل:
الطالب الذيف يحصمكف عمى أعمى درجات في االختبار الذم أعده الباحث في المفاىيـ

اليندسية لمكحدة الثانية ( اليندسة ) كالذيف تبمغ نسبتيـ  %38مف عدد طالب الفصؿ.
منخفضو التحصيل:

الطالب الذيف يحصمكف عمى أدنى درجات في االختبار الذم أعده الباحث في المفاىيـ

اليندسية لمكحدة الثانية ( اليندسة ) كالذيف تبمغ نسبتيـ  %38مف عدد طالب الفصؿ.
الصف الثامن األساسي:

ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـ كالتي تبدأ مف الصؼ األكؿ حتى
الصؼ العاشر كعادة تتراكح أعمار الطالب في ىذا الصؼ مف  25 – 24سنة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
المفاىيم اليندسية ونموذج ميرل  -تنيسون
 المحور األول :المفاىيم اليندسية
 تعريف المفيوم أىمية تعمم المفاىيم اليندسية خصائص المفاىيم اليندسية تصنيفات المفاىيم اليندسية قواعد المفيوم تعمم المفيوم تحركات المعمم عند تدريس المفاىيم اليندسية تحميل المفاىيم اليندسية وسائل وأساليب قياس تعمم المفاىيم اليندسية -العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم اليندسية

 المحور الثاني :نموذج ميرل  -تنيسون
 مفيوم استراتيجيات التدريس مواصفات استراتيجيات التدريس استراتيجيات تعميم المفاىيم اليندسية -خطوات نموذج ميرل  -تنيسون

الفصل الثاني

اإلطار النظري
المحور األول :المفاىيم اليندسية

تمييد

تعتبر المفاىيـ الرياضية المبنات األساسية لمبناء الرياضي ,فالقكاعد كالتعميمات كالميارات

الرياضية تعتمد اعتمادا كبي انر عمى المفاىيـ في تككينيا كاستيعابيا ,كتتميز الرياضيات الحديثة بككنيا

ليست مجرد عمميات ركتينية منفصمة أك ميارات ,بؿ ىي أبنية محكمة تتصؿ ببعضيا البعض اتصاالن

كثيقان كتشكؿ في النياية بنيانان متكامالن متينان كالمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية.

إف الناظر إلى الكتب المدرسية التي بيد الطالب يجدىا تكتظ بالمفاىيـ ,كالتعميمات ,كالنظريات

كالحقائؽ ,كفي العصر الحديث خطت طرؽ التدريس لألماـ خطكة كبيرة ,نحك االىتماـ بشكؿ كبير
بالمفا ىيـ التي يدرسيا الطالب أكثر مف غيرىا ككف المفاىيـ ىي نقطة انطالؽ كلبنة نحك باقي أنكاع

المعرفة التي سيدرسيا الطالب ,كذلؾ ألف المفاىيـ ىي مككنات المبادئ كالتعميمات الرياضية,
كتدريس المفاىيـ يقمؿ مف قدرة الطالب عمى االعتماد عمى الحفظ كاسترجاع المعمكمات.

إف تد ريس المفاىيـ يعتبر مف الجكانب الميمة في أم عممية تدريسية ذلؾ لككنو يعمؿ عمى تقميؿ
إعادة التعميـ مما يكفر الكقت كالجيد عمى المعمميف عند تقديـ المادة الدراسية كميا ,فيك يساعد المتعمـ

عمى الربط بيف المكاد الدراسية كميا ,فمفيكـ االرتفاع مثالن يفيد الطالب في كثير مف المكاد الدراسية
مثؿ العمكـ ,الرياضيات ,الفيزياء  ....إلخ.

كتعتبر المفاىيـ ىي حمقة الكصؿ لممتعمـ في االنتقاؿ مف صؼ دراسي لصؼ دراسي آخر ,ألف
المفيكـ الذم يتعممو الطالب في الصؼ األكؿ األساسي مثالن سيكبر مع تقدـ الطالب في الدراسة مف

صؼ آلخر ككف المفاىيـ التي يتعمميا الطالب في المراحؿ األكلى لدخكليـ المدرسة تككف مفاىيـ

بسيطة كأكثر مادية ,ككمما تقدـ الطالب مف صؼ آلخر أصبح المفيكـ أكثر عمقان كتجريدان ,فالطالب

الذم درس العدد في الصؼ األكؿ األساسي يدرسيا مف حيث أنيا نظاـ عددم بسيط لمجمع كالطرح
يككف مفيكمان عنده يختمؼ عف تككيف طالب المرحمة األساسية العميا مفيكمو عف نفس األعداد مف
فيك ّ
حيث المجمكعات التي ينتمي إلييا كالعمميات كالخصائص المميزة لكؿ مجمكعة ينتمي إلييا ىذا العدد.

كتعتبر المفاىيـ أساسان لممعرفة الرياضية؛ إذ إف معرفة المتعمميف لممفاىيـ تساعدىـ عمى دراسة

العالقات التي بينيا ,كبالتالي فيـ التعميمات الرياضية ,كما أف لممفاىيـ دك انر أساسيان في تعمـ الميارات

الرياضية ( حسف.) 442 : 2::7 ,
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كتعتبر المفاىيـ اليندسية أحد أنكاع المفاىيـ الرياضية ,كتختص اليندسة بدراسة خكاص كعالقات

األشكاؿ في الفضاء ,كتدرس اليندسة المستكية المفاىيـ مثؿ المربعات كالدكائر كاألشكاؿ األخرل في
المستكل ,كتعني اليندسة الفراغية بدراسة المفاىيـ لألشكاؿ ذات األبعاد الثالثية مثؿ المكعب كالكرة

(أسعد.)2: :3121 ,
تعريف المفيوم:

سأتناكؿ مجمكعة مف التعاريؼ عف المفيكـ لتكضيح آ ارء العمماء في المفاىيـ بشكؿ أكسع,

عرؼ ( سعادة ,اليكسؼ ) 72 : 2:99 ,المفيكـ بأنو " مجمكعة مف األشياء أك األشخاص أك

الحكادث  ,أك العمميات  ,التي يمكف جمعيا معان عمى أساس صفة مشتركة أك أكثر  ,كالتي يمكف أف
يشار إلييا باسـ أك رمز معيف ".

كذلؾ عرفو ( المقاني ,الجمؿ " ) 341 : 2::: ,المفيكـ ىك عبارة عف تجريد يعبر عنو بكممة
أك رمز يشير عمى مجمكعة مف األشياء أك األنكاع التي تتميز بسمات كخصائص مشتركة أك ىي

مجمكعة مف األشياء أك األنكاع التي تجمعيا فئات معينة ".

أما ( نشكاف ) 51: 3112 ,فعرفو " أنو مجمكعة مف المعمكمات التي تكجد بينيا عالقات حكؿ شيء
معيف تتككف في الذىف كتشتمؿ عمة الصفات المشتركة كالمميزة ليذا الشيء ".

كيعرؼ عفانة المفيكـ الرياضي بأنو " مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف الرياضية التي

ترتبط مع بعضيا البعض في إطار رياضي مكحد لبناء األساس المنطقي لمصطمح المفيكـ أك قاعدتو"

( عفانة.) 21 : 3117 ,

كلقد عرؼ( الطيطي )58 : 3121 ,المفيكـ بأنو " صكرة ذىنية لمجمكعة حقائؽ يعبر عنيا بكممة أك
مصطمح أك رمز بالتعريؼ بالكممة أك بالرمز أك المصطمح لمداللة المفظية لممفيكـ ".

أما المفاىيـ اليندسية كالرياضية بشكؿ عاـ فقد عرفيا ( شطناكم ) 28 : 3119 ,بأنيا:
" أفكار مجردة يمكف كصفيا أك تعريفيا كال يمكف إدراكيا بالحكاس" ,فالخط المستقيـ ال نراه كلكننا
نصفو بأشياء مستقيمة فنقكؿ أف حافة الكرقة مستقيمة كحافة الكتاب مستقيمة ,كحافة الطاكلة مستقيمة

.......إلخ ".

كيضيؼ أف المفيكـ الرياضي ىك بناء عقمي ,كىك تجريد عقمي لخكاص مشتركة كمميزة لمجمكعة مف
األشياء أك األحداث التي يمكف مالحظتيا ك تسمى ىذه المجمكعة مجمكعة المرجع لممفيكـ كعناصر

ىذه المجمكعة تسمى أمثمة المفيكـ ,ك أمثمة المفيكـ يمكف أف تككف أشياء مدركة بالحكاس (مفاىيـ

المجمكعات ) ,أفعاؿ ( مفاىيـ عممياتية ) ,مقارنات ( مفاىيـ عالقية ) ,أك تنظيمات ( مفاىيـ بنائية).
كتسمى الخكاص المشتركة كالمميزة ألمثمة المفيكـ بالخكاص الجكىرية لممفيكـ أك مسممات المفيكـ.
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مف خالؿ استعراض الباحث لمتعريفات المتعمقة بالمفاىيـ كجد أنيا رغـ اختالفيا إال أف ىناؾ قاسمان

كبناء عمى ذلؾ يتحدد المفيكـ فيما يمي:
مشتركان يجمع بينيا,
ن
 -2مصطمح يتضمف األفكار المكجكدة التي تـ تعميميا مف مناسبات أك مالحظات أك مكاقؼ معينة.
 -3مجمكعة مف االستدالالت العقمية أك الذىنية التي يككنيا الفرد لألشياء كاألحداث في البيئة.

 -4تجريد لمعناصر المشتركة بيف عدة أشياء أك مناسبات ,أك مكاقؼ معينة كاعطاء التجريد اسمان
أك رم انز أك عنكانان أك مصطمحان.

 -5مجمكعة مف الصفات المميزة كالمشتركة التي يمتقي عندىا جميع عناصر الصنؼ الكاحد في اسـ
أك مصطمح ذم داللة لفظية.

 -6رمز لفظي يدؿ عمى معمكمات ك أفكار محددة ألشياء أك خبرات ذات صفات مشتركة.

 -7ما يتككف لدل الفرد مف معنى كفيـ يرتبط بكممة ( مصطمح ) أك عبارة أك عممية معينة.
وتأسيساً عمى ما سبق ُي َعِّرؼ الباحث المفيكـ اليندسي إجرائيان كما يمي:
مجمكعة الخصائص اليندسية التي يمكف جمعيا معان عمى أساس صفة مشتركة أك أكثر ,كالتي يمكف

أف يشار إلييا باسـ أك رمز معيف.

أىمية تعمم المفاىيم اليندسية:

يرل جانييو أف عممية تعمـ المفيكـ تأخذ الشكؿ اليرمي أم أف المتعمـ ال يستطيع إتقاف

المفيكـ التالي إال بإتقاف المفيكـ السابؽ لو كالمككف لو في اليرـ المفاىيمي.

كيشير ( سعادة ,اليكسؼ ) :6-:5 : 2:99 ,إلى أىمية المفاىيـ كالفكائد التي يجنييا التالميذ مف

استخداميا كتعمميا كما يمي:

 -2تسيـ المفاىيـ بفعالية في تعمـ التالميذ بصكرة سميمة  ,إذ إنيا تعتبر بمثابة العممية النقدية الثابتة
القيمة بالنسبة لمعمميات الذىنية ,كتبقى بالنسبة لمتمميذ كثيقة الصمة بالحياة التي يحياىا.

 -3تساعد المفاىيـ التالميذ عمى التعامؿ بفاعمية مع المشكالت الطبيعية كاالجتماعية لمبيئة.
 -4تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المالحظات كالمدركات الحسية.

 -5تساعد المفاىيـ في حؿ بعض صعكبات التعمـ خالؿ انتقاؿ التالميذ مف صؼ آلخر ,أك مف
مستكل تعميمي آلخر ,فما يأتي أكالن يخدـ كنقطة ارتكاز لما سيأتي بعد ذلؾ.

 -6تقدـ المفاىيـ كجية نظر كاحدة لمحقيقة أك لمكاقع ,كتستخدـ في تحديد عالمنا الذم نعيش بو.

 -7تعتبر المفاىيـ مف األدكات الميمة في التدريس بطريقة االستقصاء ,إذ تؤدم إلى طرح األسئمة
ذات العالقة بمعمكمات ما أك بيانات ما ,كمف ثـ جعميا ذات معنى ,كما تسيـ المفاىيـ في تنظيـ
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المعمكمات المتباينة كتصنيفيا تحت رتبان أك أنماطان معينة لتكضيح العالقات المتبادلة كجعميا ذات

معنى.

 -8تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ الخبرة العقمية ,حيث يمر الفرد بخبرات عديدة مباشرة كغير كمباشرة,
كذلؾ باستخداـ الكسائؿ التعميمية المختمفة ,كتتمثؿ الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تنظيـ ىذه الخبرات

العديدة في تشكيؿ مفاىيـ خاصة بيا.

 -9تساعد المفاىيـ التالميذ عمى البحث عف معمكمات كخبرات إضافية ,كفي تنظيـ الخبرات التعميمية
ضمف أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعالقات المتطكرة.

كذلؾ يذكر ( سالمة ) 69-67 : 3115 ,أف لتعمـ المفاىيـ أىمية كبيرة تتمثؿ في أف:

 -2المفاىيـ تجمع الحقائؽ كتصنفيا كتقمؿ مف تعقيدىا.
 -3المفاىيـ أكثر ثباتان كبالتالي أقؿ عرضة لمتغير.

 -4المفاىيـ تقمؿ مف تعقيد البيئة كسيكلة دراسة التالميذ لمككناتيا.

 -5تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير كالتطبيؽ بمعنى أف أحد المفاىيـ في مرحمة ما يساعد
عمى تفسير المكاقؼ أك األحداث الجديدة أك غير المألكفة ,كمعنى ذلؾ أف تعمـ المفاىيـ يساعد عمى

انتقاؿ أثر التعمـ.

 -6يسيـ تعمـ المفاىيـ في القضاء عمى المفظية ,حيث أف المتعمـ كاف يستخدـ األلفاظ دكف أف يعرؼ
مدلكالتيا.

 -7يؤدم دراسة المفاىيـ إلى زيادة قدرة التالميذ عمى استخداـ المعمكمات في مكاقؼ حؿ المشكالت.
 -8تؤدم دراسة المفاىيـ إلى تكفير أساس الختيار الخبرات ,كتنظـ المكقؼ التعميمي ,كتحديد اليدؼ
مف المنيج.

 -9تدريس المفاىيـ يمكننا مف إبراز الترابط كالتكامؿ بيف فركع العمـ المختمفة.
 -:تؤدم دراسة المفاىيـ إلى تنمية التفكير االبتكارم لدل التالميذ.

كذلؾ يشير (جكدة )28 :3118 ,إلى اتفاؽ غالبية الباحثيف عمى أىمية المفاىيـ في الدكر التالي:
 االرتقاء في مستكل التفكير. -اختزاؿ التعقيد البيئي.

 تختزؿ الحاجة إلى التعمـ المستمر. تكجو السمكؾ ( النشاط ). تجعؿ التعمـ ممكنان. -تنظيـ التعمـ.

 تكفر أساسان صحيحان الختيار الخبرات في مجاؿ تخطيط المناىج.- 02 -

ومما سبق يتضح أن اآلراء التي تناكلت أىمية المفاىيـ كفكائدىا في العممية التربكية متقاربة ,حيث
بينت أف المفاىيـ تعمؿ عمى تنظيـ التعمـ بصكرة ىرمية ,مما يسيؿ عمى المعمـ كالمتعمـ عممية فيـ

طبيعة عممية التعمـ ,كما أف لممفاىيـ أىمية كبرل في أنيا حمقة كصؿ بيف المعارؼ السابقة كالخبرات
السابقة التي يمتمكيا المتعمـ كبيف الخبرات الالحقة كالجديدة التي ستقدـ لو ككف المفاىيـ تراكمية البناء,
فالمتعمـ يمر في مرحمة بناء المفاىيـ بحمقة متكاصمة مف التراكمات المعرفية التي تعمؿ عمى تككيف

المفيكـ مف خالؿ تمييز الخصائص المتشابية في الظكاىر أك األشياء كمف ثـ قدرة المتعمـ عمى
تصنيفيا في نظاـ معيف حسب خصائصيا كبالتالي الكصكؿ لممفيكـ.

خصائص المفاىيم اليندسية:

كبعد تناكلنا العديد مف التعريفات لممفاىيـ نجد أف المفاىيـ مف خالؿ تعريفاتيا السابقة تتسـ

بالعديد مف الخصائص التي سكؼ نكردىا.

ذكر ( الطيطي ) 58-57 : 3121 ,مجمكعة مف الخصائص اعتمادان عمى التعريفات السابقة كىي:

أ -المفيكـ مصطمح تعميمي يدؿ عمى عناصر مشتركة في السمكؾ اإلدراكي لدل األفراد كليس لدل

فرد معيف.

ب -يتككف المفيكـ مف جزأيف أساسيف ىما االسـ أك الرمز أك المصطمح ,كالداللة المفظية لممفيكـ.
ج -كؿ مفيكـ يمتمؾ مجمكعة مف الخصائص المحكية ( الحرجة ) التي يشترؾ فييا جميع عناصر

فئة المفيكـ كىذه الصفات تميز المفيكـ عف غيره مف المفاىيـ األخرل.

د -كؿ مفيكـ لو أمثمة تنطبؽ عميو تسمى أمثمة المفيكـ ,كىناؾ أمثمة ال تنطبؽ عمى المفيكـ تسمى
الأمثمة المفيكـ.

ىػ -بعض المفاىيـ ال نستطيع التعرؼ عمييا مف خصائصيا المشتركة بشكؿ مباشر كلكف يتـ التعرؼ
عمييا مف خالؿ استنتاج خصائصيا.

ك -الكثير مف االصطالحات كالرمكز التي تستخدـ بشكؿ كبير تعتبر مفاىيـ.

س -يصؼ المفيكـ األشياء كالمكاقؼ كالظكاىر البيئية ,كيميزىا عف بعضيا البعض كما أنو ال ينطبؽ
عمى شيء أك ظاىرة أك مكقؼ معيف بؿ ينطبؽ عمى مجمكعة مف األشياء أك المكاقؼ أك الظكاىر

كىك ما يسمى ( التعميـ ).

ح – تعد المفاىيـ تككينات كاستدالالت عقمية يككنيا الفرد ذىنيان.
كيذكر ( األسمر )46 : 3119 ,خصائص لممفاىيـ منيا:

 أف المفاىيـ تتككف كتنمك باستمرار ,كتتدرج في الصعكبة مف مرحمة ألخرل لتصبح أكثر تعقيدان. -أف العمـ ينمك بنمك المفاىيـ.
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 -المفاىيـ ىي أدكات الفكر الرئيسية.

 المدرسة تقكـ بدكر ميـ في تشكيؿ المفاىيـ. -المفاىيـ تتكلد بالخبرة كبدكنيا تككف ناقصة.

 تختمؼ مدلكالت المفيكـ الكاحد مف شخص آلخر حسب مستكل الخبرة. -أف المفاىيـ تعتمد عمى الخبرات السابقة لمفرد.

يتبين مما سبق أف ىذه الخصائص ضركرية لعممية التعمـ حتى يككف فعاالن ,حيث أف ذلؾ يؤدم إلي

زيادة دافعية المتعمـ عمى التعمـ كيشعره بالنجاح ,كيقكم فيو الثقة بقدرتو كيصكب خطأه عقب حدكثو.

إف ىذه الخكاص مجتمعة تعطي صكرة أكثر كضكحان عف المفاىيـ مما يسيؿ عمى المعمميف عند تناكؿ
أم مفيكـ منذ البداية بأف يككف المعمـ عمى دراية بخكاص المفيكـ الذم سيقكـ بتدريسو حتى تككف

نتائج تدريس المفيكـ أكثر إيجابية كبالتالي سيجنب المعمـ مف الكقع في األخطاء الكثيرة التي تؤدم
إلى أخطاء عديدة كشائعة لدل الطالب في اكتساب كبناء المفاىيـ لدييـ ,مما يضفي عمى المفيكـ

نكعان مف الغمكض كالمُبس كىذا ما نريد أال يحدث.

تصنيفات المفاىيم اليندسية:

ىناؾ عدة أنكاع لممفاىيـ فيناؾ مف يقسميا إلى قسميف ىما :المفاىيـ المحسكسة ,كالمفاىيـ

المجردة ,كمنيـ مف يذكر تصنيفات أخرل ,فمثالن يذكر ( عقيالف ) 221 : 3111 ,عدة تصنيفات
لممفاىيـ الرياضية كىي:

 -2المفاىيم الحسية والمفاىيم المجردة:
حيث أف المفاىيـ الحسية تنتمي إلى المفاىيـ المادية التي يمكف قياسيا كمالحظتيا كيمكف لممتعمـ

لمسيا فمثالن :المسطرة ,المنقمة ,الفرجار ,كميا مفاىيـ تدرؾ بالحكاس.

أما المفاىيـ المجردة فيي مفاىيـ داللية غير حسية ,فال يمكف مالحظتيا كال قياسيا كالمادية كمف

أمثمتيا :المساحة ,الحجـ ,المحيط ,كفي الرياضيات ىناؾ الكثير مف المفاىيـ التي أغمبيا مجرد.
 -2المفاىيم المفردة ,والمفاىيم العامة:

فالمفاىيـ المفردة ىي التي تنتمي إلى مجمكعات أحادية أم تتككف مف عنصر كاحد فقط مثؿ مفاىيـ
شبو المنحرؼ ,كطائرة األطفاؿ.

أما المفاىيـ العامة كىي التي تنتمي إلى مجمكعات تتككف مف أكثر مف عنصر كاحد مثؿ مفيكـ

المضمع ,المجسمات.

 -1مفاىيم متعمقة باإلجراءات:
كىي مفاىيـ تركز عمى طرؽ العمؿ كمفيكـ التطابؽ كالتشابو لممثمثات.
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 -3مفاىيم عالقية:
كىي مفاىيـ تشتمؿ عمى عالقة بيف مفيكميف أك أكثر مثؿ :المربع.

 -5مفاىيم معرفة:

كىي مفاىيـ قابمة لمتعريؼ مف خالؿ عبارة تكضح كتحدد المفيكـ.

 -6مفاىيم غير معرفة:

كىي مفاىيـ غير قابمة لمتعريؼ ,حيث ال يمكف إيجاد عبارة تصؼ المفيكـ كصفان محددان كدقيقان مثؿ

النقطة.

كيصنؼ ( اليكيدم ) 36 : 3117 ,أيضان المفاىيـ الرياضية إلى:

 -3المفاىيم الحسية والمفاىيم المجردة:

-المفاىيـ الحسية ىي المفاىيـ المادية التي يمكف مالحظتيا أك مشاىدتيا ,مثؿ :مفيكـ الفرجار

كمفيكـ المسطرة كمفيكـ المثمث قائـ الزاكية  ..الخ.

-المفاىيـ المجردة ىي مفاىيـ غير حسية ,أم أنيا المفاىيـ التي ال يمكف مالحظتيا كال يمكف

مشاىدتيا ,مثؿ :المساحة كالمحيط.
 -2مفاىيم متعمقة باإلجراءات:

كىي التي تيتـ بطرؽ العمؿ ,مثؿ :مفيكـ جمع األعداد كمفيكـ طرحيا كمفيكـ قسمتيا كمفيكـ
ضربيا.

 -1مفاىيم داللية ومفاىيم وصفية:
-المفاىيـ الداللية ىي التي تستخدـ لمداللة عمى شيء ما ,مثؿ :مفيكـ العبارة الصائبة كمفيكـ النسبة

التقريبية (ط).

-المفاىيـ الكصفية ىي التي تحدد خصائص معينة تتصؼ بيا مجمكعة مف األشياء ,مثؿ  :مفيكـ

االتصاؿ كمفيكـ الصدؽ في العبارات الرياضية.

 -3مفاىيم مفردة ومفاىيم عامة:

 -المفاىيـ المفردة ىي مجمكعة اإلسناد التي ليا مجمكعة أحادية ,مثؿ :مفيكـ العدد . 8

-المفاىيـ العامة ىي مجمكعة اإلسناد التي تحكم أكثر مف عنصر ,مثؿ :مفيكـ العدد الطبيعي

كمفيكـ دالة الدرجة الثالثة.

 -5مفاىيم بسيطة ومفاىيم مركبة:
-المفاىيـ البسيطة ,مثؿ  :مفيكـ العدد الصحيح كمفيكـ العالقة.

المفاىيـ المركبة ىي التي تتشكؿ مف أكثر مف مفيكـ بسيط  ,مثؿ  :مفيكـ العدد النسبي كمفيكـعالقة التكافؤ.
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 -6مفاىيم ربطية ومفاىيم فصمية:
-المفاىيـ الربطية ىي التي تستخدـ أداة الربط "ك" ,مثؿ :مفيكـ التقاطع ,فتقاطع مجمكعتيف مف

العناصر عبارة عف عناصر المجمكعة األكلى كعناصر المجمكعة الثانية.

-المفاىيـ الفصمية ىي التي تستخدـ أداة الربط "أك" ,مثؿ :مفيكـ العدد الصحيح فالعدد الصحيح غير

السالب ىك عدد صحيح مكجب أك صفر.

 -7مفاىيم العالقات:

ىي التي تشتمؿ عمى عالقة معينة بيف األشياء ,مثؿ :مفيكـ ( <  ) > ,في المتباينات.كبالنسبة لممفاىيـ اليندسية فيذكر ( شطناكم ) 28 : 3119 ,أنيا تتككف مف نكعيف ىما:
 -2مفاىيـ أكلية غير معرفة :كىي التي ندرؾ معناىا كنصفيا كال نستطيع تعريفيا.
 -3مفاىيـ معرفة :كىي مفاىيـ يمكف تعريفيا بعبارة تحدد معناىا بدقة ككضكح.

كيذكر ( عريفج ,سميماف ) 261-258 : 3116 ,ثالثة تصنيفات لممفاىيـ الرياضية كىي:

أوالً :تصنيف برونر ومعاونيو :فقد قسـ بركنر المفاىيـ إلى ثالثة أقساـ ىي:
أ -المفاىيم الربطية:

كىي مفاىيـ تستخدـ أداة الربط ( ك ) عند ذكر جميع خكاص المفيكـ.

ب – المفاىيم الفصمية أو التحيزية:

كىنا يككف لممفيكـ أكثر مف خاصية ,ثـ نختار مف بيف الخصائص خصيصة كاحدة دكف غيرىا مف

الخصائص لمتعبير عف ىذا المفيكـ.

ج -المفاىيم العالقية:

كىي مفاىيـ تشتمؿ عمى عالقة معينة بيف األشياء كمفيكـ " أكبر مف " كمفيكـ " أصغر مف ".
ثانياً :المفاىيم الداللية بالمقارنة مع المفاىيم الوصفية وىي تنقسم ألربعة أنواع ىي:

أ – المفاىيم الداللية:

كىي المفاىيـ التي تستخدـ لمداللة عمى شيء ما مثؿ مفيكـ عبارة صائبة أك مفيكـ عبارة خاطئة.

كالمفيكـ الداللي ىك المفيكـ الذم مجكعة اإلسناد ,أك مجمكعة المرجع لو ,ليست مجمكعة خالية,
فمثالن مفيكـ العدد الطبيعي مفيكـ داللي ألف مجمكعة اإلسناد لو ىي }  {.... , 4 , 3 , 2كىي
ليست خالية.
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ب -المفاىيم الوصفية ( المميزة ):
كىي المفاىيـ التي تحدد خصائص معينة تتصؼ بيا مجمكعة مف األشياء ,كمفيكـ " الصدؽ " في

العبارات الرياضية أك مفيكـ التآلؼ في النظاـ الرياضي المبني عمى المسممات ,كمفيكـ االتصاؿ
كمفيكـ القابمية لمقسمة.

المفاىيـ الكصفية ىي مفاىيـ غير داللية ,فإذا كاف الصدؽ مفيكمان كصفيان فمفيكـ عبارة صائبة ىك

مفيكـ داللي.

ج -المفاىيم الحسية والمفاىيم المجردة:
 -المفاىيـ الحسية :ىي المفاىيـ التي عناصر إسنادىا أشياء مادية يمكف مالحظتيا كقياسيا كمفيكـ

المسطرة ,الفرجار ,كالمنقمة.

 -المفاىيـ المجردة :كىي مفاىيـ داللية غير حسية ,حيث ال يمكف مالحظتيا أك قياس مجمكعة

إسنادىا.

مثؿ :العدد النسبي ,العدد األكلي مع مالحظة أف معظـ المفاىيـ الرياضية ىي مفاىيـ مجردة.

د – المفاىيم المفردة والمفاىيم العامة:

 المفاىيـ المفردة :كىي مفاىيـ مجمكعة إسنادىا مجمكعة أحادية مثؿ مفيكـ العدد (  ,) 8كمفيكـنقطة األصؿ.

 المفاىيـ العامة  :كىي المفاىيـ التي تحتكم مجمكعة إسنادىا عمى أكثر مف عنصر مثؿ مفيكـالعدد الطبيعي ,كمفيكـ العدد المركب ,كمفيكـ االقتراف التربيعي.

ثالثاً :تصنيف جونسون ورازنج حيث قسمت المفاىيم الرياضية إلى أربع أنواع ىي:

أ -مفاىيم متعمقة بالمجموعات يتـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تعميـ الخصائص عمى األمثمة أك
الحاالت الخاصة الكاردة.

مثؿ مفيكـ العدد (  ,) 4مفيكـ ( المربع ).

ب -مفاىيم متعمقة باإلجراءات كتركز عمى طرؽ العمؿ كمفيكـ جمع المصفكفات كتركيب االقترانات.

ج -مفاىيم متعمقة بالعالقات كىي تركز عمى المقارنة كالربط بيف عناصر مجمكعة ,أك مجمكعات,
كمفاىيـ المساكاة.= , > , < ,

د -مفاىيم متعمقة بالبنية ,أك الييكؿ الرياضي كمفيكـ االنغالؽ ,العنصر المحايد ,التجميع.
ككذلؾ يمكف تصنيؼ المفاىيـ إلى مفاىيـ بسيطة كمفاىيـ مركبة.

- 07 -

كيصنؼ دينز المفاىيـ الرياضية كما كرد في( الصادؽ ) :7 : 3112 ,إلى ثالثة أنكاع ىي:

-3المفاىيم الرياضية البحتة:

كىذه المفاىيـ تتعمؽ بتصنيؼ األعداد كالعالقات بينيا كىذه المفاىيـ مستقمة كال ترتبط بالطريقة التي
يكتب بيا العدد.

مثاؿ  :األعداد ستة , 9 ,العدد  23كميا أمثمة لمفيكـ العدد الزكجي رغـ أف كالن منيا مختمؼ عف

اآلخر في الكتابة.

 -2المفاىيم الرمزية:
كىي المفاىيـ التي تعتمد خكاص األعداد بنتيجة مباشرة عمى الطريقة التي تمثؿ بيا تمؾ األعداد.

مثاؿ :العدد  38في النظاـ العشرم أم سبع كعشركف.

 -1المفاىيم التطبيقية :

كىي تطبيؽ لممفاىيـ الرمزية كالبحتة في حؿ المشكالت في عمـ الرياضيات كفي المجاالت األخرل

المتصمة بو.

مثاؿ  :المساحة ,الحجـ ,الطكؿ كميا مف المفاىيـ التطبيقية.

وبناء عمى ذلك يتضح أف المفاىيـ تعتمد اعتمادان في نكعيا عمى الخصائص كعددىا كارتباطيا
ً
بعضيا مع بعض ككذلؾ ككف المفيكـ محسكسان أـ مجردان كلكف حسب ما نجده في كتب الرياضيات
التي ندرسيا لمطالب أف معظـ المفاىيـ اليندسية مجردة ,ككذلؾ تعتمد المفاىيـ عمى أدكات الربط كىذا

ما سنراه بعد قميؿ في قكاعد المفيكـ.

قواعد المفيوم:

قكاعد المفيكـ ىي عبارة عف الطرؽ المختمفة التي يتـ مف خالليا تنظيـ صفات المفيكـ

المميزة كقد اتفؽ ( سعادة ,اليكسؼ ) 8:-89 : 2:99 ,ك( الطيطي ) 68 -66 , 3121 ,عمى
عدة قكاعد لممفيكـ ىي:

 -3قاعدة اإلثبات:

تشير ىذه القاعدة إلى إثبات أك تطبيؽ صفة مميزة معينة عمى شيء أك مثير ما.
كتعتبر مفاىيـ اإلثبات مف أسيؿ المفاىيـ تعممان لككنيا تحتكم عمى أمثمة كثيرة ,كمثاؿ عمييا مفيكـ

المضمع.
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 -2القاعدة التجميعية أو االقترانية:
تشير ىذه القاعدة إلى صفتيف مميزتيف أك أكثر ينبغي تكافرىما معان في الشيء أك المثير ,لكي يككف

مثاالن عمى المفيكـ.

مثاؿ عمييا مفيكـ المربع ,فالمربع يحتكم عمى أكثر مف صفة كىي مضمع ,مغمؽ ,بسيط ,لو أربع

زكايا ,أضالع متساكية.

 -1قاعدة التضمين اال نفصالي أو الالاقتراني:
تشير ىذه القاعدة إلى تطبيؽ صفات مميزة منفصمة ,أك غير مقترنة باألشياء أك المثيرات لتشكؿ أمثمة
عمى المفيكـ.

ىذه القاعدة تعتمد عمى أداة الربط ( أك ) يعني ظيكر صفة أك ظيكر األخرل كمثاليا عندما نقكؿ

يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع إذا كاف ( كؿ ضمعاف متقابالف متكازياف ,أك كؿ ضمعاف
متقابالف متساكياف ,أك كؿ زاكيتاف متقابمتاف متساكيتاف ,أك القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر ).

 -3قاعدة الشرط المفرد:

تشير ىذه القاعدة إلى كجكب تكفر صفة مميزة معينة ,إذا تكافرت صفة مميزة أخرل لتحديد مثاؿ
المفيكـ ,كتتخذ ىذه القاعدة صيغة العبارة ( إذا  ......فإف ).

مثاؿ عمييا إذا كاف الشكؿ مضمعان منتظمان إذف يمكف رسمو داخؿ دائرة ,مثؿ :المربع مضمع منتظـ
يمكف رسمو داخؿ دائرة.

 -5قاعدة الشرط المزدوج:
تنص ىذه القاعدة عمى تكفر شرط متبادؿ بيف صفتيف مميزتيف بحيث إذا تكفرت إحداىما تكفرت

األخرل حتمان لتحديد أمثمة المفيكـ ,كتأخذ ىذه القاعدة الصيغة المركبة اآلتية:

( إذا  .......فإف ,كاذا  ...........فإف ) كمثاؿ عمييا مفيكـ المثمث المتساكم األضالع حيث أف

صفة تساكم األضالع تشترط تساكم الزكايا ,كأف تساكم الزكايا تشترط تساكم األضالع.

بينا يرل ( نشكاتي  ) 552 – 551 : 2:95 ,أف ىذه القكاعد منطقية عمى الرغـ مف أنيا ال تصؼ

االستراتيجيات التي يتبعيا األفراد في تعمـ المفيكـ ,كما أف ىذه القكاعد تصؼ العالقات الممكنة

كالقائمة عمى الخصائص المحكية ( الحرجة ) لممفاىيـ المختمفة ,التي قد تتطابؽ لحد كبير مع
االستراتيجيات المستخدمة في تعمـ المفيكـ ,مما يدؿ عمى أف المتعمميف ال يفكركف طبقان ليذه القكاعد,

أك مما يسيؿ تعمـ المفيكـ عمى نحك مكضكعي.

من خالل ما سبق يتضح لمباحث :أف ىذه القكاعد ميمة جدان عند تقديـ المفيكـ ألنيا تكضح

الخصائص الحرجة لممفيكـ كالعالقات بينيا ككيفية ارتباطيا ببعض كيجب ىنا عمى المعمميف أف
يككنكا عمى دراية كاممة بيذه القكاعد قبؿ تدريس المفاىيـ لكي يتضح لممتعمميف صفات المفيكـ بصكرة
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أكثر كضكحان كسالسة كلكي يستطيع الطالب التمييز بيف المفاىيـ األخرل التي تمتمؾ خكاص مشابية

أك مماثمة لمفاىيـ جديدة تقدـ ليـ.

تعمم المفيوم:

يكرد ( نشكاتي ) 546 - 545 : 2:95 ,عف مراحؿ تعمـ المفيكـ فيصفيا بأنيا نشاط يقكـ

بو المتعمـ مما يؤدم إلى قدرة المتعمـ عمى التصنيؼ لمحكادث أك المثيرات المتباينة جزئيان في صؼ

كاحد اعتمادان عمى الخصائص المشتركة بينيا مما يدلؿ ذلؾ عمى تعمـ المفيكـ.

كما يعرفو ( سعادة ,اليكسؼ ) 84 :2:99 ,بقياـ المتعمـ بسمكؾ التصنيؼ ,مما يتطمب استخداـ
عمميات عقمية إلجراء مقارنات متعددة كشاممة بيف مجمكعة مف المثيرات المقدمة عمى المفيكـ ,يتـ

مف خالليا تمييز أمثمة المفيكـ مف ال أمثمة المفيكـ كتجميعيا معاُ في فئة أك صنؼ كاحد بناء عمى
صفة مميزة أك أكثر ,كاستثناء الال أمثمة مف ذلؾ الصنؼ كخاصة تمؾ التي ال تتكفر عمى تمؾ الصفة

أك الصفات المميزة لممفيكـ.

كيذكر ( األغا ,عبد المنعـ ) 346 :2::5 ,مراحؿ لتعمـ كتعميـ المفاىيـ كما يمي :

المرحمة األولى ( تقديم المعمومات والتعرف عمى المفيوم ) كيتـ في ىذه المرحمة الخطكات اآلتية:
 -يقدـ المعمـ أمثمة محددة عف المفيكـ المراد تدريسو.

 يقارف التالميذ بيف األمثمة ( التي تتكافر فييا خصائص أك صفات المفيكـ ) ,كالالأمثمة ( التي التتكافر فييا خصائص أك صفات المفيكـ ).

 -يقكـ التالميذ بفرض الفركض كاختبارىا.

 يحدد التالميذ تعريفان يحتكم عمى الخصائص األساسية لممفيكـ أك ما يسمى بالخصائص الحرجة.المرحمة الثانية ( اختبار التوصل لممفيوم )

 يتعرؼ التالميذ عمى أمثمة أخرل كيحددكف إف كانت تنتمي لممفيكـ أك ال تنتمي لممفيكـ. يؤكد المعمـ االفتراضات كيعطي أسماء المفاىيـ. -يشارؾ التالميذ بأمثمة مف عندىـ عمى المفيكـ.

المرحمة الثالثة ( تحميل استراتيجيات التفكير )

كيقصد باستراتيجية تعمـ المفاىيـ ترتيب الق اررات التي يتخذىا الناس عندما يكاجيكف كؿ مثاؿ جديد
لممفيكـ ,كيتـ تحميؿ التفكير عندما يقكـ التالميذ باألعماؿ اآلتية:

 كصؼ األفكار التي تراكدىـ في تنظيـ المعمكمات كأسس التصنيؼ. مناقشة دكر الفركض كالخصائص. -مناقشة نكع كعدد الفركض.
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ويرى الباحث :أف قدرة المتعمـ عمى تعمـ المفيكـ تككف عف طريؽ قياـ المتعمـ بسرد جميع خصائص
المفيكـ كمف ثـ أف يقكـ بعمؿ تمييز ليذه الخصائص كالكصكؿ لمخصائص األكثر ارتباطان لممفيكـ,
كمف ثـ قدرة المتعمـ إلى االنطالؽ لخطكة ميمة كىي القدرة عمى التصنيؼ لممفيكـ عف غيره مف

المفاىيـ التي ستكاجيو في حياتو الدراسية أك البيئية ,كيككف ذلؾ مف خالؿ تصنيؼ المفيكـ مف

خكاصو الحرجة كالمميزة لو ,كفي النياية يككف اليدؼ األسمى مف تعمـ المفاىيـ كىك اكتساب الطالب

القدرة عمى التعميـ لممفاىيـ األخرل التي تمتمؾ نفس الصفات أك السمات أك الخصائص.

تحركات المعمم عند تدريس المفاىيم اليندسية:

عند تدريس المفاىيـ بمختمؼ أنكاعيا قد يقكـ المعمـ بالتحركات اآلتية كما كضحيا

(عبد اليادم ك آخركف:) :2 – :1 :3113 ,

 -3تحرك الخاصية الواحدة:

حيث يقدـ المعمـ خاصية كاحدة لممفيكـ فمثالن عند تقديـ مفيكـ متكازم األضالع يعرفو بأنو شكؿ
رباعي ,فينا قاـ المعمـ بذكر خاصية كاحدة لممفيكـ ( متكازم األضالع ) بأنو شكؿ رباعي.

 -2تحرك التحديد:

حيث يحدد الشيء الذم يطمؽ عميو المفيكـ فمثالن عند تدريس مفيكـ متكازم األضالع فيقكؿ المعمـ
ىك الشكؿ الرباعي الذم فيو كؿ ضمعاف متقابالف متكازياف كمتساكياف ككؿ زاكيتاف متقابمتاف

متساكيتاف كقطراه ينصؼ كؿ منيما اآلخر ,فنالحظ ىنا مقدار التحديد لمفيكـ متكازم األضالع.

 -1تحرك المقارنة:

كىنا يتناكؿ المعمـ مفيكـ معيف كيبرز أكجو الشبو كاالختالؼ بينو كبيف مفيكـ آخر سبؽ تعممو ,فمثالن
عند تدريس مفيكـ متكازم األضالع كمفيكـ جديد فيك يختمؼ عف مفيكـ شبو المنحرؼ ,كبالتالي

المعمـ يتخذ مف شبو المنحرؼ عنص انر لممقارنة ألنو قريب الشبو مف متكازم األضالع كىذا يسيؿ تعمـ

المفيكـ.

 -3تحرك المثال ( أمثمة االنتماء ):
فينا يقكـ المعمـ بإعطاء عدد مف األمثمة عف المفيكـ الذم سكؼ يقدمو فمثالن عند تقديـ مفيكـ متكازم

األضالع يقدـ المعمـ أمثمة متنكعة عف متكازم األضالع مثؿ ( :المربع ,المستطيؿ ,المعيف ...,الخ )
كىذا ما يطمؽ عميو مفيكـ االنتماء.

 -5تحرك الالمثال ( أمثمة عدم االنتماء ):
كىذه الطريقة عكس التحرؾ السابؽ في أمثمة االنتماء حيث يقكـ المعمـ ىنا بإعطاء أمثمة مختمفة عف
عدـ االنتماء لممفيكـ الذم سكؼ يقدمو فمثالن عند تقديـ مفيكـ متكازم األضالع كما سبؽ يقدـ المعمـ

مجمكعة مف أمثمة عدـ االنتماء مثؿ ( :شبو المنحرؼ ,طائرة األطفاؿ .... ,الخ ) كميا أشكاؿ
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ىندسية ال تنتمي لممفيكـ الذم يقدمو كىك (متكازم األضالع) كغالبان ما تقترف أمثمة الال انتماء
بالتبرير فمثالن في المثاؿ الذم سقناه عف متكازم األضالع كاعطائو أشكاالن ال تمثؿ متكازم األضالع

يبرر أنيا ليست مف عائمة متكازم األضالع ألف األضالع المتقابمة ليست متكازية.

 -6تحرك الرسم:

ال يمكف االستغناء عف الرسـ في تقديـ المفاىيـ الرياضية كخصكصان اليندسية منيا فال يستطيع المعمـ
تقديـ مفيكـ متكازم األضالع ,المربع ,المستطيؿ ,متكازم المستطيالت دكف الرسـ.

 -7تحرك التعريف:

كيعتبر ىذا التحرؾ مف أكثر التحركات شيكعان كاستعماالن كسيكلة كأكثر دقة كتحديدان لممفيكـ ,كلكف

ىناؾ الكثير مف الدراسات التي تقكؿ بأنو مف أكثر التحركات صعكبة عمى فيـ الطالب مما يدفع

الطالب لحفظ المفيكـ أكثر مف فيمو ,كبالتالي ال يستطيع الطالب تكظيؼ المفيكـ بشكؿ كبير.

فمثالن إذا طمب المعمـ مف الطالب إعطاء تعريؼ لممعيف ,المثمث ,المربع ,متكازم األضالع ,فكؿ

الطالب سيقكمكف بحفظ التعاريؼ غيبان كلكف ىؿ يستطيع الطالب تكظيؼ ىذه التعاريؼ بشكؿ كبير

في حياتيـ.

وتأسيساً عمى ما سبق تعتبر التحركات التي يقكـ بيا المعمـ لتقديـ المفاىيـ اليندسية داخؿ غرفة
الفصؿ كثيرة ,كلكف المعمـ الناجح ىك المعمـ الذم يستطيع اختيار التحرؾ السميـ كالمناسب لممتعمميف,

الذم بدكه سيعمؿ عمى فيـ الطالب لممفاىيـ بشكؿ أكثر عمقان ,كبالتالي يستطيع المتعمـ تكظيؼ

المفيكـ في حياتو التعميمية كفي بيئتو بشكؿ كبير ,كالرياضيات لككنيا تمتمؾ عددان كبي انر مف المفاىيـ
الرياضية المجردة ,فإف ذلؾ يستدعي اختيار التحرؾ المناسب لجعؿ المفاىيـ أقؿ تجريدان.

تحميل المفاىيم اليندسية:

إف تحميؿ المفيكـ مف األمكر األكثر أىمية فيك يعمؿ عمى التعرؼ عمى المفيكـ عف قرب

كىنا يجب عمى المعمـ القياـ بعدة إجراءات لتحميؿ المفيكـ لكي يسيؿ عممية تعممو كاكتسابو كانتقاؿ

أثره كيكرد (سعادة ,اليكسؼ ) 225 – 218 : 2:99 ,عف ( جابر ) 433 -427 : 2:93 ,أف
ىناؾ خطكات في تحميؿ المفيكـ كىي:

 -3تحديد نوع المفيوم:

كىنا يجب أف يحدد المعمـ نكع المفيكـ الذم سيقكـ بتقديمو أىك مفيكـ مادم أـ مفيكـ مجرد فالمفاىيـ

المادية مثؿ :المنقمة  ,الكرة  ,الفرجار ...... ,الخ ,أـ المفاىيـ المجردة مثؿ :المساحة ,المحيط,
الحجـ ...........,الخ.
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كقد يحدد المعمـ نكع المفيكـ مف خالؿ صفاتو المميزة التي تدؿ عميو ,فكؿ مف النكعيف السابقيف يحدد

نكع طريقة التدريس المناسبة لتقديـ المفيكـ كىذا ما سنراه الحقان في طرؽ تدريس المفيكـ.

 -2صياغة تعريف المفيوم المراد تعميمو:

تبني تعريفات المفاىيـ اليندسية كالمفاىيـ الرياضية بشكؿ عاـ عمى أربعة أسس رئيسة ىي:

أ -التعريفات التي تبنى عمى أساس الصفات المدركة لممفيكـ ,أك التي يتيسر قياسيا.

كىذه الصفات ىي التي يتـ تجريدىا مف أشياء تككف مشتركة بينيا كمميزة لممفيكـ ,فمثالن  :الصفات
التي تسمح لنا بتصنيؼ المربع ,المستطيؿ ,شبو المنحرؼ ,المعيف ,متكازم األضالع ,كالذم يميزىا

عف غيرىا مف األشكاؿ اليندسية أنيا أشكاؿ رباعية.

ب -التعريفات التي تككف عمى أساس المترادفات كداللة األلفاظ المغكية.

كىذه التعريفات نجدىا في المفاىيـ الثقافية بشكؿ كبير كذلؾ مف خالؿ تقديـ التعريؼ عمى شكؿ

كممات مترابطة مع بعضيا البعض لتكضح المقصكد مف المفيكـ فمثالن عند تعريؼ " المؤدب " بأنو

الشخص الطيب الذم يراعي اآلخريف كيتمطؼ معيـ كال يسمؾ مسمكان خشنان مع زمالئو ,فمثؿ ىذا
التعريؼ قد ال يحدد أمثمة المفيكـ بشكؿ كبير ,كمف ىنا فيذه التعريفات ال تجد اتفاقان كبي انر عمى تمثيميا

لممفيكـ بشكؿ صادؽ.

ج – التعريفات التي تبنى عمى أساس المسممات أك النظريات.

يعرؼ الخط المستقيـ بأنو
كمثؿ ىذه التعريفات ال تحدد صفات المفيكـ تحديدان مباش انر ,فمثالن عندما ّ
أقصر مسافة بيف نقطيتيف ,فال يمكف ىنا رؤية الخط المستقيـ ,كال رؤية النقطيتيف ,بينما يمكف تعريفيا

بالكممات كلكف ىذا الرسـ لممستقيـ ال يمثؿ المفيكـ عمى نحك دقيؽ كما يقكؿ متخصصك الرياضيات.
د -التعريفات التي تبنى عمى أساس الكظيفة أك االستخداـ.

كىذا النكع مف التعريفات أكثر قبكالن لدل األطفاؿ الصغار الذيف يصنفكف األشياء كفقان الستخداميـ ليا,

كعمى العكس فالبالغكف يعرفكف المفيكـ باستخداـ ثالثة الطرؽ السابقة لتعريؼ المفيكـ.

 -1تحديد الصفات المميزة لممفيوم:

عند تدريس أم مفيكـ يجب أف يقكـ المعمـ بتحديد الصفات المميزة لممفيكـ كالتي يتـ بكاسطتيا

تصنيؼ األشياء أك المثيرات في صنؼ المفيكـ ,فمثالن عندما نقكـ بذكر الصفات المميزة لممربع عند
تدريسو نذكر أنو شكؿ رباعي ,مغمؽ ,بسيط  ,جميع أضالعو متساكية في الطكؿ.

إف الصفات المميزة لممفيكـ تمكف المعمـ مف التعرؼ عمى الطريقة التي تنتظـ بيا ىذه الصفات كعمى

قاعدة المفيكـ ككذلؾ عمى األمثمة ك الالأمثمة في تكضيح المفيكـ.

 -3تحديد قاعدة المفيوم:

لقد تـ التحدث مسبقان عف القكاعد لممفيكـ بشكؿ منفصؿ كمكضحان كؿ نكع مف ىذه القكاعد.
- 23 -

 -5تحديد موقع المفيوم من ىرم المفاىيم األخرى:
فتحديد مكقع المفيكـ بالنسبة لممفاىيـ األخرل ميـ كمفيد لممعمـ لمساعدتو عمى تنظيـ درسو بشكؿ
متسمسؿ كبشكؿ متتابع كأيضان يساعد المتعمـ عمى اكتساب الخبرات بشكؿ منظـ كمرتب ككذلؾ تحديد
مكقع المفيكـ يكضح مستكل اإلتقاف الذم يرل المعمـ بأف عمى المتعمـ تحقيقو لتعممو لممفيكـ.

فمثالن :المضمع مفيكـ كبير ينقسـ لقسميف :القسـ األكؿ منيا أشكاؿ رباعية كاآلخر أشكاؿ غير
رباعية ,كاألشكاؿ الرباعية تنقسـ إلى مفاىيـ فرعية منيا( :مربع ,مستطيؿ ,معيف ,شبو منحرؼ,
متكازم أضالع) أما األشكاؿ غير الرباعية فتنقسـ إلى مفاىيـ فرعية منو ( :المثمث ,السداسي,

الخماسي ,السباعي  ....الخ).

 -6اختيار األمثمة والالأمثمة المناسبة لتدريس المفيوم:
ىناؾ مف المفاىيـ ما يحتاج فقط لمثاؿ كاحد فقط ليعبر عف المفيكـ مثؿ مفيكـ شبو المنحرؼ ,كىناؾ

المفاىيـ التي تحتاج لمعديد مف األمثمة لكي تعبر عف المفيكـ بشكؿ كبير مثؿ متكازم األضالع,

المضمعات الرباعية.

كيجب أف يككف المعمـ لديو الخبرة الكافية الختيار األمثمة التي تدعـ المفيكـ كالتي تسمى أحيانان

(باألمثمة المكجبة ) كىي األمثمة التي تحمؿ صفات كخصائص المفيكـ المراد تدريسو ,بينما تعتبر

األمثمة التي ال تحمؿ الخصائص المميزة لممفيكـ بالال أمثمة كتسمى أيضان ( األمثمة السالبة ) فمثالن
يعتبر المستطيؿ مثاؿ مكجب لمشكؿ الرباعي بينما يعتبر المثمث مثاؿ سالب لمشكؿ الرباعي.

 -7العمل عمى تطبيق المفيوم وانتقال أثره:

إف اليدؼ مف بناء المفاىيـ كاكتسابيا لدل المتعمـ ىك قدرة المتعمـ عمى االستفادة مف ىذه المفاىيـ في
استخداميا كتكظيفيا في المكاقؼ التعميمية المختمفة لذلؾ يجب أف يقكـ المعمـ بإعداد الكسائؿ

كاألنشطة المختمفة التي تحقؽ تطبيؽ المفيكـ أك انتقاؿ أثره لممكاقؼ الجديدة كذلؾ مف خالؿ ما يمي:

أ -أف يقكـ المتعمـ بتصنيؼ األمثمة التي تنتمي لممفيكـ كاألمثمة التي ال تنتمي لممفيكـ ,فالتمميذ الذم

اكتسب مفيكـ المربع مثالن ,يككف قاد انر عمى تصنيؼ المربعات األخرل التي يقابميا تصنيفان صحيحان
كأف يتعامؿ معيا بكصفيا مربعات كليس أشكاالن رباعية.

ب -أف يدرؾ التمميذ المفاىيـ األخرل التي تشمؿ المفيكـ أك تككف معو عمى المستكل نفسو أك أنيا

تقع تحتو فالتمميذ الذم اكتسب مفيكـ المربع عميو أف يدرؾ المفاىيـ المساكية لو في الرتبة كالمستطيؿ

كالمعيف كمتكازم األضالع ككذلؾ المفاىيـ األعمى منو مثؿ األشكاؿ الرباعية كأخي انر المفيكـ األشمؿ

كىك المضمع.

ج -تككيف المبدأ كحؿ المشكالت :فالمبدأ ىك عبارة عف عالقة بيف مفيكميف أك أكثر ,كالمشكمة ىي
مكقؼ غامض يتطمب حالن ,كتستخدـ المفاىيـ لفيـ المبادئ كتككينيا ,كما تستخدـ المفاىيـ كالمبادئ

لحؿ المشكالت.
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د -يتيح تعمـ المفيكـ لممتعمـ تعمـ مفاىيـ أخرل ليا الدرجة نفسيا مف الصعكبة كلكف بزمف أقؿ فمثالن:

عندما يكتسب الطالب مفيكـ المربع يصبح فرصة تعممو لمفيكـ المعيف مثالن باعتباره مفيكمان مساكيان

في درجة الصعكبة لممربع كبزمف أقؿ منو.

كيضيؼ ( شطناكم ) 29 : 3119 ,عند تحميؿ تعريؼ أم مفيكـ سنجد أف ىذا التعريؼ يتككف مف

خمسة أركاف ىي:

 -3الخواص الجوىرية األساسية:
كىي الخكاص المشتركة بيف األشياء أك األىداؼ التي تككف المفيكـ ,كالمميزة ليا عف غيرىا ,كتعتمد

ىذه الخكاص لتصنيؼ األشياء إلى أمثمة انتماء لممفيكـ أك عدـ انتماء.

 -2مصطمح المفيوم:

كىك االسـ أك الرمز الذم يطمؽ عمى المفيكـ بعد تحديد خكاصو الجكىرية.

 -1أمثمة المفيوم:

كىي كافة األشياء كالحكادث التي تتكفر في كؿ منيا خكاص المفيكـ الجكىرية ككؿ كاحد منيا يككف

مثاالن عمى المفيكـ.

 -3تعريف المفيوم:
كىك تجميع أك تمخيص لمخكاص الجكىرية في عبارة بيدؼ تحديد المعنى الدقيؽ كالكاضح لممفيكـ.

 -5الخواص الثانوية لممفيوم:

كىي خكاص يمكف استنتاجيا كالبرىنة عمى صحتيا اعتمادان عمى الخكاص الجكىرية لممفيكـ كالمعارؼ
الرياضية التي سبقت ىذه المفيكـ في تسمسؿ عناصر البنية التي ينتمي إلييا المفيكـ كتصنؼ

الخكاص الثانكية لثالث أنكاع ىي:

أ -خكاص تتكفر في جميع أمثمة المفيكـ كالتي تسمى خكاص ثانكية ثابتة.
ب -خكاص تتكفر في بعض أمثمة المفيكـ كتسمى خكاص ثانكية متغيرة.

ج -خكاص تتناكؿ عالقة بيف مثاليف مف أمثمة المفيكـ كتسمى خكاص ثانكية عالقية.

كيضيؼ شطن اكم أف ىذه األركاف الخمسة ال تقدـ دفعة كاحدة في المنياج المدرسي فكؿ منيا يقدـ
حسب مناسبتو لمفئة العمرية كبصكرة تتمشى مع درجة نضج المتعمـ كاستعداده كبعد ذلؾ يتـ التكسيع

في المعمكمات األخرل المتعمقة بالمفيكـ .

في ضوء ما سبق يتضح ما يمي :أف تحميؿ المفيكـ خطكة ميمة جدان لممعمـ لكي يككف عمى دراية
بكؿ ما يدكر في فمؾ المفيكـ بداية مف نكعو كبالتالي اختيار طريقة تدريسو المناسبة لو ,كمف ثـ

االنطالؽ نحك التعريؼ المناسب لممفيكـ كالذم يغطي صفاتو المميزة أك الحرجة كالتي تعبر عف

المفيكـ بكضكح ,كمف ثـ يستطيع المعمـ التفريؽ بينو كبيف المفاىيـ األخرل ذات العالقة لكي ال يحدث
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خمط لدل الطالب ,كلتحقيؽ تناسؽ الخكاص كترتيبيا يقكـ المعمـ باختيار قاعدة المفيكـ المناسبة

اعتمادان عمى خكاصو المميزة كعددىا ,كمف ثـ يقكـ المعمـ بتحديد مكقع المفيكـ كتسمسمو مف ىرـ
المفاىيـ التي ينبثؽ منيا ليسيؿ تعممو عمى الطالب ,ثـ يختار المعمـ كبعناية األمثمة كالالأمثمة التي

تدعـ المفيكـ لزيادة التكضيح كازالة الغمكض حكؿ المفيكـ ك كفي النياية يختار المعمـ األنشطة

المناسبة التي تبرز فيـ الطالب لممفيكـ مف خالؿ تكظيفو كانتقاؿ أثره في مكاقؼ تعميمية أخرل.

وسائل وأساليب قياس تعمم المفاىيم اليندسية:

لمعرفة مدل اكتساب المتعمـ لممفيكـ ىناؾ كسائؿ كأساليب أكردىا

(الطيطي )77-76 :3121 ,كما يمي:

 -2اكتشاؼ المفيكـ :كذلؾ مف خالؿ عممية تككيف المفيكـ الثالثي ( التمييز ,التصنيؼ ,كالتعميـ).
 -3تعريؼ المفيكـ :قدرة المتعمـ عمى تحديد الداللة المفظية لممفيكـ المستيدؼ.
 -4استخداـ المفيكـ في عممية التمييز كالتصنيؼ ك التعميـ.
 -5تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ جديدة.

 -6تفسير المالحظات كالمشاىدات أك األشياء في البيئة التي يعيش فييا المتعمـ.
 -7بناء مفاىيـ مشابية لممفيكـ الذم تعممو.

 -8استخداـ المفيكـ في فرضيات كاستدالالت أك تعميمات مختمفة.
ويرى الباحث :أف قياس مدل تعمـ المفيكـ يككف مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى دمج األشياء أك الخبرات
الجديدة التي يشاىدىا أك يتعمميا مع البنية المفاىيمية التي يمتمكيا كبالتالي تصبح قدرة المتعمـ عمى
التعميـ ىنا كبيرة مما يكفر الكقت كالجيد عمى المعمـ في تقديـ المفاىيـ منفردة كؿ مرة كىنا يككف دكر

المتعمـ إيجابيان كمناقشان كليس دك انر سمبيان كال ممتمكان أك يحفظ المفيكـ فقط.

العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم اليندسية:

ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى تقديـ المفاىيـ كتعمميا كمف ىذه العكامؿ

( قطامي كقطامي:) 24 : 3112 ,
 -2خصائص التعمـ.

 -3خصائص المكقؼ التعميمي.
 -4خصائص المفيكـ المراد تعميمو.
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 -5عكامؿ ترتبط بدكر المعمـ كمنيا ما يمي:

أ -تحديد المثيرات الالزمة كاخبار المتعمـ بيا.

ب -تحديد االستجابة المرغكبة كاخبار المتعمـ بيا.

ج -تحديد االستراتجية المالءمة كاخبار المتعمـ بيا.

د -تييئة المعمكمات الضركرية لممفيكـ.

ق -إعداد الطمبة السترجاع المعمكمات المناسبة.

ك -زيادة مستكل الدفاعية لدل المتعمـ.

كيضيؼ عمى ىذه العكامؿ كالرؾ ( )clarck,1971:253-278أف تعمـ المفاىيـ يتأثر بمجمكعة

عكامؿ عند تقديمو كىي:

 -2ما يتعمؽ بنكع المفيكـ ( مجرد ,مادم ).
 -3ما يتعمؽ بنكع المثيرات أك الدكافع.

 -4ما يتعمؽ بالمتعمـ مف حيث خصائصو النمائية كجنسو ,كذكائو ,كعمره ,كمستكاه.
 -5ما يتعمؽ بالميمة التعميمية كالخبرة السابقة بالمفيكـ المستيدؼ.
 -6ما يتعمؽ بالقدرات اإلبداعية في التفكير.

ويتفق الباحث :أف العكامؿ المؤثرة في تقديـ المفيكـ لممتعمـ نابعة مف نفس طبيعة المفيكـ ككف ىذا
المفيكـ مجردان أك ماديان ,كىؿ المتعمـ عنده مف الخبرات السابقة ما يكفي الكتساب ىذا المفيكـ ,كىذا
يتطمب أف يككف المتعمـ قد كصؿ لمرحمة مناسبة مف العمر الزمني كالعقمي الكتساب ىذا المفيكـ ,كما

يمتمكو المتعمـ مف قدرات إبداعية لمتفكير في تحميؿ ىذا المفيكـ ,كابراز خصائصو الحرجة التي تميزه
عف غيره مف المفاىيـ.
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المحور الثاني :نموذج ميرل – تنيسون:
تمييد

إف االىتماـ بالمفاىيـ بصفتيا لبنات رئيسة في قكالب المعرفة دفع الكثير مف العمماء لمعمؿ

عمى كجكد الكثير مف االستراتيجيات كالنماذج التي تسعى لتقديـ المفاىيـ الرياضية كاليندسية كالمفاىيـ

المختمفة بطريقة أكثر تبسيطان كسيكلة ,كلممحافظة عمى ىذه المفاىيـ في عقكؿ المتعمميف بشكؿ أكثر

فيمان ,كعمقان ,كبناءان عمى ذلؾ برع الكثير مف عمماء التربية في ابتكار الكثير مف النماذج
كاالستراتيجيات المختمفة لتقديـ المفاىيـ المختمفة كككف ىذه االستراتيجيات كالنماذج قد اتفقت عمى

طريقتيف لتقديـ المفاىيـ كىما الطريقة االستقرائية كالطريقة االستنتاجية ,كعمى الرغـ مف اختالؼ
الخطكات في كمتا الطريقتيف إال أنو يكجد ىناؾ تشابو في بعض الخطكات بينيا كلكف االختالؼ

الجكىرم يكمف في ترتيب ىذه الخطكات لتقديـ المفيكـ.

كمف ىذا المنطمؽ كجدت الكثير مف النماذج كاالستراتيجيات المختمفة فمف ىذه النماذج ( االستقرائية )

نمكذج جانييو ,كىيمدا تابا ,كبركنر ,كمف النماذج (االستنتاجية ) نمكذج ميرؿ  -تنيسكف ,ك كمكزماير,

كسيقكـ الباحث في ىذا المحكر بالتركيز عمى النمكذج االستنتاجي ( ميرؿ  -تنيسكف ) ككف الباحث
يتناكؿ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستنتاجي في دراستو.

مفيوم استراتيجيات التدريس:

ىناؾ العديد مف التعريفات لالستراتيجية في التدريس فمنيـ مف عرفيا كما يمي:

-2خطة عمؿ عامة تكضع لتحقيؽ أىداؼ معينة كلتمنع تحقيؽ مخرجات غير مرغكب فييا.
 -3ىي تحركات المعمـ داخؿ الفصؿ ,كأفعالو التي يقكـ بيا أك التي تحدث بشكؿ منتظـ متسمسؿ.

 -4كمنيـ مف عرفيا بأنيا سياؽ مف طرؽ التدريس الخاصة كالعامة المتداخمة كالمناسبة ألىداؼ
المكقؼ التعميمي ,كالتي يمكف مف خالليا تحقيؽ األىداؼ التربكية لممكقؼ التعميمي بأقؿ اإلمكانات

كعمى أجكد مستكل ممكف.

كيعرفيا ( أسعد ) 26 : 3121 ,بأنيا:
خطكات إجرائية منتظمة كمتسمسمة بحيث تككف شاممة كمرنة كمراعية لطبيعة المتعمميف كالتي تمثؿ

الكاقع الحقيقي لما يحدث داخؿ الصؼ مف استغالؿ إلمكانات متاحة لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب

فييا .

وي َعِّرف الباحث االستراتيجية بأنيا كؿ ما يقكـ بو المعمـ داخؿ غرفة الفصؿ بيدؼ تحقيؽ أفضؿ
المخرجات المرغكبة كالحد مف المخرجات الغير مرغكبة بشكؿ متسمسؿ كمنتظـ كمناسب لمستكل

المتعمميف.
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مواصفات استراتيجية التدريس:

أم استراتيجية تدريس تتسـ بالعديد مف الصفات لتككف أكثر نجاحان كمناسبة لممتعمميف كلكي

تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ كلذلؾ يجب أف تتصؼ االستراتيجية بما يمي (أسعد:)27 : 3121 ,

 -2قدرتيا عمى تيسير التعمـ كتنظيمو.

 -3تكظيؼ كؿ مصادر التعمـ المتكافرة في بيئة التعمـ.

 -4تشتمؿ عمى خطكات تتضمف األنشطة التعميمية التعممية  ,كمصادر التعمـ المتاحة كالكقت الالزـ
إلنجاز التعمـ.

 -5أف تحقؽ األىداؼ التعميمية بأقؿ جيد ككقت.
 -6تراعي خصائص المتعمميف النمائية.

 -7تراعي المبادئ النفسية كالتربكية لعممية التعمـ.

 -8تكفر لممتعمميف الدافعية ,كالثقة بالنفس ,كاألمف ,كفرص النجاح في ميمات العمـ.
 -9تستثمر كافة إمكانات المتعمميف بدرجة ممكنة.

 -:تنمي ميارات البحث كالتفكير لممادة العممية التي تدرس بيا.

 -21تنمي ميارات التفكير المختمفة لممتعمميف.

 -22تنمي الجكانب االنفعالية كالقيمية لدل المتعمميف.
 -23تنمي الجكانب الميارية لدل المتعمميف.

 -24تتصؼ بالمركنة بحيث تأخذ كؿ متغيرات بيئة التعمـ بعيف االعتبار.
وتأسيساً عمى ما سبق يتضح :أف أم استراتيجية تدريسية يجب أف تتسـ بعدة خصائص مف أبرزىا
إمكانية التطبيؽ ألف االستراتيجية لك كانت غير قابمة لمتطبيؽ لف تجدم ,كأف تككف االستراتيجية
كاضحة لكي يسيؿ عمى المطبقيف ليا تطبيقيا بشكؿ مناسب ,كأف تراعي االستراتيجية البيئتيف

(الداخمية  ,الخارجية) كالمقصكد بالداخمية مراعاة طبيعة المتعمميف كاإلمكانات المتاحة داخؿ المؤسسة
التعميمية ,أما الخارجية فالمقصكد بيا كؿ ما يحيط بالمؤسسة التعميمية مف الخارج كما يؤثر بيا ,كأف
تككف االستراتيجية مرنة قابمة لمتعديالت عند حدكث أم ظرؼ طارئ قد يؤثر عمييا بحيث تككف

مالءمة لمجميع في مختمؼ الظركؼ .
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استراتيجيات تعميم المفاىيم اليندسية:

ىناؾ العديد مف االستراتيجيات لتقديـ المفاىيـ اليندسية ككؿ ىذه االستراتيجيات ميما اختمفت

إال أنيا تككف ضمف طريقتيف رئيستيف ىما ( سعادة ,اليكسؼ:) :: – :8 : 2:99 ,

أ – الطريقة االستنتاجية:

كفي ىذه الطريقة يقكـ المعمـ بعرض المثيرات عمى المتعمـ كاحدان تمك اآلخر بعد إعالـ المتعمـ بقاعدة
المفيكـ ,كيحاكؿ المتعمـ تصنيؼ كؿ مثير لدل عرضو في الفئة المناسبة.

كمنيـ مف يرل ىذه الطريقة ىي االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص أم االنتقاؿ مف تعريؼ المفيكـ إلى

خكاصو ,فيي تنقؿ المتعمـ مف الكؿ لمجزء.
ب – الطريقة االستقرائية :

كىذه الطريقة يقكـ المعمـ بعرض جميع المثيرات دفعة كاحدة ,كيقكـ المتعمـ باختيار المثير المناسب

مف بيف ىذه المثيرات ,ككضعو في الفئة المناسبة ,مع تمقي تغذية راجعة مناسبة بعد كؿ عممية
اختيار.

كمني ـ مف يرل أف ىذه الطريقة ىي االنتقاؿ مف الخاص لمعاـ أم االنتقاؿ مف الخكاص كاألمثمة إلى

التعريؼ أك القاعدة ,فيي تنقؿ المتعمـ مف الجزء لمكؿ.

ويرى الباحث :أنو رغـ اختالؼ االستراتيجيات في المسميات أك االختالؼ في النماذج التدريسية
المختمفة فكميا نابعة مف ىاتيف الطريقتيف ( االستنتاجية  ,االستقرائية ).
كمف ىذه االستراتيجيات لتقديـ المفاىيـ الرياضية ما يمي ( اليكيدم:) 39 – 38 : 3117 ,

 -3استراتيجية أمثمة االنتماء:

حيث يدرؾ الطالب المفيكـ مف خالؿ األمثمة اإليجابية لممفيكـ.

 -2استراتيجية أمثمة االنتماء وأمثمة عدم اال نتماء:

حيث يمكف أف يدرؾ الطالب المفيكـ في حاؿ تقديـ أزكاج مف أمثمة االنتماء كأمثمة عدـ االنتماء.

 -1استراتيجية التعريف وأمثمة اال نتماء وعدم االنتماء عمى الترتيب:

حيث يقكـ المعمـ بإعطاء تعريؼ المفيكـ أكالن ثـ يعطي أمثمة تكضح التعريؼ كمف ثـ إعطاء ال أمثمة
ال تمثؿ المفيكـ كذلؾ إلزالة سكء الفيـ كلمتمييز بيف المثاؿ المكجب الذم ينتمي لممفيكـ كالمثاؿ

السالب الذم ال ينتمي لممفيكـ.

 -3استراتيجية أمثمة االنتماء وعدم االنتماء ثم التعريف عمى الترتيب:
حيث يقكـ المعمـ بإعطاء أمثمة المفيكـ ثـ ال أمثمة المفيكـ ثـ يقكـ المعمـ بتفسير المفيكـ أم إعطاء

معنى المفيكـ أك تعريفو.
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 -5استراتيجية تعريف ثم أمثمة االنتماء:
حيث يقكـ المعمـ بتعريؼ المفيكـ أكالن كمف ثـ يقكـ بإعطاء أمثمة تنطبؽ عمى المفيكـ كخصائصو
كذلؾ لمعمؿ عمى تثبيت المفيكـ في البناء المعرفي لممتعمـ.

 -6استراتيجية أمثمة انتماء ثم التعريف:

كىنا يقكـ المعمـ بإعطاء أمثمة ليا عالقة بالمفيكـ كمف ثـ يصؿ مف خالؿ األمثمة لخصائص المفيكـ

كبالتالي تعريؼ المفيكـ.

في ضوء ما سبق يتضح ما يمي :أف جميع االستراتيجيات الست السابقة تتنكع مابيف الطريقتيف
االستقرائية كاالستنتاجية كيجب عمى المعمـ أف يراعي قبؿ تطبيؽ أم استراتيجية مف االستراتيجيات

السابقة قدرتيا عمى تقديـ المفيكـ بشكؿ أكثر كضكحان كسيكلة كسالسة فكؿ مفيكـ يفرض عمى المعمـ
اختيار الطريقة كاالستراتيجية المناسبة لتقديمو بأفضؿ صكرة كلتحقيؽ األىداؼ بأقؿ كقت كجيد كبأكثر

فاعمية.

كعند تدري س المفاىيـ اليندسية باالستراتيجيات السابقة تحدث الكثير مف التفاعالت المفظية

بيف المعمـ كالمتعمـ كمنيا ( عفانة ك آخركف:) :3-:2 : 3118 ,

 -2التعرؼ إلى بعض أك كؿ خكاص المفيكـ.

 -3إيجاد شركط الزمة أك كافية أك الزمة ككافية.

 -4التعرؼ إلى مجمكعة شاممة ينتمي إلييا المفيكـ.

 -5صياغة التعريؼ  :فالتعريؼ جممة خبرية ذات معنى تشرح المفيكـ كتحدد الخكاص الكافية
كالالزمة لتككيف المفيكـ.

 -6التعرؼ إلى أكجو الشبو كاالختالؼ.
 -7إعطاء أمثمة.

 -8إعطاء ال أمثمة.

 -9إعطاء أمثمة مضادة.
 -:في الحاالت  9 , 8 , 7يمكف أف يزداد التفاعؿ بأف ينتج عنو تعميؿ لصحة األمثمة أك عدـ
صحتيا ,أك تعميؿ لألمثمة كالالأمثمة المضادة.

بناء عمى ما سبق يتضح :أف التفاعالت المفظية التي تدكر بيف المعمـ كالطالب في غرفة الفصؿ
ً
يككف المعمـ ىك المكجو ليذه التفاعالت المفظية مف خالؿ التركيز عمى ما ييـ بناء كاكتساب المفيكـ
المراد تدريسو أك تقديمو لمطالب  ,كيقع عمى المعمـ ىنا دكر كبير كميـ في اختيار األنشطة التدريسية
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المناسبة كالمالءمة لتقديـ المفيكـ لمطالب بشكؿ سمس كمنظـ كاستخداـ الكسائؿ التدريسية المناسبة مع

التركيز عمى ضركرة تعزيز الطالب دكمان لكي يككف الطالب أكثر تفاعالن.

كلكي تككف استراتيجيات التدريس أكثر تأثي انر في تدريس اليندسة كانت ىناؾ المعايير العالمية

عند تدريس اليندسة ففي كثيقة المعايير األمريكية (  ) NCTMتضمنت ىذه الكثيقة معايير المنياج
كالتقكيـ لمرياضيات المدرسية كالتي أصدرىا المجمس الكطنى لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة

األمريكية لتككف أىدافان خاصة لتعمـ اليندسة في الصفكؼ األساسية كالعميا كسيتـ التركيز ىنا عمى
الصؼ الثامف األساسي ككف الباحث سيتعامؿ مع ىذه المرحمة فنجد أف المعايير األمريكية لتعمـ

اليندسة في الصفكؼ مف الخامس إلى الثامف كما يمي ( :أبك لكـ) 34 – 33 : 3118 ,

 -2اليندسة  :يجب أف تتحقؽ لدل الطالب في ىذا المستكل ما يمي:
أ -أف يعرؼ كيصؼ كيقارف األشكاؿ اليندسية.

ب -أف يصكر كيمثؿ األشكاؿ اليندسية بيدؼ تنمية الحس المكاني.
ج -أف يكتشؼ التحكيالت في األشكاؿ اليندسية.

د -أف يمثؿ كيكظؼ العالقات كالخكاص اليندسية.

ق -أف ينمي الثقة بقدرة اليندسة عمى كصؼ عالمنا المادم.

 -3القياس :كيجب أف يتحقؽ لدل الطالب في ىذا المستكل ما يمي:
أ -أف يكسع كيعمؽ فيمو لعممية القياس.

ب -أف يقدر كيككف كيكظؼ القياسات لكصؼ كمقارنة الظكاىر.
ج -أف يختار الكحدات كاألدكات المناسبة لمقياس كفقان لدرجة اإلتقاف المطمكبة ,كيكسع فيمو لمفاىيـ
المحيط  ,المساحة ,الحجـ ,قياس الزاكية ,السعة ,الكزف كالكتمة.

ق -أف ينمي مفاىيـ تقدير القياس كاالستنتاج كالقياس الغير مباشر.
ك -أف ينمي القكاعد كاالجراءات لتحديد القياس المناسب لحؿ المسائؿ اليندسية.

كبعد تناكؿ االستراتيجيات في تدريس المفاىيـ الرياضية كاليندسية عمى كجو الخصكص سنتناكؿ اآلف

نمكذجان مف نماذج التدريس لممفاىيـ اليندسية كىك نمكذج ( ميرؿ  -تنيسكف).

ىذا النمكذج ىك الذم سأتناكلو في بحثي مف خالؿ عرض خطكاتو كاستراتيجياتو المختمفة لتدريس

المفاىيـ الرياضية كبنائيا لدل المتعمميف ,كمف خالؿ اطالع الباحث عف المراجع الخاصة بيذا
النمكذج كجدىا جميعان متشابية مف حيث طريقة العرض ككاف مف أفضؿ ما شاىدتو في المراجع

كالكتب ىك ترجمة الطيطي لكتاب ميرؿ كتنيسكف عف ىذا النمكذج كسأتناكؿ خطكات ىذا النمكذج مع

التعميؽ عمى كؿ خطكة كفي النياية سأضع تحضير درس ليذا النمكذج في اليندسية.
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يتككف نمكذج ميرؿ كتنيسكف مف ثمانية خطكات كما يمي (:ميرؿ ,كتنيسكف)2:7 – 2: : 2:88 ,

الخطوة األولى ( :تحديد ضرورية تدريس المفيوم )

كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ المعمـ لممادة الدراسية ليعرؼ كيحدد المفاىيـ التي يككف الطالب
بحاجة ليا لتعمميا.

مثاؿ  :عند تدريس المعادلة الخطية نحتاج إلى

أ -استدعاء التعريؼ ( مستكل التذكر ).

ب -التصنيؼ كالتمييز بيف المعادلة الخطية كغيرىا.

ج -تطبيؽ قاعدة أك مبدأ مثؿ حؿ المعادلة الخطية اآلتية ( س .) 6 = 2 +

د -استنباط قانكنان لك لزـ األمر.

صفات المكضكع الذم مف خاللو يتـ تدريس المفيكـ:

 -2كجكد مصطمحات أك كممات جديدة في الدرس عندئذ يتـ تدريسيا عمى أساس تعميـ المفيكـ.
مثاؿ  :النسبة ,المماس ....... ,الخ.

 -3عندما تقترح مادة الدرس استدعاء تعريؼ لبعض المصطمحات تككف ىذه المصطمحات تتطمب
تدريسيا باستخداـ المفيكـ.

مثاؿ  :عند شرح المستقيمات كعالقيا بالدائرة نتطرؽ لدرس المماس.

 -4عندما يتطمب الدرس استخداـ قاعدة تحتكم عمى مصطمحات تدرس بالمفاىيـ.
مثاؿ  :عند تدريس قانكف ( محيط الدائرة =  × 3ط × نؽ ) فالمفاىيـ إذا لـ يفيميا الطالب مثؿ ( ط,
نصؼ القطر ) لف يستطيع الطالب تعمـ المفيكـ الجديد.

 -5عندما يقدـ المحتكل سمسمة مف الخطكات خصكصان إذا كانت متسمسمة.

مثاؿ  :إذا أراد المعمـ تدريس متكازم األضالع يطمب المعمـ مف الطالب قائمة بالخكاص أك الصفات

التي أدت لتصنيؼ المتكازم عف غيره مف األشكاؿ الرباعية األخرل  ,مثؿ تساكم كتكازم األضالع
المتقابمة ,تساكم كؿ زاكيتيف متقابمتيف ,القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر ,فالخكاص السابقة تحتكم

عمى مفاىيـ يجب أف يدرسيا الطالب مسبقان كقبؿ تدريس المفيكـ.

 -6عندما تستدعي مادة الدرس مطابقة أجزاء لكحدة تركيبية أك جياز معيف.

مثا ؿ  :الكسر يتـ مطابقتو باألجزاء المككنة لو مثؿ البسط ,كالمقاـ مع باقي األعداد النسبية أك الكسكر
حتى يصبح مفيكمان.

يتبين مما سبق :أف دكر المعمـ ىنا ىاـ جدان في تحديد المفاىيـ السابقة لتقديـ المفيكـ الجديد فيجب

عمى المعمـ أف يركز عمى المفاىيـ السابقة بشرحيا أكالن قبؿ البداية بتقديـ مفيكمو الجديد كذلؾ بتحديد

الكممات الميمة في تعريؼ المفيكـ.
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الخطوة الثانية  ( :التعريف )
كيتـ تحضير المفيكـ المراد تعميمو قبؿ خطة تدريسو كليا ثالث خطكات كما يمي:

 -3تحديد اسم المفيوم:

كاسـ المفيكـ ىك كممة جديدة ذات معنى خاص كقد يككف اسـ المفيكـ كممة ,أك جممة ,أك رم انز

مثاؿ :متكازم األضالع  ,المربع  ,المستطيؿ ( كممات ).

المضاعؼ المشترؾ األكبر  ,العامؿ المشترؾ األصغر ( جمؿ ).

إشارات العمميات الحسابية ÷ , × , - , +

 -2تحديد الخصائص الحرجة وغير الحرجة لممفيوم:

( رمكز ).

الخصائص الحرجة لممفيكـ ىي الخصائص التي تتصؿ بالمفيكـ كنستطيع مف خالليا تمييز المفيكـ.

الخصائص الغير حرجة لممفيكـ كىي الخصائص التي ال صمة ليا بالمفيكـ .
مثاؿ :المربع ىك شكؿ رباعي زكاياه قكائـ كأضالعو متساكية .

فنالحظ أف المثاؿ ( شكؿ رباعي ) ال يميز المربع كمفيكـ عف غيره مف األشكاؿ الرباعية فقد يككف

الشكؿ الرباعي ( مستطيالن ,معينان ,شبو منحرؼ ).
 -1تعريف المفيوم:

كىك جممة تقريرية أك أكثر تحدد الخصائص الحرجة لممفيكـ كتكضح العالقات التي تربطيا.

تنقسـ المفاىيـ حسب العالقات التي تربطيا إلى ثالثة أنكاع ىي:
أ -المفاىيـ الكصمية أك التجميعية:

كىي المفاىيـ التي تتطمب تكفر جميع الخصائص الحرجة فييا لتميزىا عف غيرىا كترتبط ىذه

الخصائص بأداة الربط ( ك ) مثؿ:

المربع  /شكؿ رباعي مغمؽ كبسيط كجميع أضالعو متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه قكائـ.

ب – المفاىيـ المنفصمة أك المفرقة:

كىي المفاىيـ التي تككف خصائصيا منفصمة يعني تتطمب عدـ كجكد جميع خصائصيا الحرجة

كتستخدـ أداة الربط ( أك ) مثؿ:

حالة المادة ىي سائمة أك صمبة أك غازية.
ج -المفاىيـ العالقية أك العالقات:

كىي عالقات زمانية أك مكانية تربط بيف الصفات الحرجة لممفيكـ.

مثؿ :حجـ المجسـ = مساحة القاعدة × االرتفاع

فحجـ المجسـ مرتبط بخاصتيف ىما مساحة القاعدة ,االرتفاع.
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ويرى الباحث أف الخطكة الثانية تعتمد في البداية عمى ذكر اسـ المفيكـ سكاءان كاف كممة أـ جممة أـ

رم انز كمف ثـ تحديد الصفات الحرجة التي تميز المفيكـ عف غيره مف المفاىيـ ككذلؾ تحديد أداة الربط

المناسبة في سرد صفات المفيكـ الحرجة مف خالؿ تعريؼ المفيكـ.
الخطوة الثالثة ( :جمع شواىد المفيوم )

كالمقصكد بشكاىد المفيكـ ىي جمع أمثمة المفيكـ كالالأمثمة لممفيكـ ,فالمثاؿ ينتمي لممفيكـ

كالالمثاؿ ال ينتمي لممفيكـ كينتمي لمفيكـ آخر.
كتتككف أشكاؿ أمثمة شكاىد المفيكـ مما يمي:

 -3المرجع  /جمع الشكاىد مف المفيكـ نفسو.

 -2التمثيل المشابو شكالً  /يعني أف تككف األمثمة مماثمة في شكميا كخصائصيا لممفيكـ المراد
تعميمو ( يعني صكرة أك نمكذجان أك محاكاة لمكاقع ).

 -1التمثيل الرمزي  /األمثمة التي تمثؿ المفيكـ رمزيان كتستخدـ لتكضيح المفاىيـ المجردة بكممة أك

رمز يصؼ ىذا المفيكـ.

مثؿ ,≠ ,≤ ,≥ ,∞ :ص ,ط.

كيكضع المثاؿ كالالمثاؿ مقابؿ بعضيما البعض.

ويعزز الباحث ما سبق :أف المعمـ المجتيد ىك الذم يستطيع تكفير الكثير مف شكاىد المفيكـ المختمفة
سكاء أكانت تنتمي لمم فيكـ ( أمثمة مكجبة ) أـ ال تنتمي لممفيكـ ( أمثمة سالبة ) كمف ثـ يقكـ المعمـ

بمقابمة األمثمة كالالأمثمة كذلؾ لتسييؿ عممية التعمـ لممفيكـ مف خالؿ البحث عف خكاصو الحرجة في

المثاؿ كالالمثاؿ.
الخطوة الرابعة  ( :تقدير صعوبة شواىد المفيوم )
كيتـ ذلؾ مف خالؿ تقدير مدل صعكبة األمثمة كالألمثمة لممفيكـ المراد تعميمو كتقدير

صعكبتيا كما يراىا المتعمـ كليس المعمـ كذلؾ مف خالؿ قياـ المعمـ بإجراءات قبؿ تدريسو لممفيكـ

كىي:

 -2اختيار عينة ممثمة مف الطالب.

 -3اعطاؤىـ تعريؼ المفيكـ كأمثمة كال أمثمة عمى المفيكـ عشكائيان ليقكـ الطالب بتصنيفيا إلى أمثمة
كالأمثمة لممفيكـ عف طريؽ تعريؼ المفيكـ كمف ثـ يحسب المعمـ النسبة المئكية لكؿ مثاؿ أك المثاؿ

كذلؾ بقسمة عدد إجابات الطالب الصحيحة عف المثاؿ أك الالمثاؿ عمى العدد الكمي لمطالب فإذا

كانت النسبة أقؿ مف  % 41فيككف المثاؿ أك الالمثاؿ صعبان ,كاذا كانت النسبة بيف  %41إلى %81
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يككف المثاؿ أك الالمثاؿ متكسط الصعكبة ,أما إذا كانت النسبة المئكية أكثر مف  %81كاف المثاؿ أك

الالمثاؿ سيالن.

لذلؾ يجب أال تككف األمثمة سيمة لكي ال يككف التعمـ ناقصان حيث يعتبر الطالب أف المثاؿ الصعب
ىك المثاؿ كىذا خطأ كفي حالة صعكبة األمثمة يقكـ الطالب بكضع الالمثاؿ السيؿ مع األمثمة حيث

يعتبره مثاالن كبذلؾ يقع الطالب في خطأ التعميـ المفرط.

لذلؾ يجب أف تككف األمثمة كالالأمثمة متدرجة في مستكل الصعكبة عند عرضيا ككذلؾ مرتبة مف

السيؿ لمصعب فيذا يحكؿ دكف كقكع الطالب في أخطاء التصنيؼ السابقة لشكاىد المفيكـ.

ويتفق الباحث :أف المعمـ يجب أف يعمؿ عمى تقدير صعكبة شكاىد المفيكـ كذلؾ مف خالؿ اختبارىا
أكالن قبؿ تقديميا حتى يعرؼ مف خالليا مدة مناسبتيا لمطالب كحتى ال يقع الطالب في أخطاء

التصنيؼ لممثاؿ كالالمثاؿ .

الخطوة الخامسة  ( :تحضير اختبار تشخيصي لتصنيف شواىد المفيوم )
كفي ىذه الخطكة يقكـ المعمـ بعمؿ اختبار تشخيصي لمتعرؼ عمى قدرة الطالب عمى تصنيؼ
األمثمة كالالأمثمة الجديدة لممفيكـ كذلؾ لمعرفة أداء الطالب كاألخطاء التي قد يقعكف فييا ككضع

العالج المناسب ليا.

كاالختبار يتضمف فقرات تقيس أداء الطالب التصنيفي لشكاىد المفيكـ كيككف أشكاؿ فقرات االختبار

كما يمي:

 -2فقرات الصكاب كالخطأ.
 -3فقرات المقابمة.

 -4فقرات اإلكماؿ.

 -5فقرات االختيار مف متعدد.
 -6مقالي قصير.

كىناؾ درجات لالختبار تتكزع عمى أربعة أنماط لألداء كما يمي:

أ -تصنيؼ صحيح  /كىك تصنيؼ الطالب لألمثمة كالالأمثمة بشكؿ صحيح.

ب -خطأ التعميـ المفرط  /عندما يصنؼ الطالب الالمثاؿ كمثاؿ.

ج -خطأ التعميـ الناقص  /عندما يصنؼ الطالب المثاؿ كالمثاؿ.

د -الفيـ الخاطئ  /عندما يصنؼ الطالب المثاؿ كالمثاؿ كتصنيؼ الالمثاؿ كمثاؿ.
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كيتـ عالج األخطاء السابقة مف خالؿ ما يمي:

 -2خطأ التعميم المفرط  /يتـ عالجو مف خالؿ أمثمة كالأمثمة إضافية عمى المفيكـ إلظيار
الخصائص المميزة لممفيكـ.

 -3خطأ التعميم الناقص  /يتـ عالجو مف خالؿ أمثمة كال أمثمة أكثر صعكبة مع التركيز عمى
الخصائص المميزة لممفيكـ.

 -4الفيم الخاطئ  /كيتـ عالجو مف خالؿ عمؿ إضافي مف المعمـ باستخداـ مقابمة الالمثاؿ كقاعدة
تباعد المثاؿ مع التركيز عمى خصائص المفيكـ.
ويرى الباحث أف المعمـ يجب أف يراعي عند تقديـ األمثمة كالالأمثمة مستكيات الطالب حتى ال يقع
الطالب في األخطاء السابؽ ذكرىا كأف يعمؿ عمى تعزيز ذلؾ مف خالؿ العديد مف األمثمة كالالأمثمة
اإلضافية ,كأف ينكع في فقرات االختبار التشخيصي لتصنيؼ شكاىد المفيكـ حتى ال يككف الطالب في

االختبار قد اعتاد عمى نمط اإلجابة.
الخطوة السادسة  ( :استخدام قاعدة عزل الخاصية )
كتعتمد ىذه الخطكة عمى قياـ المعمـ بعزؿ الخصائص الحرجة كاظيارىا بشكؿ بارز في المثاؿ
كغيابيا في الالمثاؿ ,بمعنى أنو يتـ التركيز عمى كضع الخصائص المميزة لممفيكـ في األمثمة

كغيابيا في الالأمثمة.

كيتـ ذلؾ مف خالؿ كسيمة أك أداة تركز عمى الخصائص الحرجة لممفيكـ في األمثمة بشكؿ مباشر

كالتركيز عمى غيابيا في الالأمثمة كذلؾ لمنع حدكث تشكيش عند المتعمميف ,كيتـ ذلؾ مف خالؿ
استخداـ الكسائؿ اآلتية لعزؿ الخاصية مثؿ :التنقيط ,التظميؿ ,األلكاف ,الرمكز ........إلخ.

مثاؿ :في درس الكسكر يتـ عمؿ دكائر تمثؿ الكسكر كيتـ تظميؿ أك تمكيف األجزاء التي تعبر عف

الكسكر في المثاؿ كالالمثاؿ كذلؾ لتكضيح الفرؽ بيف الدكائر الممثمة لمكسكر كالدكائر الغير ممثمة

لمكسكر.

وفي ضوء ما سبق يتضح أف دكر المعمـ ميـ في عزؿ الخاصية في المثاؿ بشكؿ بارز كذلؾ ألف
ذلؾ يزيد مف فيـ الطالب لممفيكـ بشكؿ كبير كمف ثـ يمتمؾ القدرة عمى التصنيؼ كالتعميـ ,كمف

الضركرم لتكضيح الخكاص الميمة في المفيكـ استخداـ العديد مف الكسائؿ كما سبؽ ذكرىا.
الخطوة السابعة  ( :تصميم إستراتيجية مناسبة لتدريس المفيوم )

كيرل ميرؿ كتنيسكف أف االستراتيجيات لتعميـ المفيكـ تتضمف تقديـ العمكميات كىذه

العمكميات تشمؿ تعريؼ المفيكـ كشكاىد المفيكـ.
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العمكميات ىي المككنات األساسية لممفيكـ كتقدـ باستخداـ نمطيف ىما:

 -2العرض الشارح:

كيعني تقديـ العمكميات ( التعريؼ ,الشكاىد ) بطريقة تخبر المتعمـ عف المعمكمات دكف أف تستحثو
عمى إصدار استجابة صريحة ليا.

 -3العرض االستجوابي:

كىك يعني تقديـ العمكميات ( التعريؼ ,الشكاىد ) بطريقة تسأؿ المتعمـ كتستحثو عمى إصدار استجابة

صريحة ليا.

كيكجد أربع أنماط لتقديـ العمكميات ( التعريؼ ,الشكاىد ) كىي:

أ -التعريف الشارح:

كيتـ ذلؾ بطرح اسـ المفيكـ كتعريفو بصكرة جمؿ تكضح الخصائص الحرجة في المفيكـ كالعالقة
بينيا.

مثاؿ :اسـ المفيكـ  /المثمث المتساكم األضالع

التعريؼ  /مضمع مغمؽ بسيط لو ثالثة أضالع متساكية في الطكؿ كثالث زكايا متساكية في القياس.
الخصائص الحرجة  /مضمع ,بسيط ,مغمؽ ,ثالثة أضالع متساكية ,ثالث زكايا متساكية.

كيتـ تقديـ جميع المعمكمات لخصائص المفيكـ دكف تكجيو أم سؤاؿ إلستدعاء ىذه المعمكمات بمعنى

آخر( ال نسأؿ المتعمـ ).

ب -التعريف االستجوابي:
كيسمى أيضان باالستدعاء أك التذكر كىي تقدـ اسـ المفيكـ كتعريفو كخصائصة الحرجة بطريقة سؤاؿ

المتعمـ.

مثاؿ :مف المثاؿ السابؽ لممثمث المتساكم األضالع كبعد التعريؼ لو نسأؿ المتعمـ

أُذكر شركط المثمث لكي يككف متساكم األضالع ؟ كىنا سيعدد الطالب الخكاص الحرجة لممثمث
المتساكم األضالع كىنا تـ إصدار استجابة صريحة مف المتعمـ.

ج -الشواىد الشارحة:

كيتـ ذلؾ مف خالؿ عرض المثاؿ كالالمثاؿ ككؿ منيما يحمؿ الخصائص الحرجة التي تميز المثاؿ

كعدـ كجكد الخصائص غير الحرجة في الالمثاؿ.

د -الشواىد االستجوابية:

كيتـ ذلؾ مف خالؿ عرض المثاؿ كالالمثاؿ عف طريؽ سؤاؿ المتعمـ كتسمى بالتدريب االستجكابي

يعني أف المتعمـ ىك مف سيقكـ بكتابة الخصائص الحرجة كيميز المثاؿ عف الالمثاؿ لممفيكـ.
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كعند النظر إلى استراتيجيات ميرؿ  -تنيسكف لتقديـ المفيكـ نجدىا كما يمي:

 -2االستراتيجية التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد – تدريب ) استخداـ الشكاىد
نفسيا في التدريب.

 -3االستراتيجية التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد – تدريب ) مع التركيز عمى
عزؿ الخاصية.

 -4االستراتيجية التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد – تدريب ) مع التركيز عمى
عزؿ الخاصية ,تباعد المثاؿ ,مقابمة الالمثاؿ.

 -5االستراتيجية التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد – تدريب ) مع التركيز عمى
عزؿ الخاصية ,تباعد المثاؿ ,مقابمة الالمثاؿ ,التدرج في مستكل الصعكبة في المثاؿ كالالمثاؿ.

ويرى الباحث أف االستراتيجية الرابعة ىي مف أكثر االستراتيجيات األربعة تكامالن لذلؾ عمؿ الباحث
عمى استخداـ ىذه االستراتيجية في البحث كذلؾ لقدرة المتعمـ مف خالليا عمى تصنيؼ األمثمة

كالالأمثمة.

كتتككف االستراتيجية الرابعة مف خطكات كما يمي ( :سعادة ,اليكسؼ) 368 : 2:99 ,

 -2تحميؿ محتكل المادة كتحديد المفاىيـ المراد تدريسيا.
 -3تزكيد الطالب بأىداؼ كؿ درس قبؿ شرح الدرس.

 -4تقديـ تعريؼ المفيكـ بحيث يتضمف اسـ المفيكـ ك خصائصو الحرجة كالعالقات التي تربطيا.
 -5تقديـ مجمكعة كافية مف األمثمة كالالأمثمة عف المفيكـ مع مراعاة ما يمي:
أ -تباعد المثاؿ كالالمثاؿ.

ب -مقابمة الالمثاؿ.

ج -عزؿ الخاصية إلبراز خصائصيا الحرجة لممفيكـ بشكؿ بارز.

د -التدرج في مستكل الصعكبة لألمثمة كالألمثمة مف السيؿ لمصعب.
 -6تقديـ التدريب اإلستحكابي كذلؾ عف طريؽ سؤاؿ الطالب عف األمثمة كالالأمثمة الجديدة بشكؿ
عشكائي مع تكضيح السبب مف اختيار المثاؿ ينتمي لممفيكـ كالالمثاؿ ال ينتمي لممفيكـ.

 -7تقديـ التعزيز المناسب أك التغذية الراجعة بعد االستجابة بشكؿ مباشر.
الخطوة الثامنة  ( :التقويم التشكيمي والتقويم الختامي )
يكجد ىناؾ أربعة إجراءات لمتقكيـ بيدؼ معرفة مدل فاعمية المكاد التدريسية مف أجؿ العمؿ
عمى تحسيف التدريس فأكؿ ثالث إجراءات تقكيمية ( تشكيمية ) تعمؿ عمى تقكيـ المكاد التعميمية عند
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نقاط مختمفة أثناء عممية التطبيؽ أك التطكير أما اإلجراء الرابع ( ختامي ) ييتـ بتحديد مدل صالحية

المكاد التعميمية في جعؿ الطالب قادريف عمى تصنيؼ شكاىد المفيكـ.
كاإلجراءات األربعة كما يمي:

 -2التقويم التشكيمي ويشمل ثالثة إجراءات كما يمي:
أ -مراجعة المحتكل كنقده مف خالؿ مستشاريف أك خبراء في المادة التدريسية:

كيتـ ىذا اإلجراء عف طريؽ مراجعة محتكل المادة الدراسية مف جانب عدد مف المستشاريف كالخبراء
في تمؾ المادة لمعرفة رأييـ في مدل مناسبة التعريفات كالشكاىد المتضمنة في المادة الدراسية لتدريس

المفاىيـ.

ب -تجربة كاحد لكاحد:

كيتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ المتعمـ يقكـ المعمـ بتدكيف المالحظات في سجالت خاصة لذلؾ عف أداء

المتعمـ.

اليدؼ مف ىذا اإلجراء تحديد المشكالت الكتابية أك التحريرية إلظيار مكاطف سكء الفيـ المتعمقة

بالتعميمات كاالشارة إلى التعريفات كاألمثمة ككسائؿ التدريس غير الكاضحة.
ج -تجربة المجمكعة :

كىي الخطكة النيائية لمتقديـ التشكيمي كاليدؼ منو تقكيـ أداء طالب المجمكعة في الحصكؿ عمى

معمكمات تتعمؽ بحدكث تصنيؼ لألىداؼ السمككية.

نحتاج في ىذا التقكيـ إلى (  ) 26طالب عمى األقؿ لمتأكد مف كجكد أخطاء محددة في التصنيؼ.

 -3التقويم الختامي ويشمل اإلجراء اآلتي:
تجربة التعمـ البيئي:

كىك شكؿ مف أشكاؿ التقكيـ الختامي كاليدؼ األساسي ليذه الخطكة في تحديد الدرجة التي تعمؿ

المكاد الدراسية عمى تحقيؽ األىداؼ التدريسية المرغكب فييا يعني ىؿ يستطيع الطالب أف يذكركا

أمثمة لممفاىيـ التي تعممكىا.

وتأسيساً عمى ما سبق يعتبر التقكيـ بنكعيو السابقيف ميـ جدان في معرفة جكانب القكة كالضعؼ في
المنياج المقدـ لمطالب ,مما يساعد عمى تقديـ تغذية راجعة كبيرة لكاضعي كمخططي المناىج

مستقبالن.
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مثال :تحضير درس لمفيوم المربع وفق االستراتيجية الرابعة لنموذج ميرل  -تنيسون
اسـ المفيكـ  /المربع
األىداؼ /

ُ -2يعرؼ الطالب المربع.
 -3يحدد الخصائص المميزة لممربع.

 -4يميز الطالب بيف األمثمة كالألمثمة لممربع.

 -5يصنؼ الطالب االمثمة كالالأمثمة إلى أمثمة منتمية لمصنؼ كالأمثمة غير منتمية لمصنؼ.
 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ ك استثناء الالمثاؿ.
األنشطة /

 -2تقديـ تعريؼ المربع .

 -3تقديـ األمثمة كالالأمثمة لممربع .
الخطكات /
 -2تعريؼ المربع  /شكؿ رباعي مغمؽ بسيط كلو أربعة أضالع متساكية في الطكؿ كلو أربع زكايا
قكائـ .

المثاؿ

مثاؿ

ىذه مربعات لكجكد الخصائص الحرجة كىي:

ىذه ليست مربعات ألف :

 -3بسيط  ,مغمؽ .

 -3الزكايا ليست قكائـ .

 -2االضالع غير متساكية

 -2متساكم األضالع .
 -4زكاياه قكائـ .
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021

مربع لتكفر الخصائص الحرجة كىي :

021

ليس مربع لعدـ تكفر
الخصائص الحرجة لممربع

 -2جميع أضالعو متساكية .
 -3زكاياه قكائـ .

 -4بسيط  ,مغمؽ .
التدريب االستجكابي /
يقكـ الطالب بتصنيؼ األشكاؿ اآلتية إلى أمثمة كالأمثمة مع تبرير ذلؾ كذلؾ مف خالؿ طرح السؤاؿ

اآلتي :

أم األشكاؿ اآلتية مربعات كأييا ليست مربعات كلماذا ؟

* قاـ الباحث بتقديـ المفاىيـ اليندسية الكاردة في كحدة اليندسة مف الكتاب األكؿ لمصؼ الثامف

األساسي كفؽ إستراتيجية ( ميرؿ  -تنيسكف ) الرابعة ممحؽ رقـ (.)7
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 المحور األول :دراسات تناولت نموذج ميرل وتنيسون
 المحور الثاني :دراسات تناولت تدريس المفاىيم الرياضية واكتسابيا

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مف خالؿ اطالع الباحث عمى األدب التربكم الذم لو عالقة بدراسة الباحث قاـ الباحث
بتقسيـ الدراسات السابقة إلى محكريف كسيقكـ الباحث بالتعقيب عمى كؿ محكر:

 -3المحور األول :الدراسات التي تناكلت نمكذج ميرؿ  -تنيسكف.

 -2المحور الثاني :الدراسات التي تناكلت تدريس المفاىيـ الرياضية كاكتسابيا.
* قاـ الباحث بترتيب الدراسات ترتيبان زمنيان تنازليان.

المحور األول :دراسات تناولت نموذج ميرل  -تنيسون
دراسة الحراسيس ( ) 2117
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر نمكذجي ميرؿ – تنيسكف كىيمدا تابا في تحصيؿ طمبة

الصؼ العاشر األساسي لممفاىيـ التاريخية ,كاتجاىيـ نحك مبحث التاريخ.

تككنت عينة الدراسة مف (  )364طالبان كطالبة ,منيـ ( )238طالبان ,ك( )237طالبة مكزعيف عمى

ست شعب دراسية ,ثالثة لمذككر كثالثة لإلناث مف مدرستيف مف مدارس مجتمع الدراسة في األردف,
حيث تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية ,ثـ تـ تكزيع الشعب بالطريقة العشكائية.

كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في دراستيا ,كمف األساليب اإلحصائية المستخدمة :تحميؿ التبايف

األحادم ,كمعامؿ ارتباط بيرسكف ,كاختبار (ت).

كاستخدمت الباحثة االختبار التحصيمي لممفاىيـ التاريخية ,كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 -2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (  ) 1,16 = αفي تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ
التاريخية بيف الطمبة الذيف درسكا باستخداـ نمكذج ميرؿ – تنيسكف ,كىيمدا تابا كالطريقة التقميدية

لصالح نمكذج ميرؿ – كتنيسكف.

 -3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (  ) 1,16 = αفي تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ تعزل
لمجنس كلصالح الطالبات.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  ) 1,16 = αفي اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحك مبحث
التاريخ بيف الذيف درسكا باستخداـ نمكذج ميرؿ – تنيسكف ,كىيمدا تابا كالذيف درسكا بالطريقة التقميدية.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  ) 1,16 = αفي اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحك مبحث
التاريخ تعزل لمجنس.
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كقد خمصت الدراسة إلى التكصية بإجراء دراسات عمى مراحؿ دراسية مختمفة ,كضركرة استخداـ

متغيرات جديدة في ضكء الرؤل التربكية الجديدة.
دراسة الظفيري ( ) 2115

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في إكساب عينة مف

طمبة الصؼ الثاني المتكسط بدكلة الككيت بعض ميارات الكتابة كالنحك ,مقارنة بالطريقة التقميدية
المعتاد استخداميا بمدارس التعميـ العاـ ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )23:طالبان تـ انتقاؤىـ مف
مدرسة كاحدة لمبنيف بمنطقة العاصمة التعميمية.

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث قسـ العينة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كتككنت مف

( )75طالبان ,كتدرس بالطريقة التقميدية ,كمجمكعة تجريبية كتككنت مف ( )76طالبان ,كتدرس باستخداـ
نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في تقديـ المفاىيـ المرتبطة بالكتابة كالنحك.

خضع أفراد العينة الختباريف :األكؿ يختص بالمفاىيـ الكتابية ,كالثاني يختص بالمفاىيـ النحكية في

قياسيف أحدىما قبمي كاآلخر بعدم ,بعد التأكد مف صدؽ كثبات االختباريف قبؿ التطبيؽ.

استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية الختبار الفركض منيا نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ لمعرفة

مدل فاعمية نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في تنمية ميارتي الكتابة كالنحك لدل أفراد العينة ,كأسمكب نسبة

الكفاءة في إكساب (  )%91 -%81مف طمبة عينة البحث ميارتي الكتابة كالنحك ,كاختبار (ت)
الستخراج داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكع التجريبية كالضابطة في كؿ مف االختباريف,

كتكصمت الدراسة لمنتائج اآلتية:

 -2نمكذج ميرؿ  -تنيسكف ذك مستكل كفاءة مقبكؿ تربكيان في إكساب طمبة الصؼ الثاني المتكسط
بعض مفاىيـ الكتابة ككذلؾ مفاىيـ النحك.

 -3نسبة بالؾ لمكسب المعدؿ لدل أفراد المجمكعة التجريبية مقبكلة بشكؿ داؿ إحصائيان في كؿ مف
اختبارم النحك كالكتابة.

 -4نمكذج ميرؿ  -تنيسكف ينمي المفاىيـ الكتابية كالنحكية بشكؿ داؿ إحصائيان إذا ما قكرف بالطريقة
التقميدية.

دراسة متولي ( ) 2115
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في إكساب المفاىيـ النحكية
كصحة التعبير الكتابي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم ,استخدـ الباحث منيجيف ىما

المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي.
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تككنت عينة الدراسة مف (  ) 91طالبان مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادم تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف
بكاقع فصؿ لكؿ مجمكعة  ,المجمكعة األكلى تجريبية تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف مف إحدل
فصكؿ معيد كفر الخكازـ اإلعدادم الثانكم بإحدل قرل محافظة الدقيمية بجميكرية مصر العربية,

كالمجمكعة الثانية ضابطة كتدرس بالطريقة المعتادة مف أحد فصكؿ معيد تفينا مف نفس محافظة

الدقيمية.

استخدـ الباحث أسمكبيف إحصائييف ىما اختبار (ت) إلجراء المقارنات بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياسات القبمية كالبعدية ,كما استخدـ الباحث معامؿ ارتباط

سبيرماف كبراكف إليجاد نكع العالقة اإلرتباطية بيف اكتساب التالميذ لممفاىيـ النحكية كصحة تعبيرىـ

الكتابي.

استخدـ الباحث أداتيف األكؿ ىك اختبار تحصيمي في اكتساب المفاىيـ النحكية كتـ تطبيقو قبميان
كبعديان ,كالثاني اختبار تحصيمي في صحة التعبير الكتابي كتـ تطبيقو قبميان كبعديان.
تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -2كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل داللة (  ) 1,12في التطبيؽ البعدم الكتساب

المفاىيـ النحكية بيف متكسط درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة

التجريبية .

 -3كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل داللة (  ) 1,12في التطبيؽ البعدم الختبار صحة
التعبير الكتابي " عمى مستكل الجممة " بيف متكسط درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

لصالح المجمكعة التجريبية.

 -4كجكد عالقة ارتباطية بيف اكتساب تالميذ المجمكعة التجريبية لممفاىيـ النحكية باستخداـ نمكذج
ميرؿ  -تنيسكف كبيف صحة تعبيرىـ الكتابي.
دراسة العقيمي ( ) 2113
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر كؿ مف نمكذجي ىيمدا تابا االستقرائي كنمكذج ميرؿ

 تنيسكف االستنباطي عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس األساسي في اليمف لمفاىيـ مادة العمكـكاتجاىيـ نحكىا ,كما سعت لمعرفة العالقة بيف التحصيؿ كاالتجاه ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ

الباحث باستخداـ المنيج التجريبي كذلؾ باختيار عينة مككنة مف ( )218تالميذ كزعيـ بشكؿ عشكائي

عمى ثالث مجمكعات متكافئة اثنتاف تجريبيتاف كالثالثة ضابطة ,كما أعد اختبا انر تحصيميان مف نكع

االختيار مف متعدد كعمؿ عمى اختيار مقياسان خاصان بقياس اتجاىات التالميذ نحك مادة العمكـ كبعد
تحكيـ أدكات الدراسة كتحميؿ البيانات إحصائيان كاف مف أىـ نتائج الدراسة:
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 -2تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية الثانية التي درست كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في التحصيؿ لمادة
العمكـ عمى أفراد المجمكعة التجريبية األكلى التي درست كفؽ نمكذج ىيمدا تابا كالمجمكعة الضابطة
التي درست بالنمكذج اإلعتيادم.

 -3تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية الثانية التي درست كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في االتجاه نحك
مادة العمكـ عمى أفراد المجمكعة التجريبية األكلى التي درست كفؽ نمكذج ىيمدا تابا كالمجكعة

الضابطة التي درست بالنمكذج اإلعتيادم.
دراسة عبد القادر ( ) 2113
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في تدريس المفاىيـ

النحكية عمى التحصيؿ كاالحتفاظ بالمادة المتعممة لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ,كلتنفيذ تجربة
البحث أعد الباحث المكاد التعميمية كاألدكات المطمكبة كىي كتيب التمميذ كدليؿ المعمـ ,كاختبار

التحصيؿ المعرفي بمستكياتو الستة.

استخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو حيث تـ اختيار فصميف مف فصكؿ الصؼ الثاني

اإلعدادم بمدرسة طارؽ بف زياد اإلعدادية بنات سكىاج بجميكرية مصر العربية ,كتـ تقسيميما إلى
مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ,ككاف عدد أفراد كؿ مجمكعة (  ) 52طالبة.

كبعد التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف ,تـ تنفيذ البحث حيث درست المجمكعة التجريبية باستخداـ نمكذج

ميرؿ  -تنيسكف ( المتغير المستقؿ ) ,كدرست المجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

كتمثمت المتغيرات التابعة في التحصيؿ المعرفي بالمستكيات الستة ,كاالحتفاظ بالمادة المتعممة ,كبعد

انتياء تجربة البحث تـ معالجة البيانات إحصائيان باستخداـ اختبار (ت) كمف أىـ نتائج الدراسة يكجد

فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.
دراسة المحزري ( ) 3999

ىدفت الدراسة لمعرفة أثر التدريس كفؽ نمكذجي ميرؿ  -تنيسكف كىيمدا تابا في اكتساب

المفاىيـ الرياضية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في اليمف.

طبقت الدراسة عمى طالب الصؼ السابع األساسي بأمانة العاصمة صنعاء مف العاـ الدراسي

2::9ـ2:::-ـ عمى مكضكعي المجمكعات كاألعداد الصحيحة مف الكتاب المقرر.

اتبع الباحث التصميـ التجريبي لثالث مجمكعات (مجمكعتاف تجريبيتاف كمجكعة ضابطة) حيث اختار

الباحث ثالث شعب عشكائيان بكاقع ( )23:طالبان ,حيث مثمت إحدل الشعب المجمكعة التجريبية

األكلى التي ستدرس كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف ككاف عددىا ( )54طالبان ,كشعبة تمثؿ المجمكعة
التجريبية الثانية كتدرس كفؽ نمكذج ىيمدا تابا ككاف عددىا ( )52طالبان ,كالشعبة الثالثة تمثؿ
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المجمكعة الضابطة كتدرس بالطريقة اإلعتيادية ككاف عددىا ( )56طالبان  ,كتحقؽ الباحث مف تكافؤ

المجمكعات الثالث في التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات كالمعرفة السابقة في المادة العممية.

كلقياس مدل اكتساب الطالب لممفاىيـ الرياضية بنا اختبا انر تحصيميان مككف مف ( )51فقرة مكزعة عمى

المستكيات الثالثة مف تصنيؼ بمكـ ( المعرفة – االستيعاب – التطبيؽ ) لممجاؿ المعرفي.

استخدـ الباحث كؿ مف المعالجات اإلحصائية ,تحميؿ التبايف األحادم ,كاختبار شيفيو لممقارنات

البعدية ,كأسفرت النتائج عما يمي:

 -2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 1,16بيف متكسطات درجات المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية

التي درست كفؽ نمكذج ىيمدا تابا في اكتساب المفاىيـ الرياضية.

 -3يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 1,16بيف متكسطات درجات المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة التي
درست بالطريقة االعتيادية في اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.

 -4يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 1,16بيف متكسطات درجات المجمكعة
التجريبية الثانية التي درست كفؽ نمكذج ىيمدا تابا كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية في اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية الثانية.

كفي ضكء نتائج ىذه الدراسة أكصى الباحث باستخداـ نمكذجي ميرؿ  -تنيسكف كنمكذج ىيمدا تابا في

تدريس المفاىيـ الرياضية لطالب الصؼ السابع األساسي كتدريب المدرسيف عمى ذلؾ مف خالؿ عقد
دكرات تدريبية.
دراسة المقطري ( ) 3999

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ نمكذجي جانييو كميرؿ – كتنيسكف في تدريس
اليندسة بالمرحمة االبتدائية باليمف في تنمية التفكير االبتكارم كالقدرة االستداللية.

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة البحث مف ( )231طالبان مف طالب الصؼ
السادس االبتدائي قسمكا إلى ثالث مجمكعات (مجمكعتاف تجريبيتاف كمجمكعة ضابطة) ,حيث درست

المجمكعة األكلى كفؽ نمكذج جانييو كدرست المجمكعة الثانية كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كدرست

المجمكعة الثالثة كفؽ الطريقة المعتادة كاستخدـ الباحث اختبا انر في اليندسة لقياس مدل فاعمية
النمكذجيف ,كمف أبرز األساليب اإلحصائية المستخدمة اختبار (ت).
تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 -2تفكؽ نمكذج جانييو عمى نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كعمى الطريقة المعتادة في تنمية التفكير
االبتكارم كالقدرة االستداللية.
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 -3تفكؽ نمكذجا جانييو كميرؿ  -تنيسكف عمى الطريقة المعتادة في اختبار التحصيؿ.

ككاف مف تكصيات الدراسة إعداد برنامج لممعمـ قبؿ الخدمة بحيث يتضمف النماذج التدريسية الحديثة

المنبثقة مف نظريات التعمـ كتزكيد كتب دليؿ المعمـ بنمكذج جانييو كنمكذج ميرؿ  -تنيسكف كنماذج

تدريسية أخرل كتكضيح كيفية استخداميا.
دراسة معبد ( ) 3999

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في اكتساب تالميذ

الصؼ الثاني اإلعدادم لبعض المفاىيـ السياسية بمقرر الدراسات االجتماعية.

أجريت الدراسة في جميكرية مصر العربية كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة

الدراسة مف ( )91طالبان بالصؼ الثاني اإلعدادم كقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية
كاألخرل ضابطة ,كاستخدـ الباحث اختبا انر في المفاىيـ السياسية لمقرر الدراسات االجتماعية ,كمف
أبرز األساليب اإلحصائية المستخدمة اختبار (ت) كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

أف استخداـ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف حقؽ فاعمية مقبكلة كأث انر كبي انر في اكتساب تالميذ الصؼ الثاني

اإلعدادم لبعض المفاىيـ السياسية المتضمنة في مقرر الدراسات االجتماعية.

ككاف مف تكصيات الدراسة االبتعاد عف الطرؽ التقميدية في التدريس كاستخداـ المداخؿ الحديثة في

التدريس كتزكيد المعمميف بأدلة ترشدىـ في كيفية التدريس كفقان لمنماذج الحديثة.
دراسة الخطيب ( ) 3992

ىدفت الدراسة إلى بياف فاعمية استخداـ نمكذجي ميرؿ  -تنيسكف كىيمدا تابا في تدريس
المفاىيـ الرياضية لطمبة الصؼ الثامف في األردف ,كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو حيث

تككنت عينة الدراسة مف ( )259طالبان كطالبة مكزعيف عمى ثالث شعب مف الطالب كأخرل مف
الطالبات كبطريقة عشكائية بحيث تدرس كؿ شعبة مف شعب الطالب كالطالبات باستخداـ نمكذج (

ميرؿ  -تنيسكف ) االستنتاجي كنمكذج ( ىيمدا تابا ) االستقرائي كالشعب األخيرة ( بالطريقة التقميدية).

استخدـ الباحث اختبا انر تحصيميان في المفاىيـ الرياضية ,كتعرؼ عمى داللة الفركؽ باستخداـ اختبار

(ت).

قاـ الباحث بتقسيـ عينة الدراسة إلى ثالثة مستكيات حسب التحصيؿ (مرتفع ,متكسط ,منخفض) بناء

عمى معدالتيـ في مادة الرياضيات كتكصمت دراسة الباحث لمنتائج اآلتية:

 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الثامف
تعزل لطريقة التدريس.
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 -3كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدل طمبة الصؼ الثامف تعزل إلى
المستكل التحصيمي (مرتفع ,متكسط ,منخفض).

التعقيب عمى الدراسات الخاصة بالمحور األول :نموذج ميرل  -تنيسون
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف مالحظة ما يمي:

 -2اىتمت ىذه الدراسات بنمكذج ميرؿ  -تنيسكف سكاء عف طريؽ المقارنة بينو كبيف نماذج أخرل أك
مف خالؿ معرفة مدل فاعميتو أك أثره ,فنجد أف دراسة (الظفيرم  ,)3116كدراسة ( متكلي ,)3116

كدراسة (عبد القادر  ,)3115كدراسة (معبد  )2:::كؿ مف نمكذج ميرؿ  -تنيسكف فقط لمعرفة مدل
فاعميتو ,بينما استخدمت دراسات ( الحراسيس ,)3118كدراسة (العقيمي  ,)3115كدراسة ( المحرزم

 ,)2:::كدراسة (المقطرم  ,)2:::كدراسة (الخطيب  )2::3إستراتيجيتيف لممقارنة بيف فاعميتيما.

 -3تنكعت العينات الدراسية التي طبقت عمييا الدراسات السابقة ,كأيضان اختمؼ حجـ العينات البحثية
كذلؾ حسب ظركؼ الدراسة.

 -4بالنسبة لألدكات فمعظـ الدراسات استخدمت االختبار التحصيمي أك المفاىيمي.
 -5معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي لمكشؼ عف أثر نمكذج ميرؿ – تنيسكف,
أكنمكذج ميرؿ  -تنيسكف كنماذج أخرل.

 -6جميع الدراسات أثبتت تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة
التجريبية.

 -7تنكعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في ىذه الدراسات كاف كاف اختبار (ت) ىك األكثر
استخدامان بيف دراسات المحكر األكؿ.

 -8معظـ ىذه الدراسات أكدت عمى فائدة استخداـ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كىذا ما يدعـ دراسة
الباحث.
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المحور الثاني :دراسات تناولت بناء المفاىيم واكتسابيا:
دراسة البالصي وبرىم ( ) 2131
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب الطالب
لممفاىيـ الرياضية كقدرتيـ عمى حؿ المسائؿ المفظية في كحدة العالقات كاالقترانات لدل طمبة الصؼ

الثامف.

استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )71طالبان مف مدرسة الحمراء

الثانكية لمبنيف ,التابعة لمديرية محافظة المفرؽ باألردف كتـ تقسيـ العينة لمجمكعتيف:

مجمكعة تجريبية درست باستخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة

التقميدية كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء اختبارم الدراسة كما يمي:

 -2االختبار األكؿ لقياس اكتساب الطمبة لممفاىيـ الرياضية كقد تككف االختبار مف ( )2:فقرة مف
االختيار مف متعدد.

 -3االختبار الثاني لقياس قدرة الطالب عمى حؿ المسائؿ المفظية كتككف مف أربع فقرات مف نكع
اإلجابة القصيرة.

استخدـ الباحثاف تحميؿ التبايف األحادم لتحميؿ نتائج درجات الطمبة في االختباريف.

ككاف مف أىـ النتائج التي حصؿ عمييا الباحثاف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية () 1.16 = α

تعزل لمتغير طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.

دراسة لوا ( ) 2119

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية

كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بغزة في فمسطيف.

استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث اختار الباحث مدرسة النقب (أ) الحككمية لمبنيف بقطاع غزة

بطريقة قصدية ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )92طالبان مف طالب الصؼ السادس األساسي مكزعيف
عمى صفيف دراسييف ,حيث اعتبر أحدىما المجمكعة التجريبية كبمغ عدد طالبو ( )52طالبان ,بينما

مثؿ اآلخر المجمكعة الضابطة كعدد طالبو ( )51طالبان.

ككانت أدكات الدراسة تتككف مف دليؿ المعمـ لممفاىيـ الكاردة في كحدة الجبر ,اختبار الكتساب

المفاىيـ الجبرية مككف مف ( )39فقرة.
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استخدـ الباحث كؿ مف األساليب اإلحصائية اآلتية :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة

الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ,ككذلؾ اختبار ماف – كيتني ( )Uلمتعرؼ عمى داللة
الفركؽ بيف مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ في كمتا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التي كما يمي:

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α ≥ 1015بيف متكسط درجات المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح

المجمكعة التجريبية.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α ≥ 1015بيف متكسط درجات الطالب
مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار

اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α ≥ 1015بيف متكسط درجات الطالب
منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في

اختبار اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α ≥ 1015بيف متكسط درجات الطالب
في المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار اكتساب المفاىيـ الرياضية كمتكسط درجاتيـ عند

التطبيؽ المؤجؿ لنفس االختبار.

كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ استراتيجية دينز كاستخداميا في اكتساب المفاىيـ الرياضية.

دراسة أحمد مطر ( ) 2113
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيتي كمكزماير ك ديفس في التدريس عمى

اكتساب طالب الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الرياضية ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث
تككنت عينة الدراسة مف (  )246طالبان في مدرسة الزىاكم األساسية العميا بنيف بمدينة غزة في
فمسطيف ,حيث اختار الباحث ثالث شعب بطريقة قصدية ( شعبتيف تجريبيتيف كشعبة ضابطة ),

ككاف عدد الطالب في كؿ شعبة ( )56طالبان ,كقاـ الباحث في ىذه الدراسة بإعداد اختبار المفاىيـ

الرياضية التي تككنت مف ( )51فقرة مف االختيار مف المتعدد ,كتحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار
بأنكاع الصدؽ كىي (صدؽ المحكميف ,صدؽ االتساؽ الداخمي) كتأكد الباحث مف ثبات االختبار

بطريقتي التجزئة النصفية كمعادلة كركنباخ ألفا.

استخدـ الباحث اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كاختبار ماف كيتني كمستكيات حجـ التأثير مف اختبار

صحة الفرضيات كتكصؿ الباحث لمنتائج اآلتية:
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 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  )1,16 = αبيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى
(كمكزماير) كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية األكلى.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ( )1,16 = αبيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية
(ديفس) كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية الثانية.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ( )1,12 = αبيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبيتيف
(كمكزماير ,ديفس) لصالح المجمكعة التجريبية الثانية (ديفس).

 -5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  )1,12 = αبيف متكسط درجات الطالب منخفضي التحصيؿ
في المجمكعة التجريبية األكلى (كمكزماير) كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية (ديفس) في

اكتساب المفاىيـ لصالح طالب المجمكعة التجريبية الثانية (ديفس).

 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  )1,16 = αبيف متكسط درجات الطالب مرتفعي التحصيؿ
في التجريبية األكلى (كمكزماير) كأقرانيـ في التجريبية الثانية ( ديفس ) في اكتساب المفاىيـ الرياضية.
كمف تكصيات الدراسة استخداـ كؿ مف إستراتيجيتي كمكزماير ك ديفس في المناىج الدراسية المختمفة.

دراسة نعيم مطر ( ) 2113

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في تنمية التفكير الرياضي

لدل طالب الصؼ الثامف بغزة ,ككانت عينة الدراسة مف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية (ج) التابعة
لككالة الغكث بغزة في فمسطيف ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت العينة مف ( )91طالبان

مكزعيف عمى مجمكعتيف مف شعبتيف مف الصؼ الثامف إحداىما تجريبية ( )51طالبان كاألخرل ضابطة

( )51طالبان.

كتككنت أدكات الدراسة مف أداتيف ىي دليؿ المعمـ لكحدة مبحث الدراسة ,كاختبار التفكير الرياضي

المككف مف ( )49فقرة يقيس أبعاد التفكير الثالث (االستنتاجي ,الناقد ,اإلبداعي) التي ىي محؿ
دراسة الباحث.

استخدـ الباحث كالن مف األساليب اإلحصائية اآلتية :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,كاختبار (ت)
لعينتيف مرتبطتيف.

ككانت نتائج الدراسة ما يمي:

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1,12≤αفي التفكير الرياضي (االستنتاجي,
الناقد ,اإلبداعي) لدل طالب الصؼ الثامف ,تعزم الستخداـ مخططات المفاىيـ لصالح المجمكعة

التجريبية.
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 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1,12≤αفي التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ
الثامف ذكم التحصيؿ المرتفع في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة تعزل الستخداـ

مخططات المفاىيـ لصالح المجمكعة التجريبية.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة عند مستكل ( )1,12≤ αفي التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ الثامف
ذكم التحصيؿ المنخفض في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة ,تعزل الستخداـ

مخططات المفاىيـ لصالح المجمكعة التجريبية.
دراسة شياب ( ) 2111
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ البنائي بالمقارنة مع استراتيجية
االستقراء في اكتساب المفاىيـ اليندسية لطمبة الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي في الجميكرية

اليمنية.

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي حيث تككنت عينة البحث مف أربعة شعب مف طمبة الصؼ الثامف
مف التعميـ األساسي في مدرستي معاذ ابف جبؿ كنسيبة بنت كعب التابعتيف لمكتب التربية كالتعميـ

بأمانة العاصمة (مدينة صنعاء) لمعاـ الدراسي 3113 - 3112ـ كقد بمغ حجـ العينة النيائية

( )217طالبان ,مكزعيف عمى مجمكعتيف األكلى كعدد أفرادىا ( )65طالبان ( 38طالبان ك 38طالبةن),
كالثانية عدد أفرادىا ( )63طالبان كطالبةن ( 38طالبان ك 36طالبةن) ,كقد قامت الباحثة بتدريس
المجمكعتيف األكلى كالثانية ,حيث درست األكلى باستراتيجية التعمـ البنائي كدرست الثانية باستراتيجية

االستقراء.

استخدمت الباحثة لغرض البحث اختبا ار تحصيميان مف إعدادىا ,مككف مف ( )37مسألة.

استخدمت الباحثة اختبار (ت) "  " T- testالختبار فرضيات الدراسة كقد أظير التحميؿ اإلحصائي

ألداء الطمبة عمى االختبار التحصيمي النتائج التالية:

 -0عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )1,16بيف متكسطي المجمكعتيف
األكلى كالثانية في االختبار التحصيمي البعدم.

 -2عدـ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )1,16بيف متكسطي المجمكعتيف األكلى "
بنات " كالثانية بنات في االختبار التحصيمي البعدم.

 -3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )1,16بيف متكسطي المجمكعة األكلى
" بنات " ك " كذككر " في االختبار التحصيمي البعدم الذم أجرل ليـ بعد االنتياء مف التجربة مباشرة.

 -4عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )1,16بيف متكسطي المجمكعة الثانية
" بنات  ,ذككر " في االختبار التحصيمي البعدم.
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 -كفي ضكء النتائج التي أسفر عنيا البحث استنتجت الباحثة أف استراتيجية التعمـ البنائي كاستراتيجية

االستقراء يمكف أف تستخدما بنجاح في تدريس مادة الرياضيات كخاصة في اليندسة
(في الحدكد التي أجريت فييا).

كأكصت الباحثة باالىتماـ باستراتيجية التعمـ البنائي كأحد االستراتيجيات الحديثة المساعدة عمى التعمـ

ككذلؾ استراتيجية االستقراء ,كاستخداميا كاستراتيجية لمعالجة الفركؽ الفردية بيف الطمبة ,كمحاكلة
تطكيرىا بما ُيالئـ كاحتياجات المجتمع العربي عمكمان كاليمني بكجو خاص.
دراسة نوريافشار( Nooriafshar ) 2112
ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ أساليب مبتكرة لسد الفجكة بيف خمفية الطالب عف المفاىيـ

الرياضية كالقدرة عمى التعمـ كاستخداـ المزيد مف التقنيات المتقدمة.

كالغرض مف ىذه الكرقة ىك معرفة ما إذا كاف استخداـ أساليب التدريس المبتكرة (بما فييا شبكات

اإلنترنت كالكسائط المتعددة كتعزيز النظـ ) أف تسيـ في التعمـ لدل الطالب ,كالنجاح في التقييـ.

كقد تككنت عينة الدراسة مف طالب مدرسة تكمبا الثانكية في مدينة ككنز الند في أستراليا ,كقد جمع

الباحث عالمات الطالب في مبحث الرياضيات كأجرل مقابالت شخصية معيـ فكجد أف أكثر مف

 %84مف الطالب ال يتمتعكف بحصص الرياضيات ,كبعد أف استخدـ مع الطالب األساليب المبتكرة
كجد أف:

الطالب أصبحكا أكثر اىتمامان في حصص الرياضيات ,كأف أداء الطالب في عمميات التقييـ مرضية,
كعندما استخدـ نظاـ الكسائط المتعددة لممرة األكلى ,كجد أف أكثر مف  %:6مف النتائج مرضية.

ككانت نحك  %21إلى  %26أعمى مف السنكات السابقة أيضان ,كىذه اإلنجازات دعمت ىذه الفرضية
مف خالؿ اعتماد المزيد مف األفكار المبتكرة كأف الطالب سيتمكنكف مف سد الفجكة كالتعمـ في مكاضيع

متقدمة في الرياضيات بطريقة ممتعة ,كأف أعمى نسبة مشاركة في التقييمات تشير إلى أف مشكمة
الرياضيات تـ التصدم ليا.

كمف الردكد اإليجابية لمطالب أف استخداـ الكسائط المتعددة كسيمة فعالة في تعزيز عممية التعمـ

لممفاىيـ الرياضية كال سيما الطالب الذيف ليسكا قادريف عمى االستفادة مف كسائؿ االتصاؿ التقميدية.
د ارسة عفانة ( ) 3999
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ ثالث استراتيجيات لمخططات المفاىيـ في تعميـ
الرياضيات عمى تحصيؿ طالب الصؼ الثامف كاتجاىيـ نحك كؿ مف الرياضيات كاالستراتيجيات

المستخدمة (المنظمات المتقدمة ,المنظمات المتأخرة ,التصميـ الجماعي).
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استخدـ ال باحث المنيج التجريبي حيث أُجريت التجربة عمى أربع مجمكعات مف الصؼ الثامف
األساسي ثالث مجمكعات تجريبية ,كمجمكعة كاحدة ضابطة.

عينة الدراسة كانت قصدية مف أربع شعب مف طالب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة النصيرات

اإلعدادية لمبنيف بغزة في فمسطيف ,ككاف عدد العينة ( )295طالبان مكزعيف عمى الشعب األربعة.

كانت المجمكعات األربعة مكزعة كالتالي:

المجمكعة األكلى تدرس بالطريقة (التقميدية) ,المجمكعة الثانية تدرس باستراتيجية (المنظمات

المتأخرة) ,المجمكعة الثالثة تدرس باستراتيجية (التصميـ الجماعي) ,المجمكعة الرابعة تدرس
باستراتيجية (المنظمات المتأخرة).

استخدـ الباحث األدكات اآلتية:

االختبار التحصيمي ,مقياس االتجاه نحك تعمـ الرياضيات ,مقياس االتجاه نحك استخداـ استراتيجيات

مخططات المفاىيـ في تعميـ الرياضيات ,مخططات المفاىيـ.

استخدـ الباحث األسمكب اإلحصائي تحميؿ التبايف األحادم كفي حالة كجكد فركؽ استخدـ اختبار

شيفيو لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ.
كتكصؿ الباحث لمنتائج اآلتية:

 -2تكجد فركؽ في تحصيؿ الرياضيات عند مستكل ( )1,16 = αبيف المجمكعة الثالثة ككؿ مف
المجمكعات األكلى ك الثانية تعزل لنكع االستراتيجية المستخدمة.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1,16 = αفي تحصيؿ الرياضيات بيف المجمكعة
الرابعة ككؿ مف المجمكعتيف األكلى كالثانية كؿ عمى حدة ,تعزل لنكع االستراتيجية المستخدمة كذلؾ

لصالح المجمكعة الرابعة.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1,16 = αبيف المجمكعة الثانية ككؿ مف
المجمكعات الثالثة كالرابعة في االتجاه نحك تعمـ الرياضيات تعزل لنكع االستراتيجية المستخدمة كذلؾ
لصالح المجمكعة الثالثة كالرابعة.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات الثالث التجريبية نحك استراتيجيات مخططات
المفاىيـ المستخدمة.
دراسة عفانة ( ) 3997
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ بعض استراتيجيات العرض (تعريؼ ,مثاؿ منتـ)
ك (مثاؿ منتـ ,تعريؼ) ك(مثاؿ منتـ ,تعريؼ ,مثاؿ غير منتـ) ك( تعريؼ ,مثاؿ منتـ ,مثاؿ غير

منتـ) عمى التذكر لمفاىيـ اليندسة التحميمية في الصؼ العاشر كأم االستراتيجيات األربع أكثر فاعمية
في رفع مستكل التذكر لممفاىيـ لدل أفراد العينة ,ككذلؾ التعرؼ عمى أثر االستراتيجيات عمى مستكيي
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الفيـ كالتطبيؽ ,كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى أفراد العينة التي تككنت مف ( )255طالبان مف

طالب الصؼ العاشر بغزة في فمسطيف مكزعيف عمى أربع مجمكعات.

حيث درست كؿ مجمكعة باستراتيجية عرض مختمفة عف األخرل ,كاستخدـ الباحث أداتيف ىما قائمة
األمثمة المنتمية كاالختبار التحصيمي الذم تككف مف ثالثيف فقرة ,تسع منيا تقيس مستكل التذكر,

كاحدل عشرة تقيس مستكل الفيـ ,كعشرة تقيس مستكل التطبيؽ.
ك تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:

 -2ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات المجمكعات األربع في تذكر المفاىيـ.

 -3تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي المجمكعة الرابعة (مثاؿ منتـ ,تعريؼ ,مثاؿ غير منتـ)
كالمجمكعة الثانية (مثاؿ منتـ ,تعريؼ) في تطبيؽ المفاىيـ لميندسة التحميمية لصالح طالب المجمكعة

الرابعة.

 -4تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي المجمكعة الرابعة (مثاؿ منتـ ,تعريؼ ,مثاؿ غير منتـ),
كالمجمكعة األكلى (تعريؼ ,مثاؿ منتـ) في اكتساب مفاىيـ اليندسة التحميمية لصالح طالب المجمكعة

الرابعة.
دراسة جيتند ار ( Jitendra ) 3996
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اختالؼ استراتيجيتيف تعميميتيف عمى اكتساب

المفاىيـ الرياضية كاعادة صياغة كتعميـ حؿ المسائؿ الرياضية المفظية لدل الطالب ذكم القدرات
العقمية الضعيفة كالجانحيف.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )34طالبان اختيركا بطريقة عشكائية مف طالب المراحؿ الثانية كالثالثة
كالرابعة كالخامسة ,ككزعكا عمى مجمكعتيف كؿ منيا تدرس باستراتجية مختمفة ,حيث تدرس األكلى

باستخداـ المخططات البيانية كالثانية تدرس باستخداـ اإلستراتيجية العامة لممعرفة.

كقد تكصمت الدراسة لمنتائج اآلتية:

 -2أداء كمتا المجمكعتيف ازداد في االختبار البعدم عنو في االختبار القبمي ,كبشكؿ عاـ فإف طمبة
كمتا المجمكعتيف حافظكا عمى استخداـ ميارات حؿ المسائؿ المفظية.

 -3درجات اختبار حؿ المسائؿ الرياضية المفظية لالختبار البعدم المؤجؿ كانت أقؿ بنسبة قميمة مف
االختبار البعدم بالنسبة لممجمكعة التي استخدمت اإلستراتيجية العامة لممعرفة (التقميدية) ,بينما لكحظ
زيادة في درجات المجمكعة التي تستخدـ استراتيجية المخططات البيانية كذلؾ في االختبار البعدم

المؤجؿ مقارنة باالختبار البعدم.
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 -4األداء لدل الطمبة الذيف استخدمكا االستراتيجية البيانية كاف معدليـ ( ,)%95بنما كاف معدؿ

األداء لدل أقرانيـ في المجمكعة األخرل ( )%93كباإلضافة إلى ذلؾ فإف تعميـ المسائؿ الرياضية

المفظية كالمسائؿ الرياضية القصصية كاف بنفس الميارة لدل المجمكعتيف.
دراسة دوسي وىندرسون ( Henderson and Dossey ) 3972
ىدفت الدراسة إلى بياف مدل فاعمية أربع استراتيجيات في تدريس المفاىيـ الرياضية ككانت
االستراتيجيات األربع ىي األكلى (تعريؼ ,مثاؿ ,إعادة تعريؼ) كالثانية (مثاؿ ,تعريؼ) كالثالثة

(تعريؼ ,مثاؿ) كالرابعة (مثاؿ ,تعريؼ ,مثاؿ).

ككانت عينة الدراسة عمى معمميف لـ يتخرجكا كاختيركا بشكؿ عشكائي طبقان لقد ارتيـ العقمية كاعتمد
الباحث عمى االختبار التحصيمي لقياس مدل تمكف أفراد العينة مف المفاىيـ الرياضية في ثالثة
مستكيات ىي (المعرفة كالفيـ ,التطبيؽ كالتحميؿ ,التركيب كالتقكيـ) كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج

اآلتية:

 -2تحركات المثاؿ كانت أفضؿ مف التحركات األخرل في المستكل المعرفي.

 -3استراتيجية (تعريؼ ,مثاؿ ,تعريؼ) أفضؿ مف استراتيجية (مثاؿ ,تعريؼ ,مثاؿ) في المستكييف
الثاني كالثالث.

 -4عدـ كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيان بيف االستراتيجيات األربع.

 -5الطالب ذكك القدرات العقمية العميا كاف أداؤىـ أفضؿ مف الطالب ذكم القدرات الدنيا بفرؽ داؿ
إحصائيا.

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني :تدريس المفاىيم الرياضية أو اكتسابيا
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة في المحكر الثاني يمكف مالحظة ما يمي:

 -2تنكعت ىذه الدراسات في االستراتيجيات التي عممت عمى تدريس المفاىيـ أك اكتسابيا ,فنجد أف
دراسة (البالصي ك برىـ  )3121قد تناكلت التمثيالت الرياضية في اكتساب المفاىيـ ,بينما تناكلت

دراسة (لكا  )311:استخداـ استراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية ,بينما استخدمت دراسة

(أحمد مطر  )3115كؿ مف استراتيجيتي كمكزماير كدفيس في اكتساب المفاىيـ الرياضية ,بينما
استخدمت دراسة (نعيـ مطر  )3115مخططات المفاىيـ ,بينما استخدمت دراسة (شياب  )3114أثر
استراتيجيتي التعمـ البنائي كاالستقراء في اكتساب المفاىيـ الرياضية ,بينما استخدمت دراسة (ميريار

 )3113أساليب مبتكرة لسد الفجكة بيف خمفية الطالب عف المفاىيـ الرياضية ,كاستخدمت دراسة

(عفانة  )2:::ثالث استراتيجيات لمخططات المفاىيـ في تعميـ الرياضيات عمى تحصيؿ طالب

الصؼ الثامف كاتجاىيـ نحك كؿ مف الرياضيات كاالستراتيجيات المستخدمة ,بينما استخدمت أيضان
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دراسة (عفانة  )2::8بعض استراتيجيات العرض (تعريؼ ,مثاؿ منتـ) ك(مثاؿ منتـ ,تعريؼ )

ك(مثاؿ منتـ ,تعريؼ ,مثاؿ غير منتـ) ك(تعريؼ ,مثاؿ منتـ ,مثاؿ غير منتـ) عمى التذكر لمفاىيـ

اليندسة التحميمية في الصؼ العاشر ,كاستخدمت دراسة (جيتند ار  )2::7استراتيجيتيف تعميميتيف عمى
اكتساب المفاىيـ الرياضية كاعادة صياغة كتعميـ حؿ المسائؿ الرياضية المفظية ,بينما كانت دراسة

(دكسي كىندرسكف  )2:83تيدؼ لدراسة أربع استراتيجيات في تدريس المفاىيـ الرياضية.

مف المالحظ مف دراسات المحكر الثاني أف جميع االستراتيجيات المستخدمة تختمؼ عف االستراتيجية

الرابعة لميرؿ  -تنيسكف التي يستخدميا الباحث في دراستو.

 -3تنكعت كاختمفت كتباينت عينات الدراسة كالمراحؿ التعميمية في كؿ مف ىذه الدراسات حسب
طبيعة البحث كظركؼ تطبيقو.

 -4معظـ ىذه الدراسات تستخدـ المنيج التجريبي في تطبيؽ الدراسات كىك ما يتفؽ مع دراسة
الباحث.

 -5معظـ الدراسات استخدمت االختبار التحصيمي لمعرفة أثر االستراتيجيات المستخدمة في
الدراسات ,كىذا ما يتفؽ مع دراسة الباحث الذم استخدـ االختبار المفاىيمي كتحميؿ المحتكل كأداتي

دراسة.

 -6جميع الدراسات التجريبية في ىذه الدراسات كاف األفضمية فييا لممجمكعات التجريبية عمى
المجمكعة الضابطة.

 -7تنكعت األساليب اإلحصائية في ىذه الدراسات كاف كاف اختبار (ت) األكثر استخدامان.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

مف الدراسات السابقة في المحكريف ممكف القكؿ:

 -2تنكعت الدراسات السابقة في بناء كاكتساب المفاىيـ.
 -3تنكعت عينات الدراسة في كؿ مف دراسات المحكريف.
 -4معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي.

 -5تنكعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في جميع الدراسات السابقة.
 -6معظـ نتائج الدراسات السابقة كانت لصالح المجمكعات التجريبية عمى المجمكعات الضابطة.
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استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
لقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في عدة نقاط:

 -2تعرؼ الباحث عمى استراتيجيات مختمفة في بناء كاكتساب المفاىيـ الرياضية مما عمؽ مف فيـ
الباحث ليذه االستراتيجيات.

 -3ساعدت الدراسات السابقة الباحث في كتابة اإلطار النظرم لممفاىيـ كلنمكذج ميرؿ  -تنيسكف
بشكؿ معمؽ ككبير.

 -4ساعدت الدراسات السابقة الباحث عمى اختيار المنيج المناسب لدراستو.
 -5ساعدت الدراسات السابقة الباحث في اختيار أدكات دراستو.
 -6ساعدت الدراسات السابقة الباحث في بناء خطكات دراستو.

 -7تعرؼ الباحث عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة ككيفية معالجة
البيانات.

 -8استطاع الباحث مف خالؿ الدراسات السابقة أف يتمكف مف القدرة عمى تفسير البيانات كالمعالجات
اإلحصائية.

ويرى الباحث أن دراستو تميزت عن الدراسات السابقة فيما يمي:

 -2أف الباحث تناكؿ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في المفاىيـ اليندسية كىذا يختمؼ عف الدراسات التي
تناكلت مفاىيـ رياضية أخرل.

 -3أف الباحث استخدـ المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي التحميمي في دراستو.
 -4أف الباحث استخدـ أداتيف ىما تحميؿ المحتكل لكحدة اليندسة ,كاختبار المفاىيـ اليندسية.

 -5الدراسة الحالية عرضت دراسات مختمفة في اكتساب المفاىيـ كفؽ استراتيجيات كنماذج مختمفة
كحديثة.

 -6تعتبر ىذه الدراسة حسب عمـ الباحث األكلى في فمسطيف التي تطبؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في
بناء المفاىيـ اليندسية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداتي الدراسة
 ضبط متغيرات الدراسة
 خطوات الدراسة
 األساليب اإلحصائية

الفصل الرابع
الطريقة و اإلجراءات

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لكؿ مف  :منيج الدراسة ,مجتمع الدراسة ,عينة الدراسة كأسمكب اختيارىا,
كبياف بناء أدكات الدراسة ,كايجاد صدقيا كثباتيا ,كاتساقيا الداخمي ,كتكافؤ المجمكعات  ,كالمعالجات
اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات كالكصكؿ لمنتائج كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
أوالً :منيج الدراسة:

اتبع الباحث في دراستو المنيجيف اآلتييف:

 -2المنيج الوصفي التحميمي " :طريقة في البحث عف الحاضر ,كييدؼ إلى تجييز بيانات إلثبات
فركض معينة تمييدان لإلجابة عف تساؤالت محددة سمفان بدقة ,تتعمؽ بالظكاىر الحالية كاألحداث
الراىنة التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في زماف إجراء البحث ,كذلؾ باستخداـ أدكات معينة "
(األغا ,) 84 : 2::8 ,كىك المنيج الذم سيستخدمو الباحث لتحميؿ محتكل الكحدة الثانية
(كحدة اليندسة ) لتحديد المفاىيـ التي سيقكـ الباحث بتدريسيا كفؽ استراتيجية ميرؿ كتنيسكف
الرابعة.
 -3المنيج التجريبي :ىك "المنيج الذم يدرس ظاىرة حالية مع إدخاؿ تغيرات في أحد العكامؿ –
أك أكثر – كرصد نتائج ىذا التغير " ( األغا ,األستاذ.)94 : 311: ,
حيث قاـ الباحث بتطبيؽ أسمكبي التدريس مف خالؿ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة كالطريقة

عينة الدراسة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية أكلى تدرس
التقميدية ,كيقكـ الباحث بعد ذلؾ بتقسيـ ّ
بأسمكب ميرؿ  -تنيسكف ,كمجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية.
ثانيا :مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف طالب الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة كالبالغ عددىـ ()5342
كمكزعيف عمى ( )217شعبة ,منيا ( )62شعبة لمطالب )66( ,شعبة لمطالبات كفقان إلحصائية ك ازرة

التربية كالتعميـ 3122ـ 3123 -ـ.
ثالثاً :عينة الدراسة:

تـ اختيار المدرسة التي طبؽ بيا الباحث التجربة بطريقة قصدية مف طالب الصؼ الثامف

األساسي بمدرسة تكنس الثانكية لمبنيف ككف الباحث يعمؿ معممان بيا مما يساعده عمى ضبط متغيرات
الدراسة بشكؿ أكبر ,كمف ثـ تـ اختيار الفصكؿ الدراسية بشكؿ عشكائي مف الفصكؿ المكجكدة
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بالمدرسة ,كتمثمت العينة في فصميف دراسييف الفصؿ األكؿ يمثؿ المجمكعة التجريبية كيبمغ عددىـ

( )49طالبان ,كالفصؿ الثاني يمثؿ المجمكعة الضابطة كيبمغ عددىـ ( )48طالبان.
رابعاً :أدوات الدراسة:

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى أثر نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في بناء المفاىيـ

اليندسية لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة.
استخدـ الباحث األداتيف اآلتيتيف :

أكالن  :أداة تحميؿ المحتكم لكحدة اليندسة ( الكحدة الثانية ) مف الكتاب األكؿ.

ثانيان  :اختبار المفاىيـ اليندسية الكاردة في كحدة اليندسة ( الكحدة الثانية ) مف الكتاب األكؿ.

أوالً :أداة تحميل المحتوى:

قاـ الباحث باستخداـ أداة تحميؿ المحتكل في تحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف كتاب

الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي كىي كحدة اليندسة  ,كذلؾ بيدؼ تصنيؼ محتكل الكحدة إلى

المفاىيـ أك المصطمحات ,الحقائؽ ك التعميمات ,الخكارزميات كالميارات ,حؿ المشكالت ,كالتركيز
عمى تحديد المفاىيـ التي يريد الباحث الكصكؿ إلييا  ,حيث تـ تقسيـ محتكل الكحدة الدراسية إلى

ستة دركس ىي:

 -2المثمث.

 -3المثمث المتساكم الساقيف.

 -4المثمث المتساكم األضالع.
 -5التبايف كخصائص المتباينة.
 -6متباينة المثمث.

 -7نظرية فيثاغكرث  ,عكس نظرية فيثاغكرث.
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كقاـ الباحث ببناء األداة متبعان الخطكات اآلتية:

 -3وضع الصورة األولية لألداة:
حيث اشتممت األداة عمى:
أ -ىدؼ األداة.

ب -عينة التحميؿ.

ج -كحدة التحميؿ.

د -فئة التحميؿ.

ق -كحدة التسجيؿ.

ك -ضكابط عممية التحميؿ.

ز -التعريفات اإلجرائية لكؿ مف المستكيات المعرفية األربعة.

ح -استبانو التحميؿ لرصد تك ارر المستكيات المعرفية في الكحدة المستيدفة .
كفيما يمي شرح مكجز عف ىذه الخطكات:

أ -ىدف التحميل:
تيدؼ عممية التحميؿ في ىذه الدراسة إلى تحديد المفاىيـ اليندسية الكاردة في الكحدة الثانية

كىي بعنكاف (:اليندسة ) مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي الكتاب األكؿ.
ب -تحديد عينة التحميل:

اختيرت عينة التحميؿ مف محتكل منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي بطريقة قصدية

كىي كحدة اليندسة كتشتمؿ الكحدة عمى ( )45صفحة.
ج -تحديد وحدة التحميل:

اختيرت الفكرة األساسية أك المحكر الذم يدكر حكلو المضمكف عرض األفكار ككحدة تحميؿ

المحتكل ,كتتـ صياغة الفكرة األساسية بصكرة ىدؼ سمككي يعبر عنيا بدقة.
د -تحديد فئة التحميل:

لقد ضمت فئة التحميؿ قائمة بالمستكيات المعرفية األربعة التالية ( :المفاىيـ أك المصطمحات,

الحقائؽ ك التعميمات ,الخكارزميات ك الميارات ,حؿ المشكالت ).
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ه -وحدة التسجيل:
كىي الكحدة التي تظير مف خالليا تك اررات المفاىيـ المتضمنة في فئات التحميؿ ,كلقد اتخذ الباحث

الحزـ الحسابية ككحدة لمتسجيؿ كالعد.

و -ضوابط عممية التحميل:

 -2يتـ التحميؿ في إطار المحتكل الذم يشمؿ مضمكف عرض األفكار.

 -3يتـ التحميؿ في ضكء التعريفات اإلجرائية لكؿ مستكل مف المستكيات المعرفية األربعة.

 -4يتـ استخداـ جدكؿ ,أك ( استبانة ) لرصد النتائج ,كتكرار كؿ مستكل مف المستكيات المعرفية
األربعة.

ز -التعريفات اإلجرائية لكل مستوى من المستويات المعرفية األربعة:
قاـ الباحث بصياغة تعريؼ إجرائي لكؿ مستكل مف المستكيات المعرفية األربعة كىي كما
يمي:

 -2المفاىيم أو المصطمحات :مجمكعة الخصائص التي يمكف جمعيا معان عمى أساس صفة مشتركة
أك أكثر ,كالتي يمكف أف يشار إلييا باسـ أك رمز معيف.

 -3الحقائق والتعميمات :فالحقائؽ ىي جمؿ تصؼ مالحظات خاصة بمادة أك مكقؼ  ,بينما التعميـ
فيك جمؿ عممية صحيحة تعبر عف مكقؼ عاـ كشمكلي كليس جزئيان كال تككف ناتجان عمميان مج أز.

 -4الخوارزميات والميارات :كىي الطريقة المنظمة التي يستخدميا المتعمـ لمكصكؿ لمنتائج بأقؿ كقت
كجيد ممكف.

 -5حل المشكالت :كىي تشتمؿ عمى حؿ المسائؿ المختمفة  ,أك التي تحتكم عمى عقبة أك عائؽ أـ
حميا  ,أك تتضمف تطبيؽ المعرفة في مكاقؼ جديدة.

ح -استبانة التحميل ممحق رقم ( )3لرصد تكرار المستويات المعرفية في الوحدة.
 -2صدق أداة التحميل وثباتيا:
أ -صدق أداة التحميل:

قاـ الباحث بعرض أداة التحميؿ عمى لجنة مف المحكميف ممحؽ رقـ ( ,)3كذلؾ إلبداء رأييـ
حكؿ التعريفات اإلجرائية لممستكيات المعرفية األربعة ( المفاىيـ أك المصطمحات ,الحقائؽ
كالتعميمات ,الخكارزميات كالميارات ,حؿ المشكالت ) كمدل شمكلية فئات التحميؿ كعينتو

ككحدتو ,ككحدة التسجيؿ ,كدقة ضكابط عممية التحميؿ.

كقد تـ إجراء التعديالت الالزمة حسب اقتراحات المحكميف ,كبذلؾ أمكف الحكـ عمى صدؽ محتكل

أداة التحميؿ كالكصكؿ إلى صكرتيا النيائية ممحؽ رقـ (.)2
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ب -ثبات أداة التحميل:
 -2قاـ الباحث بتحميؿ كحدة اليندسة في كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي الكتاب األكؿ,
كما قاـ باحث آخر بتحميؿ الكحدة نفسيا في الكقت نفسو ,كحساب معامؿ ثبات التحميؿ

بمعادلة ىكلستي ( طعيمة.) 289 : 2:98 ,

2M

N1 + N2

=R

حيث:

 Rمعامؿ الثبات.

 Mعدد الفئات التي يتفؽ عمييا المحمالف.
 N2 , N1مجمكع الفئات التي حممت.

كجدكؿ ( )2يكضح االتفاؽ ك االختالؼ بيف المحمميف.

جدكؿ ()2

يبين االتفاق واالختالف بين المحممين
المستكيات المعرفية

المفاىيـ أك

الحقائؽ ك الخكارزميات

المصطمحات

التعميمات

ك الميارات

حؿ

المشكالت

المجمكع

النسبة

المئكية

المحتكل

االتفاؽ

االختالؼ

االتفاؽ

االختالؼ

االتفاؽ

االختالؼ

االتفاؽ

االختالؼ

االتفاؽ

االختالؼ

االتفاؽ

االختالؼ

المثمث

6

2

3

-

4

2

3

-

23

3

%97

%25

المثمث المتساكم الساقيف

4

-

8

2

3

-

2

-

24

2

%:4

%8

المثمث المتساكم األضالع

4

-

4

-

2

-

2

-

9

-

%211

-

التبايف كخصائص المتباينة

8

3

9

2

4

-

3

2

31

5

%94

%28

متباينة المثمث

2

-

2

-

2

-

2

-

5

-

%211

-

نظرية فيثاغكرث كعكسيا

4

-

4

-

6

2

4

-

25

2

%:4

%8

المجمكع

33

4

35

3

26

3

21

2

82

9

%:1

%21

كقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة ( )1,:1كىك عامؿ ثبات مرتفع  ,يؤكد صالحية استخداـ األداة

في الدراسة.
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ثانياً :اختبار المفاىيم اليندسية الواردة في الوحدة الثانية من كتاب الرياضيات لمصف الثامن

األساسي ( الكتاب األول ).

أعد الباحث اختبا انر لممفاىيـ اليندسية الكاردة في الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف

األساسي  ,متبعان الخطكات التالية:
أ -ىدؼ االختبار.

ب -خطكات بناء فقرات االختبار المفاىيمي.
ت -صياغة فقرات االختبار المفاىيمي.

ث -كضع تعميمات االختبار المفاىيمي.

ج -الصكرة األكلية لالختبار المفاىيمي.
ح -التجريب االستطالعي لالختبار المفاىيمي.
خ -تصحيح االختبار المفاىيمي.

د -تحديد زمف االختبار المفاىيمي.
ذ -تحميؿ فقرات االختبار المفاىيمي.
ر -صدؽ االختبار كثباتو.

كفيما يمي شرح مكجز ليذه الخطكات:
أ -ىدف االختبار المفاىيمي:
استخدـ الباحث ىذا االختبار المفاىيمي لمعرفة أثر نمكذج ميرؿ  -تنيسكف
(االستراتيجية الرابعة) في بناء المفاىيـ اليندسية لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بمحافظة

غزة.

ب -خطوات بناء فقرات االختبار المفاىيمي :
إلعداد بنكد االختبار قاـ الباحث بعدة خطكات ىي كالتالي :

الخطكة األكلى  :تحميؿ محتكل الكحدة الثانية ( كحدة اليندسة ).
الخطكة الثانية  :تحديد األىداؼ التعميمية.

الخطكة الثالثة  :تصنيؼ األىداؼ التعميمية.
الخطكة الرابعة  :إعداد جدكؿ مكاصفات.
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كفيما يمي شرح مكجز ليذه الخطكات:

الخطوة األولى :تحميل محتوى الوحدة الثانية ( وحدة اليندسة ):
قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكحدة الثانية ( كحدة اليندسة ) مف كتاب الرياضيات لمصؼ
الثامف األساسي ,حيث تـ اإلشارة إليو فيما سبؽ.

قاـ الباحث بأخذ الجزء األكؿ مف التحميؿ كالذم يشتمؿ عمى ( المفاىيـ أك المصطمحات ) ألف الدراسة

تقكـ عمى بناء المفاىيـ اليندسية.

أعطى الباحث كؿ مكضكع مف المكضكعات التي تشتمؿ عمى المفاىيـ اليندسية كزف نسبي معتمدان

في ذلؾ عمى:

 -2النسبة المئكية لعدد صفحات كؿ مكضكع.
 -3الزمف المخصص لتدريس كؿ مكضكع.

 -4أىمية المكضكع لمتعمـ الالحؽ كما حددىا المعممكف في كرشة العمؿ ممحؽ رقـ (.)4
فكانت األكزاف النسبية كما في الجدكؿ رقـ ( ) 3

جدكؿ ( ) 3

يبين الوزن النسبي لكل موضوع من وحدة اليندسة
ـ

عنكاف المكضكع

الكزف النسبي

2

المثمث

% 7,77

3

المثمث المتساكم الساقيف

%31

4

المثمث المتساكم األضالع

%24,44

5

التبايف كخصائص المتباينة

%31

6

متباينة المثمث

%26,68

7

نظرية فيثاغكرث  ,عكس نظرية فيثاغكرث

%35,55

الخطوة الثانية :تحديد األىداف التعميمية:
كيتضمف ذلؾ تحديد ما ينبغي أف يصؿ إليو الطالب بعد دراستو لمكحدة الدراسية الثانية (كحدة

اليندسة) ,أك النمكذج المتبع في تقديـ المفاىيـ ( نمكذج ميرؿ كتنيسكف ) في صكرتو اإلجرائية مف
أىداؼ يمكف قياسيا  ,كقد قاـ الباحث بتحديد أىداؼ النمكذج في ضكء أىداؼ كحدة الكتاب المقرر,

كحرص الباحث أال يغير في أىداؼ كحدات الكتاب المقرر كما جاءت في الكتاب.
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الخطوة الثالثة :تصنيف األىداف التعميمية:
قاـ الباحث بتصنيؼ األىداؼ التعميمية إلى مستكياتيا المعرفية األربعة ,كىي ( تذكر ,فيـ,

تطبيؽ ,ميارات عميا ) حيث اختار الباحث ىذا التصنيؼ لعدة أسباب :

 -2يتفؽ مع طبيعة محتكل كحدة اليندسة لمصؼ الثامف األساسي.

 -3يتفؽ ىذا التصنيؼ مع العمر الزمني لمطالب ( الصؼ الثامف األساسي ).
 -4يستطيع ىذا التصنيؼ أف يراعي الفركؽ الفردية بيف الطالب بشكؿ كبير.

كقد اكتفى الباحث بالمستكيات األربعة السابقة إلمكانية تحقيؽ بناء في المفاىيـ اليندسية لدل

طالب الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة.
الخطوة الرابعة :إعداد جدول مواصفات:

جدكؿ مكاصفات االختبار ىك عبارة عف جدكؿ ثنائي التصنيؼ فيو يتـ كضع مكضكعات

المحتكل التي تخضع لمقياس رأسيان ,كمستكيات األىداؼ التعميمية الخاصة بو ,إلى جانب عرض
األىداؼ المراد قياسيا أفقيان ,أما محتكل الجدكؿ فيشتمؿ عمى عدد األسئمة التي تعطى في كؿ مكضكع
مف المكضكعات ,كىذا الجدكؿ ترجع فائدتو إلى أنو يربط بيف األىداؼ التعميمية ( نتاجات التعمـ

المحددة ) بالمحتكل الذم يقيس ىذه األىداؼ ,كما أنو يكضح األىمية النسبية التي تعطى لكؿ

مكضكع مف مكضكعات المحتكل ,كلكؿ ىدؼ مف األىداؼ ,كبالتالي عدد المفردات التي تقيس كؿ

مكضكع ,ككؿ ىدؼ كما يكضحيا جدكؿ رقـ ( ) 4
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جدكؿ رقـ ( ) 4

يبين األوزان النسبية لموضوعات وحدة اليندسة ( الوحدة الثانية ) وكذلك عدد المفردات
التي تقيس كل موضوع

مستكل األىداؼ
مكضكعات

فيـ

تذكر

المجمكع
ميارات عميا

تطبيؽ

الكحدة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

المثمث

2

%3,33

2

%3,33

-

-

2

%3,33

4

%7,77

المثمث المتساكم

3

%5,55

2

%3,33

6

%22,22

2

%3,33

:

%31

الساقيف

المثمث المتساكم

3

%5,55

3

2

%5,55

%3,33

2

%3,33

7

%24,44

األضالع
التبايف

3

%5,55

3

5

%5,55

%9,99

2

%3,33

:

%31

كخصائص
المتباينة

متباينة المثمث

2

%3,33

3

%5,55

4

%7,77

2

%3,33

8

%26,68

نظرية فيثاغكرث

5

%9,99

3

%5,55

5

%9,99

2

%3,33

22

%35,55

كعكسيا
المجمكع

23

%37,77

21

%33,33

28

%48,88

7

%24,44

56

%211

ثـ قاـ الباحث بتحديد عدد األسئمة لكؿ درس مف دركس النمكذج  ,كالجدكؿ رقـ (  ) 5يبيف تكزيع
األسئمة لكؿ كحدة في االختبار المفاىيمي  ,كالمستكل الذم يقيسو مف مستكيات المجاؿ المعرفي.
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جدكؿ رقـ ( ) 5

يبين توزيع األسئمة لكل وحدة في االختبار المفاىيمي  ,والمستوى الذي يقيسو من مستويات
المجال المعرفي.

مكضكعات الكحدة

عدد

أرقاـ األسئمة حسب مستكل كؿ سؤاؿ
تذكر

فيـ

تطبيؽ

ميارات عميا

األسئمة

المثمث

3

2

-

4

4

المثمث المتساكم

9,5

6

,:,8,7

22

:

المثمث المتساكم

25 ,23

26 , 24

28

27

7

التبايف كخصائص

32 , 31

33 , 2:

,36 ,35 ,34

37

:

متباينة المثمث

43

42 , 39

, 41 , 3:

45

8

نظرية فيثاغكرث

, 48 , 46

54 , 47

, 4: , 49

56

22

المجمكع

23

21

28

7

56

الساقيف

األضالع
المتباينة

كعكسيا

53 , 51

29 ,21

38
44

55 , 52

ت -صياغة فقرات االختبار:
لقد صاغ الباحث بنكد االختبار كقد راعى قدر اإلمكاف أف تككف فقرات االختبار:

 -2سميمة لغكيان كرياضيان.

 -3محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض.

 -4ممثمة لممحتكل كلألىداؼ المراد قياسيا.
 -5مناسبة األنشطة لمستكل الطالب.

كقد ركعي في صياغة بنكد االختبار أف تككف مف نكع االختيار مف متعدد ,حيث يتككف االختبار مف

( )56فقرة ,كىذا النكع مف أكثر أنكاع االختبارات المكضكعية مركنة مف حيث االستخداـ كاألكثر
مالءمة لقياس التحصيؿ في مختمؼ األىداؼ ( أبك لبدة.) 213 : 2:93 ,
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كما تمت مراعاة القكاعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار ( فرج اهلل:) :9 : 3119 ,

 -2تتككف كؿ فقرة مف جزأيف :المقدمة؛ كىي تطرح المشكمة في السؤاؿ ,كقائمة مف البدائؿ عددىا
أربعة مف بينيا بديؿ كاحد صحيح.

 -3تقع الفقرة بأكمميا (السؤاؿ كبدائمو) في صفحة كاحدة مرتبة عمكديان ,كي يراىا الطالب دفعة
كاحدة ,كيتمكف مف المقارنة بينيا دكف تحريؾ بصره بيف الصفحات.

 -4تـ تغيير مكقع اإلجابة الصحيحة بيف البدائؿ بأسمكب عشكائي.
 -5تـ كضع العناصر المشتركة في اإلبداؿ في مقدمة الفقرة.

 -6البدائؿ األربعة متكازنة مف حيث الطكؿ كدرجة التعقيد كنكعية اإلجابات.

 -7مراعاة مستكل صعكبة فقرات االختبار كأف تككف بدائؿ كؿ فقرة مالئمة لطبيعة المفحكصيف.
 -8ترتيب فقرات االختبار مف السيؿ إلى الصعب.
ث -وضع تعميمات االختبار المفاىيمي:
بعد تحديد عدد الفقرات كصياغتيا قاـ الباحث بكضع تعميمات االختبار قبؿ تجريبو كقد
اشتممت التعميمات عمى :

 -2بيانات خاصة بالمفحكصيف ,كىي اسـ الطالب ,كالشعبة.

 -3تعميمات خاصة بكصؼ االختبار ,كىي عدد الفقرات ,كعدد البدائؿ كعدد الصفحات.
 -4تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة بكضع إشارة دائرة حكؿ رمز اإلجابة
الصحيحة.

كقد ركعي عند كضع التعميمات االعتبارات التالية:
أ -كضكح تعميمات االختبار.

ب -قراءة التعميمات مع الطمبة قبؿ البدء بتطبيؽ االختبار.
ج -الصورة األولية لالختبار المفاىيمي:
في ضكء ما سبؽ تـ إعداد االختبار المفاىيمي في صكرتو األكلية ,فاشتمؿ عمى ( )56فقرة
مف نكع االختيار مف متعدد ,كبعد كتابة فقرات االختبار ,تـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف

(ممحؽ ( ,))3كذلؾ الستطالع آرائيـ حكؿ مدل:

* تمثيؿ فقرات االختبار لألىداؼ المعرفية المراد قياسيا.
* تغطية فقرات االختبار لممحتكل.

* صحة فقرات االختبار لغكيان كرياضيان.

* صحة صياغة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
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* مناسبة فقرات االختبار لمستكل طمبة الصؼ الثامف األساسي.

ح -التجريب االستطالعي لالختبار المفاىيمي:

بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية ,قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قكاميا
( )45طالبان مف طالب الصؼ التاسع األساسي في مدرسة تكنس الثانكية كذلؾ بيدؼ:
 -2التأكد مف كضكح معاني كتعميمات االختبار.

 -3حساب معامالت السيكلة كالتمييز لفقرات االختبار.
 -4حساب الصدؽ كالثبات لالختبار.

 -5تحديد الزمف الذم يستغرقو الطالب لإلجابة عمى االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث
األساسية.

 -6حساب درجة الصعكبة في كؿ بند مف البنكد.
خ -تصحيح االختبار:
تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طمبة العينة االستطالعية عمى فقراتو ,حيث ُحددت درجة
كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختيار مف متعدد ,كبذلؾ تككف الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب
محصكرة بيف (صفر ك  )56درجة ,باإلضافة إلى ذلؾ تـ حساب عدد التك اررات لإلجابات الخطأ عمى

كؿ بند مف بنكد االختبار.
د -تحديد زمن االختبار:

كجد الباحث أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار (  ) 71دقيقة ,كذلؾ ألف متكسط المدة

الزمنية التي يستغرؽ أفراد العينة االستطالعية يساكم (  ) 71دقيقة ,كقد تـ حساب زمف االختبار
عف طريؽ المعادلة التالية :

زمف االختبار = زمف الطالب األكؿ  +زمف الطالب األخير
3

فكاف متكسط الزمف الذم أخذه الباحث لتطبيؽ االختبار عمى العينة األساسية ( )71دقيقة.
ذ -تحميل فقرات االختبار:
تـ تحميؿ نتائج إجابات الطمبة عمى االختبار بغرض معرفة:

 -2درجة سيكلة كؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 -3معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

كسيتـ تكضيح ما سبؽ كما يمي:
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 -3درجة السيولة:
قاـ الباحث بحساب درجة سيكلة كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة

( أبك لبدة )345: 2:93 ,التالية:
درجة السيكلة لمفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة لمفقرة

عدد اإلجابات الصحيحة  +عدد اإلجابات الخاطئة

× 211

ككاف اليدؼ مف حساب درجة السيكلة لفقرات االختبار ىك تعديؿ الفقرات التي قمت درجة سيكلتيا

عف  %31ككذا التي زادت سيكلتيا عف  . %91انظر ممحؽ رقـ (.)5

 -2معامل التمييز:

كيقصد بو قدرة االختبار عمى التمييز بيف الطمبة أك المفحكصيف المتقدميف كالمتأخريف دراسيان

( األغا.) 258 : 2::8 ,

كلمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة

( أبك لبدة ) 345 : 2:93 ,التالية :
معامؿ التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا  -عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا
نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف

كلكي يحصؿ الباحث عمى معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار قاـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعتيف

مجمكعة عميا ضمت  %41مف مجمكع الطمبة ,كىـ الذيف حصمكا عمى أعمى الدرجات في االختبار,
كمجمكعة دنيا ضمت  %41مف مجمكع الطمبة ,كىـ الذيف حصمكا عمى أدنى درجات في االختبار,
كقد بمغ عدد الطمبة في كؿ مجمكعة منيا ( )21طالب.

" كقد رأل معظـ العمماء أف معامؿ التمييز يجب أال يقؿ عف  ,1,36كأنو كمما ارتفعت درجة معامؿ
التمييز عف ذلؾ كاف أفضؿ " ( .الزيكد ,عمياف)283 :2::9 ,

أصبح االختبار في صكرتو النيائية يتككف مف ( )56فقرة ,حيث لـ تحذؼ أم فقرة .أُنظر ممحؽ رقـ

(.)5
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ر -صدق االختبار وثباتو:
صدق االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما كضع لقياسو ,كقد تأكد الباحث مف صدؽ

االختبار بالطرؽ التالية :

 -3صدق المحتوى:

يقصد بصدؽ المحتكل معرفة مدل تمثيؿ فقرات االختبار لممكضكع الدراسي الذم ييدؼ إلى

قياسو ,كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف خالؿ إجراءات بناء االختبار كىي تحميؿ المحتكل لمكحدة

الدراسية المستيدفة ( كحدة اليندسة الثانية ) مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي ,كتحديد

األىداؼ التعميمية ,ككضع فقرات االختبار ممثمة لممحتكل كاألىداؼ ,كما تـ التأكد مف ذلؾ باتفاؽ

األعضاء المحكميف لالختبار .ممحؽ ( )3كممحؽ (.)4
 -2صدق االتساق الداخمي:

قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالختبار بطريقتيف:

أوالً  :حساب االتساق الداخمي بين فقرات كل بعد من األبعاد والبعد نفسو ككل.

أ -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األكؿ ( المثمث ) كالدرجة الكمية

لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ (  ) 6يكضح ذلؾ :
جدكؿ رقـ ( ) 6

معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول ( المثمث ) والبعد نفسو
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

2

1,677

دالة عند 1,12

3

1,852

دالة عند 1,12

4

1,877

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12
يتضح مف جدكؿ (  ) 6أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد األكؿ ( المثمث ) بالبعد نفسو ككؿ.

ب -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني ( المثمث المتساكم الساقيف )
كالدرجة الكمية لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ ( ) 7

يكضح ذلؾ:
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جدكؿ رقـ ( ) 7

معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني ( المثمث المتساوي الساقين ) والبعد نفسو
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

5

1,526

دالة عند 1,16

6

1,652

دالة عند 1,12

7

1,711

دالة عند 1,12

8

1,935

دالة عند 1,12

9

1,552

دالة عند 1,12

:

1,7:1

دالة عند 1,12

21

1,661

دالة عند 1,12

22

1,581

دالة عند 1,12

29

1,573

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12
يتضح مف جدكؿ (  ) 7أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد الثاني ( المثمث المتساكم الساقيف ) بالبعد نفسو ككؿ.

ج -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث ( المثمث المتساكم األضالع )

كالدرجة الكمية لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ ( ) 8

يكضح ذلؾ:
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جدكؿ رقـ ( ) 8

معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث ( المثمث المتساوي األضالع ) والبعد نفسو
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

23

1,61:

دالة عند 1,12

24

1,563

دالة عند 1,12

25

1,767

دالة عند 1,12

26

1,764

دالة عند 1,12

27

1,4:5

دالة عند 1,16

28

1,778

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16
* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12

يتضح مف جدكؿ (  ) 8أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد الثالث ( المثمث المتساكم األضالع ) بالبعد نفسو ككؿ.

د -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع ( التبايف كخصائص المتباينة )

كالدرجة الكمية لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ ( ) 9

يكضح ذلؾ:

جدكؿ رقـ ( ) 9

معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع ( التباين وخصائص المتباينة ) والبعد نفسو

رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

2:

1,699

دالة عند 1,12

31

1,8:1

دالة عند 1,12

32

1,531

دالة عند 1,16

33

1,789

دالة عند 1,12

34

1,628

دالة عند 1,12

35

1,7:1

دالة عند 1,12

36

1,56:

دالة عند 1,12

37

1,549

دالة عند 1,12

38

1,7:1

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12
- 77 -

يتضح مف جدكؿ (  ) 9أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد الرابع (التبايف كخصائص المتباينة) بالبعد نفسو ككؿ.

ق -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس ( متباينة المثمث ) كالدرجة الكمية
لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ (  ) :يكضح ذلؾ:
جدكؿ رقـ ( ) :

معامالت االرتباط بين فقرات البعد الخامس ( متباينة المثمث ) والبعد نفسو
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

39

1,796

دالة عند 1,12

3:

1,519

دالة عند 1,16

41

1,712

دالة عند 1,12

42

1,816

دالة عند 1,12

43

1,528

دالة عند 1,16

44

1,638

دالة عند 1,12

45

1,615

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12
يتضح مف جدكؿ (  ) :أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد الخامس (متباينة المثمث) بالبعد نفسو ككؿ.

ك -حساب االتساؽ الداخمي بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد السادس ( نظرية فيثاغكرث كعكسيا )

كالدرجة الكمية لمبعد نفسو ككؿ ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ رقـ ( ) 21

يكضح ذلؾ:
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جدكؿ رقـ ( ) 21

معامالت اال رتباط بين فقرات البعد السادس (نظرية فيثاغورث وعكسيا) والبعد نفسو
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

46

1,694

دالة عند 1,12

47

1,812

دالة عند 1,12

48

1,828

دالة عند 1,12

49

1,671

دالة عند 1,12

4:

1,593

دالة عند 1,12

51

1,652

دالة عند 1,12

52

1,684

دالة عند 1,12

53

1,692

دالة عند 1,12

54

1,5:8

دالة عند 1,12

55

1,645

دالة عند 1,12

56

1,645

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16
* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12

يتضح مف جدكؿ (  ) 21أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة االرتباط بيف

فقرات البعد السادس (نظرية فيثاغكرث كعكسيا) بالبعد نفسو ككؿ.
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ثانياً :حساب االتساق الداخمي بين كل بعد من األبعاد ودرجة االختبار الكمي

الجدكؿ (  ) 22يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف األبعاد الستة كدرجة االختبار الكمي
جدكؿ ( ) 22

يبين معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار ودرجة االختبار الكمي
رقـ

اسـ البعد

المتكسط االنحراؼ معامؿ ارتباط

البعد

مستكل الداللة

المعيارم

بيرسكف

2

المثمث

2,:5

1,99

1,534

دالة عند 1,16

3

المثمث المتساكم الساقيف

7,69

3,17

1,971

دالة عند 1,12

4

المثمث المتساكم األضالع

4,:5

2,4:

1,898

دالة عند 1,12

5

التبايف كخصائص المتباينة

7,43

3,45

1,939

دالة عند 1,12

6

متباينة المثمث

4,78

2,82

1,765

دالة عند 1,12

7

نظرية فيثاغكرث كعكسيا

9,31

3,6:

1,875

دالة عند 1,12

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,444 ( = 1,16

* القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط عند مستكل ) 1,539 ( = 1,12

يتضح مف الجدكؿ السابؽ جدكؿ (  ) 22أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان كىذا يدؿ عمى قكة

االرتباط بيف أبعاد االختبار ك االختبار ككؿ.
 -1الصدق التمييزي:

لقد تـ حساب الصدؽ التمييزم مف خالؿ اختبار ( ماف  -كيتني ) بيف المجمكعة العميا

لممفحكصيف ,كالمجمكعة الدنيا ,كالجدكؿ (  ) 23يبيف الصدؽ التمييزم لالختبار.
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الجدكؿ ( ) 23

يبين الصدق التمييزي لالختبار
البعد

اسـ البعد

المجمكعة

العدد

2

المثمث

الدنيا

21

7,71

العميا

21

25,51

255

3

المثمث متساكم

الدنيا

21

6,81

68

الساقيف

العميا

21

26,41

264

4

المثمث متساكم
األضالع

الدنيا

21

7,21

72

العميا

21

25,:1

25:

5

التبايف كخصائص
المتباينة

الدنيا

21

6,:6

6:,6

العميا

21

26,16

261,6

6

متباينة المثمث

الدنيا

21

8,51

85

العميا

21

24,71

247

7

نظرية فيثاغكرث
كعكسيا

الدنيا

21

6,91

69

العميا

21

26,31

263

المجمكع

لألبعاد الستة

الدنيا

21

7,37

73,71

25,85

258,51

العميا

21

متكسط

مجمكع

قيمة

قيمة

مستكل

الرتب

الرتب

U

Z

الداللة

77

22

4,226

دالة عند
1,12

3

4,837

دالة عند
1,12

7
5,6
2:
4
8,7

4,534
4,589
3,479
4,713
4,399

دالة عند
1,12

دالة عند
1,12

دالة عند
1,16

دالة عند
1,12

دالة عند
1,12

* قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة ( 2,:7 = ) 1,16
* قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة ( 3,69 = ) 1,12

قيمة (  ) Uالمحسكبة في األبعاد الستة تساكم (  ) 4 , 2: , 5,6 , 7 , 3 , 22عمى الترتيب كىي
أقؿ مف قيمة (  ) Uالجدكلية عند مستكل داللة (  , 34 = ) 1,16مما يعني رفض الفرض الصفرم
الذم ينص بعدـ تمييز االختبار بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا ,كذلؾ قيمة (  ) Zالمحسكبة لألبعاد

الستة تساكم (  ) 4,713 ,3,479 ,4,589 ,4,534 ,4,837 ,4,226عمى الترتيب كىي أكبر مف
قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة (  ,2,:7 = ) 1,16مما يعني أيضان رفض الفرض الصفرم
الذم ينص بعدـ تمييز االختبار بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا ,كقبكؿ الفرض البديؿ كىك أف االختبار
يميز بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا ,كبالتالي فيك يميز بيف المفحكصيف.
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ثبات االختبار:
يقصد بثبات االختبار أف يعطي االختبار الناتج نفسو تقريبان إذا أعيد تطبيقو عمى الطمبة

أنفسيـ في نفس الظركؼ مرة أخرل ,كقد تـ حساب معامؿ ثبات االختبار عف طريؽ ما يمي:

أوالً  :إعادة تطبيق االختبار

قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ االختبار بعد ثالثة أسابيع عمى نفس العينة ,فكجد أف معامؿ ثباتو

( ,)1,9:كىك معامؿ ثبات عاؿ كداؿ إحصائيان.
ثانياً :طريقة كودر – ريتشارد سون :23

استخدـ الباحث طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ,كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار,

حيث استخدـ الباحث معادلة ككدر – ريتشارد سكف  32كىي:

ر -2 = 32ـ ( ؾ – ـ )
ع × 3ؾ

حيث ـ  :المتكسط لمدرجات  ,ؾ = الدرجة الكمية لالختبار  ,ع = 3التبايف

كالجدكؿ رقـ (  ) 24يكضح نتائج استخداـ معادلة ككدر – ريتشارد سكف :32
الجدكؿ ( ) 24

عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 23
المجمكع

3

ؾ

ع

56

85,58

ـ

معامؿ ريتشارد سكف 32

41,39

1,978

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ككدر ريتشارد سكف  32لالختبار ككؿ كانت (  ) 1,978كىي
قيمة عالية تطمئف الباحث إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

كبذلؾ يككف الباحث قد تحقؽ مف صدؽ كثبات االختبار ,ليصبح االختبار في صكرتو النيائية مككف

مف (  ) 56فقرة ,ممحؽ (.)6
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تكافؤ مجموعات الدراسة:
اآلتية:

قاـ الباحث بالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف خالؿ ضبط المتغيرات

أوالً  :ضبط متغير العمر الزمني بين المجموعة التجريبية والضابطة:

في البداية قاـ الباحث بحساب التجانس بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة مف خالؿ

ؼ = التبايف األكبر
التبايف األصغر

ع ( 2التجريبية ) = 1,65
ف ( 3الضابطة ) = 48
3

=

ؼ = ( ) 1,73

3

( ) 1,65

 ,ع ( 3الضابطة ) =  , 1,73ف ( 2التجريبية ) = 49
1,49

1,3:

= 2,42

درجات الحرية لمبسط = ف48 = 2 – 49 = 2 – 2
درجات الحرية لممقاـ = ف47 = 2 – 48 = 2 – 3

مستكل الداللة ؼ (  , 2,7: = ) 1,16 , 47 , 48ؼ ( 3,22 = ) 1,12 , 47 , 48

ؼ المحسكبة < ؼ الجدكلية ( .) 1,12 , 1,16

لمعمر الزمني.
إذان ىناؾ تجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة ُ
العمر
كلمتأكد أيضان قاـ الباحث بعمؿ اختبار ( ت ) بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير ُ
الزمني كما يمي في جدكؿ ( :) 25
جدكؿ رقـ ( ) 25

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني
المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

ف49 = 2

ف48 = 3

المتغير
السف

ـ

ع

ـ

ع

24,37

1,65

24,46

1,73

قيمة ت

1,77

الداللة اإلحصائية

غير دالة

* قيمة ت الجدكلية بدرجات حرية ف + 2ف 84 = 3 – 3عند مستكل داللة  1,16تساكم ,3
كعند مستكل داللة  1,12تساكم  3,77مما يعني أف قيمة ت المحسكبة < قيمة ت الجدكلية

كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة

العمر الزمني.
العمر الزمني مما يحقؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير ُ
لمتغير ُ
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ثانياً :ضبط متغير التحصيل في الرياضيات بين المجموعة التجريبية والضابطة:

في البداية قاـ الباحث بحساب التجانس بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة مف خالؿ

ؼ = التبايف األكبر

التبايف األصغر

ع ( 2التجريبية ) = 21,99
ف ( 3الضابطة ) = 48
3

ؼ = ( ) 23

3

( ) 21,99

=

 ,ع ( 3الضابطة ) =  , 23ف ( 2التجريبية ) = 49

255

= 2,32

229,48

درجات الحرية لمبسط = ف48 = 2 – 49 = 2 – 2
درجات الحرية لممقاـ = ف47 = 2 – 48 = 2 – 3

مستكل الداللة ؼ (  ,2,7: = ) 1,16 , 47 , 48ؼ ( 3,22 = ) 1,12 , 47 , 48

ؼ المحسكبة < ؼ الجدكلية ( .) 1,12 , 1,16

إذان ىناؾ تجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة لمتحصيؿ في الرياضيات.

كلمتأكد أيضان قاـ الباحث بعمؿ اختبار ( ت ) بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير

التحصيؿ في الرياضيات كما يمي في جدكؿ ( : ) 26

جدكؿ رقـ ( ) 26

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في الرياضيات
المتغير
التحصيؿ في

المجمكعة التجريبية
ف49 = 2

المجمكعة الضابطة
ف48 = 3

ـ

ع

ـ

ع

68,24

21,99

69,43

23

قيمة ت

1,55

الداللة

اإلحصائية
غير دالة

الرياضيات
* قيمة ت الجدكلية بدرجات حرية ف + 2ف 84 = 3 – 3عند مستكل داللة  1,16تساكم ,3
كعند مستكل داللة  1,12تساكم  3,77مما يعني أف قيمة ت المحسكبة < قيمة ت الجدكلية

كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة

لمتغير التحصيؿ في الرياضيات مما يحقؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير
التحصيؿ في الرياضيات.
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ثالثاً :تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل نتائج االختبار القبمي

في البداية قاـ الباحث بحساب التجانس بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة مف خالؿ

ؼ = التبايف األكبر

التبايف األصغر

ع ( 2التجريبية ) = 6,941
ف ( 3الضابطة ) = 48
3

ؼ = ( ) 6,941
3

=

 ,ع ( 3الضابطة ) =  , 5,616ف ( 2التجريبية ) = 49
44,:99

( )5,616

= 2,785

31,3:6

درجات الحرية لمبسط = ف48 = 2 – 49 = 2 – 2
درجات الحرية لممقاـ = ف47 = 2 – 48 = 2 – 3

مستكل الداللة ؼ (  , 2,7: = ) 1,16 , 47 , 48ؼ ( 3,22 = ) 1,12 , 47 , 48

ؼ المحسكبة < ؼ الجدكلية ( .) 1,12 , 1,16

إذان ىناؾ تجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة لدرجات االختبار القبمي.

كلمتأكد أيضان قاـ الباحث بعمؿ اختبار ( ت ) بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في نتائج االختبار

القبمي كما يمي في جدكؿ ( : ) 27

جدكؿ رقـ ( ) 27

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبمي
المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

ف49 = 2

ف48 = 3

المتغير
االختبار القبمي

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

ـ

ع

ـ

ع

24,926

6,941

23,516

5,616

2,269

غير دالة

* قيمة ت الجدكلية بدرجات حرية ف + 2ف 84 = 3 – 3عند مستكل داللة  1,16تساكم ,3
كعند مستكل داللة  1,12تساكم  3,77مما يعني أف قيمة ت المحسكبة < قيمة ت الجدكلية

كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالنسبة

لدرجات االختبار القبمي مما يحقؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات االختبار القبمي.
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خطوات الدراسة:
 -2االطالع عمى األدب التربكم الخاص باستراتيجيات التدريس الحديثة كخصكصان بناء المفاىيـ.

 -3قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكحدة الثانية ( اليندسة ) مف كتاب الرياضيات الفصؿ األكؿ لمصؼ
الثامف األساسي لتحديد المفاىيـ التي سكؼ يدرسيا لمطالب كسيعرض تحميؿ المحتكل عمى محكميف
مختصيف في تدريس الرياضيات.

 -4قاـ الباحث بإعداد خطط تدريس المفاىيـ كفؽ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة.
 -5تـ عرض الدركس التي تـ إعدادىا كفؽ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة عمى محكميف
مختصيف في تدريس الرياضيات.

 -6إعداد الباحث الختبار متضمف لممفاىيـ التي سيدرسيا كالتأكد مف صدقو كثباتو.

 -7اختيار عينة مف طالب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة تكنس الثانكية لمبنيف.

لعمر الزمني ,التحصيؿ في الرياضيات ).
 -8العمؿ عمى ضبط المتغيرات ( ا ُ
 -9قاـ الباحث بتحديد فئة الطالب ذكم التحصيؿ المرتفع ,كفئة الطالب ذكم التحصيؿ المنخفض
في المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة ,كذلؾ في ضكء النتائج التي حصمكا عمييا في التحصيؿ في

الرياضيات في الصؼ السابع األساسي مف العاـ الدراسي ( .) 3122 , 3121

 -9يقكـ الباحث بتطبيؽ اختبار لممفاىيـ المتضمنة في الكحدة الثانية ( اليندسة ) في الكتاب األكؿ
قبميان.

 -:قاـ الباحث بتدريس المفاىيـ في الكحدة الثانية ( اليندسة ) كفؽ استراتيجية ميرؿ  -تنيسكف الرابعة
كذلؾ حسب خطة المنياج المكضكعة مف مديرية التربية كالتعميـ – شرؽ غزة كذلؾ بداية مف منتصؼ
أكتكبر كحتى نياية نكفمبر ,حيث تـ اختيار فصميف دراسييف مف مدرسة تكنس الثانكية لمبنيف بكاقع

فصؿ لكؿ مجمكعة ( التجريبية  ,الضابطة).

 -21إعادة تطبيؽ االختبار بعد االنتياء مف إجراء التجربة ( بعدم ).
 -22تحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج كتفسيرىا.

 -23كضع التكصيات كالمقترحات التي يراىا الباحث في ضكء النتائج.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 -2اختبار التجانس بيف عينتيف:
التبايف األكبر

ؼ=

التبايف األصغر

 -3اختبار ( ت ) لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف ( .) T : Test

 -4اختبار ماف  -كتني ( يك ) ( )  ) Mann-Whitney test ( Uلعينتيف مستقمتيف.
 -5معامؿ ارتباط بيرسكف.

 -6حجـ التأثير Effect Size :
حيث يستخدـ حجـ التأثير لمعرفة مدل تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع مكضع االىتماـ,

كىك الداللة ال عممية لمنتائج  ,مف خاللو يمكف التأكد مف أف الفركؽ لـ تحدث نتيجة الصدفة كقاـ
الباحث بحساب حجـ التأثير باستخداـ معادلتيف:
أ -في حالة استخداـ اختبار ( ت ):
مربع إيتا =

حيث أف:

3

( مراد) 358 : 3111 ,

ت

ت + 3درجات الحرية

ت = قيمة " ت " المحسكبة في اختبار " ت ".
درجات الحرية = ف + 2ف3 – 3

كمف ثـ يمكف ايجاد العالقة بيف مربع إيتا كحجـ التأثير مف خالؿ المعادلة:

ح = ( [ × 3مربع: :إيتا ) ÷ ( [ :::::::::: –: 2مربع إيتا )

ب -في حاؿ استخداـ اختبار ماف – كيتني ( الدرجة المعيارية :) Z
مربع إيتا =

حيث أف:

3

( عفانة) 54 : 3111 ,

Z

5 + 3Z

 = Zقيمة  Zالمحسكبة عند استخداـ اختبار ماف كيتني.

كالجدكؿ التالي (  ) 28يكضح مستكيات حجـ التأثير عند استخداـ كؿ مف اختبار ت ( مربع إيتا ),

كاختبار ماف – كيتني ( الدرجة المعيارية  ( ) Zعفانة.) 49 :3111 ,
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جدكؿ رقـ ( ) 28

مستويات حجم التأثير لمقيم الخاصة بمربع إيتا والدرجة المعيارية ( ) Z
ـ

مستكيات حجـ التأثير

نكع المقياس لحجـ التأثير
المستخدـ

كبير

متكسط

صغير

2

مربع إيتا

1,25

1,17

1,12

3

الدرجة المعيارية Z

1,91

1,61

1,31

 -7استخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي (  ) SPSSلمتأكد مف نتائجو.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا

 إجابة السؤال األول
 إجابة السؤال الثاني
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتيا
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ومناقشيا
 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيراتيا

يعرض الباحث في ىذا الفصؿ ما تكصؿ إليو مف نتائج في دراستو بناء عمى المعالجات
اإلحصائية التي قاـ بيا الباحث عمى ما تـ جمعو مف بيانات مف خالؿ اختبار المفاىيـ اليندسية

البعدم الذم طبقو الباحث عمى العينة التجريبية كالضابطة.

كسيقكـ الباحث بعرض الجداكؿ اإلحصائية لمبيانات التي جمعيا ,كمف ثـ يقكـ الباحث بتفسير ىذا

النتائج في ضكء أسئمة الدراسة ,كالفركض الصفرية التي انبثقت مف أسئمة الدراسة.
أوالً  :اإلجابة عمى السؤال األول:

نص السؤال األول ىو :ما المفاىيم اليندسية الواردة في الوحدة الثانية (وحدة اليندسة) من

الكتاب األول لمصف الثامن األساسي ؟

لقد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ ما يمي:

 -2مراجعة األدب التربكم كالدراسات الخاصة بالمفاىيـ الرياضية كالمفاىيـ اليندسية عمى كجو
الخصكص.

 -3مف خالؿ كرشة العمؿ التي قاـ بيا الباحث كالتي ضمت مجمكعة مف معممي الرياضيات ,ممحؽ
رقـ (.)4

 -4مف خالؿ تحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف كتاب الصؼ الثامف األساسي ( كحدة اليندسة ),
ممحؽ رقـ ( ,)2حيث تـ تحديد المفاىيـ اليندسية الكاردة في الكتاب األكؿ لمصؼ الثامف األساسي.
ثانياً :اإلجابة عمى السؤال الثاني:

نص السؤال الثاني ىو  :ما التصور المقترح لبناء المفاىيم اليندسية وفق نموذج ميرل -

تنيسون ؟

لقد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ دليؿ المعمـ الذم أعده الباحث لكحدة اليندسة ,كالذم يكضح
خطكات نمكذج ميرؿ  -تنيسكف (االستراتيجية الرابعة) في بناء المفاىيـ اليندسية ,كالتي تتناكؿ بناء

المفيكـ اليندسي مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد – تدريب ) ,مع التركيز عمى عزؿ
الخاصية ,تباعد المثاؿ ,مقابمة الالمثاؿ ,التدرج في مستكل الصعكبة في المثاؿ كالالمثاؿ ,مف خالؿ

ثالثة خطكات ىي:

 -2تقديـ تعريؼ لممفيكـ اليندسي المراد بناؤه.
 -3شكاىد المفيكـ اليندسي ( المثاؿ ,الالمثاؿ ).
 -4التدريب االستجكابي.
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ثالثاً :اإلجابة عمى السؤال الثالث:

نص السؤال الثالث ىو  :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 1015≤α

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون اإلستراتيجية الرابعة)

وأقرانيم في المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم اليندسية البعدي تعزى

ألسموب التدريس في بناء المفاىيم اليندسية؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم التالي:

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 1015≤αبين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون اإلستراتيجية الرابعة) وأقرانيم في المجموعة الضابطة
(الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم اليندسية البعدي تعزى ألسموب التدريس في بناء المفاىيم

اليندسية ".

قاـ الباحث باستخداـ اختبار ( ت ) لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف  ,كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة

الفركؽ بيف المجمكعة الضابطة ( تدرس بالطريقة التقميدية )  ,كالتجريبية ( تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ -
تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) ,في بناء المفاىيـ اليندسية  ,بعد تطبيؽ االختبار البعدم  ,كالجدكؿ

التالي (  ) 29يكضح ذلؾ :

جدكؿ رقـ ( ) 29

داللة الفروق في بناء المفاىيم اليندسية بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية
والضابطة

ـ

البياف

العدد

المتكسط

الحسابي ( ـ )

المعيارم

2

المجمكعة التجريبية

49

34,64

:,49:

3

المجمكعة الضابطة

48

29,:3

8,955

"ف"

االنحراؼ

قيمة
ت

3,414

الداللة

اإلحصائية
دالة عند
1,16

* درجة الحرية = ف + 2ف.84 = 3 - 48 + 49 = 3 – 3

* قيمة ( ت ) الجدكلية عند درجة حرية =  ,84عند مستكل داللة  1,16تساكم .3,11

يتضح مف الجدكؿ السابؽ (  ) 29أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم

لممفاىيـ اليندسية =  ,34,64بينما متكسط درجات المجمكعة الضابطة في نفس االختبار = .29,:3

كما تظير قيمة اختبار ( ت ) ,المحسكبة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة =  3,414بينما قيمة
( ت ) الجدكلية عند مستكل داللة (  ,) 1,16 = αكبدرجة حرية  , 3,111 = 84فيككف قيمة

ت المحسكبة > قيمة ت الجدكلية (  ,) 1,16 = αإذان نرفض الفرض الصفرم ,كنقبؿ الفرض

البديؿ كبالتالي يصبح:
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعة

التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة (الطريقة
التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء المفاىيـ اليندسية.

كقد قاـ الباحث مف التحقؽ مف أف الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية (تدرس بنمكذج ميرؿ  -تنيسكف

االستراتيجية الرابعة ) ,كالمجمكعة التجريبية ( تدرس بالطريقة التقميدية ) في اختبار ( ت ) ىي فركؽ
حقيقية تعكد لمتغيرات الدراسة كال تعكد إلى الصدفة كالجدكؿ رقـ (  ) 2:يكضح ذلؾ :
جدكؿ رقـ ( ) 2:

حجم التأثير الختبار ( ت ) لمفروق بين طالب المجموعة التجريبية والضابطة
قيمة ( ت )

مربع إيتا

حجـ التأثير

3,414

1,178

متكسط

بالرجكع لمستكل حجـ التأثير مف الجدكؿ السابؽ ,نجد أف قيمة مربع إيتا =  1,178كىي تدؿ عمى
حجـ تأثير متكسط حيث أشار ( عفانة ) 53 : 3111 ,أف مستكل حجـ التأثير يعتبر متكسطان ,إذا
كانت قيمة مربع إيتا أقؿ مف  ,1,17إذ يعتبر حجـ التأثير مكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا.

كيرل الباحث أف حجـ التأثير في دراستو برغـ أنو فكؽ المتكسط بقميؿ إال أنو لو داللة إحصائية حيث

أف حجـ التأثير أكبر مف قيمة حجـ التأثير الصغير بكثير كالتي تبمغ (  ) 1,12كىي ليست ببعيدة

عف قيمة حجـ التأثير الكبير كالتي تبمغ (  ) 1,25كيؤكد ذلؾ حساب قيمة حجـ التأثير كالتي كجدىا
الباحث = .1,646:

كىذا يعني أف  % 64,6:مف الفرؽ بيف المتكسطيف جاء نتيجة تأثير المتغير المستقؿ ( نمكذج ميرؿ

 تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) ,كأف الفرؽ المتبقي  %57,52جاء نتيجة تأثر المتغير التابع بعكامؿدخيمة  ,أك نتيجة ألخطاء في القياس لـ تأخذ بالحسباف ,كىذا يدؿ عمى ما يمي:

استخداـ الباحث ( نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة ) في المجمكعة التجريبية كاف لو أثر
كاضح في الفركؽ في بناء المفاىيـ اليندسية مقارنة بالمجمكعة الضابطة ,كاستدؿ الباحث عمى ذلؾ

مف خالؿ حساب حجـ التأثير ,حيث كجد الباحث أف حجـ التأثير فكؽ المتكسط بقميؿ.

كذلؾ كجد الباحث مف خالؿ تقديمو لممفاىيـ اليندسية كفؽ ( نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية

الرابعة ) ,مشاركة كبيرة مف الطالب عمى اختالؼ مستكياتيـ خصكصان في مرحمة تقديـ المثاؿ

كالالمثاؿ عف المفيكـ المراد تدريسو ككذلؾ في التدريب االستجكابي الذم كاف يكتبو الباحث لمطالب

بعد تقديـ المفيكـ ,كذلؾ كجد الباحث قدرة غير عادية لمطالب في سرد خصائص المفيكـ كمف ثـ
القدرة عمى الكصكؿ لتعريؼ المفيكـ المراد تدريسو بشكؿ سمس كمرتب ,كذلؾ كجد الباحث أف الطالب

قد تنامت عندىـ الركح التنافسية العالية أثناء الحصة بشكؿ كبير خصكصان في المشاركة الفعالة في
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تصنيؼ األمثمة كالالأمثمة لممفيكـ المراد تدرسيو ,كأصبح لدل الكثير منيـ عمى اختالؼ مستكياتيـ
مشاركة فعالة في الحصة في حؿ الكثير مف المسائؿ التي كاف الباحث يضعيا أك مف خالؿ التقكيـ

التككيني الذم كاف يقدمو الباحث أثناء تقديـ المفيكـ بشكؿ مستمر.

لذلؾ يرل الباحث أف حجـ التأثير رغـ أنو متكسط أك فكؽ المتكسط بقميؿ (  ) 1,178كلكنو يعبر
عف مدل تأثير المتغير المستقؿ ( نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) ,ألف الباحث قد قاـ
بالعمؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغيرات السف ,كالتحصيؿ في الرياضيات

كاالختبار القبمي ,كالتي كاف رأل الباحث أنيا قد تؤثر عمى نتائج التجربة.
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رابعاً :اإلجابة عن السؤال الرابع:

نص السؤال الرابع ىو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 1015≤α

بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون

اإلستراتيجية الرابعة) وأقرانيم في المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم

اليندسية البعدي تعزى ألسموب التدريس في بناء المفاىيم اليندسية؟
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم التالي:

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 1015≤αبين متوسطي درجات الطالب

مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون اإلستراتيجية الرابعة) وأقرانيم

في المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم اليندسية البعدي تعزى ألسموب

التدريس في بناء المفاىيم اليندسية ".

قاـ الباحث باستخداـ اختبار ماف  -كيتني ( يك ) لعينتيف مستقمتيف كذلؾ ألف حجـ العينتيف صغير,

كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط درجات مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة (تدرس

بالطريقة التقميدية ) ,كمنخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية ( تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ -

تنيس كف االستراتيجية الرابعة ) ,في بناء المفاىيـ اليندسية بعد تطبيؽ اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم,
كالجدكؿ التالي (  ) 31يكضح ذلؾ :

جدكؿ رقـ ( ) 31

داللة الفروق في بناء المفاىيم اليندسية بين متوسطات درجات الطالب مرتفعي التحصيل في
المجموعتين ( التجريبية والضابطة )
متكسط

قيمة

قيمة

الداللة

ـ

البياف

العدد ( ف )

الرتب

U

Z

اإلحصائية

2

المجمكعة التجريبية

21

24,91

3

المجمكعة الضابطة

21

8,31

دالة عند
28,111

3,619

1,16

* تبدأ حدكد الدالة اإلحصائية عند مستكل (  ) 1,16 = αعند قيمة جدكلية ( .) 2,:7
يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (  ) 31أف قيمة (  ) Uالمحسكبة =  28,111في حيف أف قيمة ()U

الجدكلية عند مستكل داللة (  ,34 = ) 1,16 = αيتضح مف ذلؾ :

قيمة (  ) Uالمحسكبة < مف قيمة (  ) Uالجدكلية عند مستكل داللة ( .) 1,16 = α
كبالتالي فإف الفرؽ داؿ إحصائيان كنرفض الفرض الصفرم ,كلمتأكد أيضان نجد أف قيمة (  ) Zالمحسكبة

=  ,3,619قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة (  ,2,:7 = ) 1,16 = αمف ذلؾ يتضح أف:

قيمة (  ) Zالمحسكبة > مف قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة ( .) 1,16 = α
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مما يعني أف الفرؽ داؿ إحصائيان كبالتالي نرفض الفرض الصفرم في كمتا الطريقتيف ( ) Z ( ,) U
كنقبؿ الفرض البديؿ كبالتالي يصبح :

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب مرتفعي

التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في المجمكعة

الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء
المفاىيـ اليندسية.

كقد قاـ الباحث بالتأكد مف أف الفركؽ لـ تكف كليدة الصدفة بؿ ىي فركؽ حقيقية ,باستخداـ حجـ

التأثير مف خالؿ استخداـ اختبار (  ) Zكالجدكؿ التالي (  ) 32يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( ) 23

حجم التأثير الختبار (  ) Zلمفروق بين الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية
والضابطة

قيمة Z

مربع إيتا

حجـ التأثير

3,619

1,7223

متكسط

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 32أف قيمة مربع إيتا =  1,7223حيث تدؿ عمى أف حجـ التأثير متكسط

كما أشار ( عفانة ) 53 : 3111 ,حيث أف حجـ التأثير يعتبر متكسطان إذا كانت القيمة المحسكبة
عند التحكيؿ مف مربع إيتا إلى الدرجة المعيارية محصكرة بيف القيمتيف (  ) 1,61 , 1,91كيتضح

مف ذلؾ أف قيمة حجـ التأثير تشير إلى أف  1,72مف الفركؽ كانت نتيجة تأثير المتغير المستقؿ عمى
المتغير التابع  ,كأف الفركؽ المتبقية جاءت نتيجة تأثر المتغير التابع بعكامؿ أخرل دخيمة ,أك نتيجة

ألخطاء في القياس كىذه النسبة ال يمكف تفسيرىا.

ككما تـ ذكره سمفان في الفصؿ الرابع أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمطالب ذكم التحصيؿ

المرتفع متكافئتاف في متغيرات السف ك التحصيؿ في الرياضيات ,كاالختبار القبمي كىي متغيرات رأل

الباحث إمكانية تأثيرىا عمى نتائج التجربة ,فإف نتائج الفركؽ في االختبار البعدم تعزل الستخداـ

(نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة ) ,التي طبقت عمى أفراد المجمكعة التجريبية مف الطالب
ذكم التحصيؿ المرتفع.

كيرل الباحث أنو عندما استخدـ ( نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) عند الطالب مرتفعي
التحصيؿ في المجمكعة التجريبية قد كلدت نكع مف المنافسة بيف الطالب في الكصكؿ لتعريؼ المفيكـ

المراد بناؤه ,ليس ىذا فحسب بؿ دفع الكثير منيـ إلى إعطاء أكثر مف تعريؼ لممفيكـ المراد بناؤه

اعتمادان عمى خكاص المفيكـ التي يتـ تحديدىا ,كذلؾ كاف ىناؾ استجابة كبيرة بيف الطالب في تحديد

المثاؿ كالالمثاؿ لممفيكـ المراد بناؤه ,ككاف ثمرة ذلؾ سرعة الطالب مرتفعي التحصيؿ في حؿ التدريب
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االستجكابي في نياية الحصة تقكيمان ختاميان لبناء المفيكـ ,مما دفع الباحث لتقديـ عدد أكبر مف
األسئمة بعد كؿ عممية تقديـ لممفيكـ.

خامساً :اإلجابة عمى السؤال الخامس:

نص السؤال الخامس ىو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 1015≤α

بين متوسطي درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون
اإلستراتيجية الرابعة) وأقرانيم في المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم

اليندسية البعدي تعزى ألسموب التدريس في بناء المفاىيم اليندسية؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم اآلتي:

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 1015≤αبين متوسطي درجات الطالب

منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية (نموذج ميرل  -تنيسون اإلستراتيجية الرابعة) وأقرانيم

في المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيم اليندسية البعدي تعزى ألسموب

التدريس في بناء المفاىيم اليندسية ".

قاـ الباحث باستخداـ اختبار ماف  -كيتني ( يك ) لعينتيف مستقمتيف كذلؾ ألف حجـ العينتيف

صغير ,كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الطالب منخفضي التحصيؿ في
المجمكعة الضابطة (تدرس بالطريقة التقميدية) ,كمنخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (تدرس

كفؽ نمكذج ميرؿ كتنيسكف االستراتيجية الرابعة) ,في بناء المفاىيـ اليندسية ,بعد تطبيؽ اختبار

المفاىيـ اليندسية البعدم ,كالجدكؿ التالي (  ) 33يكضح ذلؾ :
جدكؿ رقـ ( ) 33

داللة الفروق في بناء المفاىيم اليندسية بين متوسطات درجات الطالب منخفضي التحصيل في
المجموعتين ( التجريبية والضابطة )
متكسط

قيمة

قيمة

الداللة

ـ

البياف

العدد ( ف )

الرتب

U

Z

اإلحصائية

2

المجمكعة التجريبية

21

24,66

3

المجمكعة الضابطة

21

8,56

دالة عند
2:,611

3,446

1,16

* تبدأ حدكد الدالة اإلحصائية عند مستكل (  ) 1,16 = αعند قيمة جدكلية ( .) 2,:7
يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (  ) 33أف قيمة (  ) Uالمحسكبة =  2:,611في حيف أف قيمة ()U

الجدكلية عند مستكل داللة (  ,34 = ) 1,16 = αيتضح مف ذلؾ :

قيمة (  ) Uالمحسكبة < مف قيمة (  ) Uالجدكلية عند مستكل داللة ( .) 1,16 = α
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كبالتالي فإف الفرؽ داؿ إحصائيان كنرفض الفرض الصفرم ,كلمتأكد أيضان قيمة (  ) Zالمحسكبة =

 ,3,446قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة (  ,2,:7 = ) 1,16 = αمف ذلؾ يتضح أف:
قيمة (  ) Zالمحسكبة > مف قيمة (  ) Zالجدكلية عند مستكل داللة ( .) 1,16 = α

مما يعني أف الفرؽ داؿ إحصائيان كبالتالي نرفض الفرض الصفرم في كمتا الطريقتيف ( ) Z ( ,) U
كنقبؿ الفرض البديؿ كبالتالي يصبح :

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 1,16≤αبيف متكسطي درجات الطالب منخفضي

التحصيؿ في المجمكعة التجريبية (نمكذج ميرؿ  -تنيسكف اإلستراتيجية الرابعة) كأقرانيـ في المجمكعة
الضابطة (الطريقة التقميدية) في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم تعزل ألسمكب التدريس في بناء

المفاىيـ اليندسية.

كقد قاـ الباحث بالتأكد مف أف الفركؽ لـ تكف كليدة الصدفة بؿ ىي فركؽ حقيقية  ,باستخداـ حجـ

التأثير مف خالؿ استخداـ اختبار (  ) Zكالجدكؿ التالي (  ) 34يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( ) 21

حجم التأثير الختبار (  ) Zلمفروق بين الطالب منخفضي التحصيل في المجموعتين التجريبية
والضابطة

قيمة Z

مربع إيتا

حجـ التأثير

3,446

1,6879

متكسط

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 34أف قيمة مربع إيتا =  1,6879حيث تدؿ عمى أف حجـ التأثير متكسط
كما أشار ( عفانة ) 53 : 3111 ,حيث أف حجـ التأثير يعتبر متكسطان إذا كانت القيمة المحسكبة
عند التحكيؿ مف مربع إيتا إلى الدرجة المعيارية محصكرة بيف القيمتيف (  ,) 1,61 , 1,91كيتضح

مف ذلؾ أف قيمة حجـ التأثير تشير إلى أف  1,68مف الفركؽ كانت نتيجة تأثير المتغير المستقؿ عمى
المتغير التابع ,كأف الفركؽ المتبقية جاءت نتيجة تأثر المتغير التابع بعكامؿ أخرل دخيمة ,أك نتيجة

ألخطاء في القياس كىذه النسبة ال يمكف تفسيرىا.

ككما تـ ذكره سمفان في الفصؿ الرابع أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمطالب ذكم التحصيؿ

المرتفع متكافئتاف في متغيرات السف ك التحصيؿ في الرياضيات ,كاالختبار القبمي كىي متغيرات رأل

الباحث إمكانية تأثيرىا عمى نتائج التجربة ,فإف نتائج الفركؽ في االختبار البعدم تعزل الستخداـ

(نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) ,التي طبقت عمى أفراد المجمكعة التجريبية مف الطالب
ذكم التحصيؿ المنخفض.
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كيرل الباحث أنو عندما استخدـ ( نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ) عند الطالب

منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية قد كلدت لدييـ المشاركة الفعالة في الحصص بشكؿ أكبر

مف الطالب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة  ,حيث كاف الطالب يخرجكف إلى السبكرة

لممشاركة في كثير مف األحياف خصكصان في التمييز بيف المثاؿ كالالمثاؿ لممفيكـ المراد بناؤه ,كلكف
يرل الباحث أف حجـ التأثير عمى الطالب منخفضي التحصيؿ لـ يكف كبي انر ألسباب مختمفة منيا:

 -2أف البيئة التي يعيش بيا الطالب بيئة ز ارعية فكاف الكثير منيـ يعمؿ مع كالديو في قطؼ الزيتكف
فييمؿ الكثير منيـ حؿ التدريب عمى المفيكـ ( النشاط البيتي ).

 -3كمف السبب السابؽ فالشكارع المحيطة بالمدرسة ليست معبدة ,كالباحث قدـ الكحدة الدراسية في
فصؿ الشتاء ,فكانت نسبة الغياب في كؿ يكـ ممطر كبيرة مف الطالب منخفضي التحصيؿ.
تعميق عام عمى نتائج الدراسة:
مف خالؿ استعراض النتائج السابقة يتضح ما يمي:

 نجاح نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة في بناء المفاىيـ اليندسية في الكحدة المختارة,كىذا يتضح مف نتائج الدراسة كالفركؽ الكاضحة كالحقيقية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة.

 -اتفقت نتائج الدراسة مع كؿ مف دراسة (الحراسيس  ,)3118كدراسة (الظفيرم  ,)3116كدراسة

(متكلي  ,)3116كدراسة (العقيمي  ,)3115كدراسة (عبد القادر  ,)3115كدراسة (المحرزم ,)2:::
كدراسة (المقطرم  ,)2:::كدراسة (معبد  ,)2:::في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
المجمكعة التجريبية (تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف) كالمجمكعة الضابطة (تدرس بالطريقة

التقميدية) لصالح المجمكعة التجريبية.

 -اختمفت نتائج دراستي مع دراسة (الخطيب  )2::3التي كاف مف أىـ نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية (تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ – تنيسكف) كالمجمكعة الضابطة
(الطريقة التقميدية) تعزل لطريقة التدريس ,بينما في دراستي ظير كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

المجمكعة التجريبية (تدرس كفؽ نمكذج ميرؿ – تنيسكف االستراتيجية الرابعة) كالمجمكعة الضابطة
(تدرس بالطريقة التقميدية) لصالح المجمكعة التجريبية.

 -بناء المفاىيـ اليندسية كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ساعد عمى تككيف المفاىيـ

لدل الطالب في المجمكعة التجريبية بشكؿ أكثر عمقان كتنظيمان مف أقرانيـ في المجمكعة الضابطة,
كظير ذلؾ جميان مف خالؿ نتائج الفرضية األكلى لمدراسة.

 بناء المفاىيـ اليندسية كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف االستراتيجية الرابعة ,ساعد عمى إثارة الدافعيةلدل الطالب مرتفعي التحصيؿ في إعطاء أكثر مف تعريؼ لممفيكـ المراد بناؤه ,كذلؾ المشاركة
الفعالة في التمييز بيف المثاؿ ك الالمثاؿ لممفيكـ ,كقدرة الطالب عمى كضع التبرير الصحيح
- 91 -

لالختالؼ بيف المثاؿ كالالمثاؿ لذلؾ كاف ىناؾ فرؽ كاضح بيف الطالب مرتفعي التحصيؿ في

المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في بناء المفاىيـ اليندسية ككاف ىذا كاضحان في
اختبار الفرضية الثانية لمدراسة.

 -أثناء تقديـ المفاىيـ المراد بناؤىا في المجمكعة التجريبية كجد الباحث ارتفاع مستكل المشاركة لدل

الطمبة منخفضي التحصيؿ في الحصة ككانت األمثمة كالالأمثمة المعركضة بشكؿ متقابؿ ,تمثؿ فرصة
لممشاركة الفعالة كالمثمرة كالمنافسة في بعض األحياف ,كلكف التسرع في بعض األكقات بإعطاء

اإلجابات كاف مف أبرز عيكب ىذه الفئة ,كبالرغـ مف ذلؾ كاف ىناؾ فرقان كاضحان بيف ىؤالء الطالب

في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة كىذا ما كاف كاضحان في اختبار الفرضية

الثالثة لمدراسة.

توصيات الدراسة:

بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فإف الباحث كضع عددان مف التكصيات كىي:
ن
 -2االىتماـ بالمفاىيـ الرياضية بشكؿ عاـ كالمفاىيـ اليندسية بشكؿ خاص ألنيا ىي لبنات المعرفة
الرياضية.

 -3ضركرة تقديـ المفاىيـ اليندسية بشكؿ متسمسؿ كمتتابع مما يسيؿ عمى الطالب بناءىا كاالحتفاظ
بيا كتطبيقيا.

 -4حث المعمميف عمى االىتماـ بنمكذج ميرؿ  -تنيسكف لما يمتمؾ ىذا النمكذج مف خطكات سمسة
كسيمة في بناء المفاىيـ.

 -5تكظيؼ االستراتيجيات المختمفة مف نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في بناء المفاىيـ اليندسية كالرياضية
بما يناسب كؿ مفيكـ.

 -6ضركرة البعد عف التجريد في تقديـ كبناء المفاىيـ اليندسة ,لتسييؿ عممية بناء المفيكـ.
 -7أف يشارؾ المتعمـ المعمـ في استراتيجيات بناء المفيكـ كأف يككف دكر المتعمـ إيجابيان كفعاالن.
 -8أف يخرج المعممكف عف النمطية التقميدية في بناء كتقديـ المفاىيـ اليندسية.

 -9االستفادة مف الدراسة الحالية في تطكير المناىج الفمسطينية لتغطية قصكر المناىج في بناء
المفاىيـ اليندسية خاصة كالرياضية عامة.

 -:عمؿ كرش عمؿ كدكرات لممعمميف حكؿ استراتيجيات بناء المفاىيـ اليندسية كالرياضية.
 -21تعميؽ المعرفة المفاىيمية لدل طالب المرحمة األساسية في المفاىيـ اليندسية المختمفة.
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مقترحات الدراسة:

في ضكء أىداؼ الدراسة كنتائجيا يمكف اقتراح مجمكعة مف الدراسات التي يمكف أف تككف

امتدادان لمدراسة الحالية:

 -2إجراء دراسات مشابية عمى نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في بناء المفاىيـ الرياضية المختمفة لمعرفة
أثرىا عمى بناء المفاىيـ الرياضية كاكتسابيا كاالحتفاظ بيا.

 -3إجراء دراسات مشابية عمى نمكذج ميرؿ  -تنيسكف في بناء المفاىيـ اليندسية في مراحؿ عمرية
مختمفة.

 -4إجراء دراسات مقارنة بيف نمكذج ميرؿ  -تنيسكف كالنماذج األخرل في بناء المفاىيـ الرياضية
المختمفة لمعرفة أكثرىا فاعمية كتأثي انر في بناء المفاىيـ الرياضية.

 -5إعداد دليؿ معمـ شامؿ لجميع المفاىيـ اليندسية لممرحمة األساسية كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف.
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المراجع العربية واألجنبية

أوالً :المراجع العربية:

 -2أبك جبر ,محمد (  .) 3113فعالية استخدام خرائط المفاىيم عمى تحصيل طمبة الجامعة

اإلسالمية بغزة في مادة الجراحة والباطنة التمريضية واتجاىاتيم نحوىا ,رسالة ماجستير غير

منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية بغزة ,فمسطيف.

 -3أبك زينة ,فريد (  .) 3114مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا ,ط ,3عماف  :مكتبة الفالح,
األردف.

 -4أبك لبدة ,سبع ( .)2:93مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ,ط ,3عماف :جمعية عماؿ
المطابع التعاكنية ,األردف.

 -5أبك لكـ ,خالد ( .)3118اليندسة طرق واستراتيجيات تدريسيا ,عماف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة ,األردف.

 -6أسعد ,صالح ( .)3121أساليب تدريس الرياضيات ,عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع,
األردف.

 -7األغا ,إحساف كاألستاذ ,محمكد (  .) 311:مقدمة في تصميم البحث التربوي ,ط ,3غزة:
جامعة األقصى ,فمسطيف.

 -8األغا ,إحساف ( .)2::8البحث التربوي :عناصره ,مناىجو ,أدواتو ,ط ,2غزة :مطبعة مقداد,
فمسطيف.

 -9األغا ,إحساف كعبد المنعـ ,عبد اهلل ( .)2::5التربية العممية وطرق التدريس ,ط ,4غزة,
فمسطيف.

 -:األسمر ,رائد (  .) 3119أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى
طمبة الصف السادس واتجاىاتيم نحوىا ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة
اإلسالمية بغزة ,فمسطيف.

 -21البالصي ,رياض ك برىـ ,أريج (  .) 3121اثر استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في

اكتساب طمبة الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الرياضية ك قدراتيـ عمى حؿ المسائؿ المفظية  ,مجمة

دراسات.24-2 ,)2(48 ,

 -22الحراسيس ,صابريف ( .)3118أثر نموذجي ميرل – تنيسون وىيمدا تابا في تحصيل المفاىيم
التاريخية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن وفي اتجاىاتيم نحو مبحث التاريخ ,رسالة

ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة عماف العربية ,األردف.

 -23الخطيب ,محمكد (  .) 2::3فعالية استخدام نموذجي ميرل  -وتنيسون وىيمدا تابا في
تدريس المفاىيم الرياضية لدى طمبة الصف الثامن ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية,

جامعة اليرمكؾ ,األردف.
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 -24الزيكد ,فيمي كعمياف ,ىشاـ ( .)2::9مبادئ القياس والتقويم في التربية ,ط ,2القاىرة :دار
الفكر العربي ,مصر.

 -25الصادؽ ,إسماعيؿ (  .) 3112طرق تدريس الرياضيات ,ط ,2القاىرة  :دار الفكر العربي.
 -26الطيطي ,محمد ( .)3121البنية المعرفية الكتساب المفاىيم :تعمميا وتعميميا ,عماف :دار
األمؿ لمنشر كالتكزيع ,األردف.
 -27الظفيرم ,محمد ( .)3116فاعمية نمكذج ميرؿ – تنيسكف في تنمية بعض ميارات الكتابة

كالنحك لدل طمبة الصؼ الثاني المتكسط "دراسة تجريبية" بدكلة الككيت ,جامعة الككيت ,المجمة

التربوية.)86(2: ,

 -28العقيمي ,يحيى ( .)3115أثر استخدام نموذجي االستقراء واالستنباط في تدريس مادة العموم
عمى تحصيل طالب الصف السادس األساسي واتجاىاتيم نحوىا ,رسالة ماجستير غير منشكرة,

جامعة صنعاء ,اليمف.
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=3374
 -29المقاني ,أحمد كالجمؿ ,عمي ( .)2:::معجم المصطمحات التربوية المعرفية في المناىج
وطرق التدريس ,ط ,3القاىرة :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ,مصر.

 -2:المحرزم ,عبد اهلل ( .)2:::أثر نموذجي ميرل – تنيسون وىيمدا تابا في اكتساب المفاىيم
الرياضية لدى طالب الصف السابع األساسي في اليمن ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة

صنعاء ,اليمف.
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=3025

 -31المقطرم ,أميف (  . ) 2:::فعالية استخدام نموذجي جانييو وميرل – وتنيسون في تدريس
اليندسة بالمرحمة االبتدائية باليمن في تنمية التفكير اإلبتكاري والقدرة اإلستداللية ,رسالة دكتكراه
غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة أسيكط ,مصر.

 -32اليكيدم ,زيد ( .)3117أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات ,ط ,2العيف :دار الكتاب
الجامعي ,اإلمارات.

 -33جابر ,عبد الحميد ( .)2:93عمم النفس التربوي ,القاىرة :دار النيضة العربية ,مصر.

 -34جكدة ,مكسى (  .) 3118أثر إثراء المفاىيم الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى تحصيل طمبة

الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا ,رسالة ماجستير غير منشكرة,
كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية -غزة ,فمسطيف.

 -35حسف ,ياسميف ( .)2::7فاعمية بعض اإلستراتيجيات التدريسية عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادم في القدرات التحصيمية المختمفة لمفاىيـ بعض األشكاؿ الرباعية ,مجمة البحث في
التربية وعمم النفس ,كمية التربية ,جامعة المنيا.)4(2: ,
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 -36خطايبة ,عبد اهلل ك الخميؿ ,حسيف ( .)3112األخطاء المفاىيمية في الكيمياء (المحاليؿ) لدل
طمبة الصؼ األكؿ ثانكم العممي في محافظة اربد شماؿ األردف ,مجمة كمية التربية ,) 36 (,كمية

التربية ,جامعة عيف شمس ,مصر.

 -37سعادة ,جكدت كاليكسؼ ,جماؿ (  .) 2:99تدريس مفاىيم المغة العربية و الرياضيات والعموم
والتربية االجتماعية ,ط ,2بيركت :دار الجيؿ ,لبناف.

 -38سالمة ,عادؿ ( .)3115تنمية المفاىيم والميارات العممية وطرق تدريسيا ,ط ,2عماف :دار
الفكر لمنشر كالتكزيع ,األردف.

 -39شطناكم ,فاضؿ ( .)3119أسس الرياضيات والمفاىيم اليندسية األساسية ,ط ,2عماف :دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ,األردف.

 -3:شياب ,رنا ( .)3114أثر استخدام إستراتيجية التعمم البنائي بالمقارنة مع إستراتيجية

االستقراء في اكتساب المفاىيم اليندسية لطمبة الصف الثامن من التعميم األساسي في الجميورية

اليمنية ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة صنعاء ,اليمف.

 -41طعيمة ,رشدم ( .)2:98تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية ,القاىرة :دار الفكر العربي,
مصر.

 -42عبد القادر ,محمكد (  .) 3115اثر استخدام نموذج ميرل  -تنيسون في تدريس المفاىيم
النحوية عمى التحصيل واالحتفاظ بالمادة المتعممة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ,رسالة
ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة جنكب الكادم ,سكىاج ,مصر.

 -43عبد اليادم ,نبيؿ كعبد السالـ ,حمادة كأبك الرب ,يكسؼ ( .)3113أساليب تدريس الرياضيات
والعموم ,عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع ,األردف.

 -44عريفج ,سامي كسميماف ,نايؼ ( .)3116أساليب تدريس الرياضيات والعموم ,ط ,2عماف :دار
صفاء لمنشر كالتكزيع ,األردف.

 -45عفانة  ,عزك (  .) 2:::أثر استخداـ ثالث استراتيجيات لمخططات المفاىيـ في تعميـ
الرياضيات عمى تحصيؿ طالب الصؼ الثامف كاتجاىيـ نحك كؿ مف الرياضيات كاالستراتيجيات

المستخدمة  ,مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ,جامعة عيف شمس. :7-42 , )72( ,
 .) 2::8 ( ______________ -46أثر بعض استراتيجيات العرض باألمثمة المنتمية كغير

المنتمية عمى اكتساب طالب الصؼ العاشر لمفاىيـ اليندسة التحميمية  ,مجمة دراسات في المناىج
وطرق التدريس  ,جامعة عيف شمس  ,)56( ,مصر.

 .) 3111 ( ______________ -47حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج
في البحكث التربكية كالنفسية ,مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ,جمعية البحكث
كالدراسات التربكية الفمسطينية.)4(,
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 -48عفانة ,عزك ( .)3117التدريس اإلستراتيجي لمرياضيات الحديثة :إجراءات تطبيقية عمى

الطفل ,غزة :آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,فمسطيف.

 -49عفانة ,عزك كآخركف ( .)3118استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام ,ط,2
خانيكنس :مكتبة الطالب الجامعي ,فمسطيف.

 -4:عقيالف ,إبراىيـ ( .)3111مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا ,عماف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ,األردف.

 -51فرج اهلل ,عبد الكريـ ( .)3119برنامج مقترح قائم عمى التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات
اإلحصاء الوصفي لدى الطمبة المعممين ذوي التخصصات األدبية بجامعة األقصى ,رسالة دكتكراه

غير منشكرة ,كمية التربية ,البرنامج المشترؾ بجامعة األقصى  -غزة كجامعة عيف شمس – مصر.

 -52قطامي ,يكسؼ كقطامي ,نايفة ( .)3112سيكولوجية التدريس ,عماف :دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ,األردف.

 -53لكا ,يكسؼ ( .)311:أثر استخدام إستراتيجية دينز في اكتساب المفاىيم الرياضية واالحتفاظ
بيا لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة

اإلسالمية بغزة ,فمسطيف.

 -54متكلي ,ىاني (  .) 3116فاعمية نموذج ميرل وتنيسون في إكساب المفاىيم النحوية وصحة
التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي األزىري  ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية

التربية ,جامعة األزىر ,مصر.

 -55مراد ,صالح ( .)3111األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية,
القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية ,مصر.

 -56مطر ,أحمد (  .) 3115أثر استخدام إستراتيجيتي كموزماير وديفس في التدريس عمى

اكتساب المفاىيم لمصف الثامن ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة األزىر بغزة,

فمسطيف.

 -57مطر ,نعيـ (  .) 3115أثر استخدام مخططات المفاىيم في تنمية التفكير الرياضي لدى

طالب الصف الثامن األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية
بغزة ,فمسطيف.

 -58معبد ,عمي (  .) 2:::فعالية استخدام نموذج ميرل وتنيسون في اكتساب تالميذ الصف
الثاني اإلعدادي لبعض المفاىيم السياسية بمقرر الدراسات االجتماعية ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,كمية التربية ,جامعة أسيكط ,مصر.

 -59ميرؿ ,د .كتنيسكف ,ر .)2:88( .تدريس المفاىيم :نموذج تصميم تعميمي( .ترجمة :محمد
حمد الطيطي) .عماف :دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ,األردف.
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. األردف, دار الفرقاف: عماف,2 ط, عمم النفس التربوي.)2:95(  عبد المجيد, نشكاتي-5:

, دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع: عماف,2 ط, الجديد في تعميم العموم.)3112 (  يعقكب, نشكاف-61
.األردف

:  المراجع األجنبية:ًثانيا
1- Clark, Cecil (1971). "Teaching Concepts in The Classroom: A Set of
Teaching prescription Derived from Experimental Research" Journal of
Educational Psychology, vol. 62, No 3, pp. 253-278.
2- Dossy , John A , Henderson , kemneth B( 1972 ). "The Relative
Effectiveness of Four Strategies for Teaching Disjunctive Concepts In
Mathematics " ERIC-No : ED063116.
3- Jetendra,asha; and other (1996) '' The Differential Effect of Two
Strategies on the Acquisition, Maitentenance, and Generalization of
Mathematical Word Problem Solving by Students with Mild Disabilities and
At-Risk Students ''ERIC- No:ED395786
4- Nooriafshar ,Mehryar (2003) '' The Use of Innovative Teaching
Methods for' Maximising' the Enjoyment From Learning Mathematical
Conoepts'' University of Southern Queensland, Toowoomba, Queensland,
Australia
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المـــــالحــــــــق

ممحق رقم ( :)3تحميل محتوى الوحدة الثانية ( وحدة اليندسة ) لمصف الثامن
األساسي الكتاب األول طبعة 2133م
الوحدة
الثانية

اليندسة

المفاىيم أو

المصطمحات

الحقائق والتعميمات

الخوارزميات والميارات

حل المشكالت

المثمث الحاد

مجموع قياسات زوايا المثمث

أن يعدد الطالب أنواع

يحل الطالب مسائل

الزوايا,المثمث القائم

الداخمية  381درجة.

المثمثات حسب قياسات

جديدة غير روتينية

أن يعدد الطالب أنواع

األضالع و الزوايا.

األضالع.

يحل الطالب مسائل

الزاوية,المثمث المنفرج

5

الزوايا.

الزاوية , ,المثمث المختمف

األضالع.

المثمثين المتطابقين

المثمث متساوي الساقين.

المثمثات حسب أطوال

يتطابق المثمثان ( ض,ض,ض) ,

( ض,ض,ز)  ( ,ض,ز,ز).

المثمث المتساوي

الساقين.

منصف زاوية الرأس في
المثمث المتساوي

الساقين.

تطابق مثمثين.

إذا كان المثمث متساوي الساقين

أن يعدد الطالب خواص

فان قياس زاويتي القاعدة

المثمث متساوي الساقين.

العمود النازل من رأس المثمث

أن يبرىن الطالب النظريات.

متساويتان.

العمود النازل من رأس

أن يذكر الطالب شروط

المتساوي الساقين عمى قاعدتو

ينصف ىذه القاعدة وينصف زاوية
الرأس.

منصف زاوية الرأس في المثمث

المتساوي الساقين يكون عمودياً
عمى القاعدة وينصفيا.

منصف القاعدة الواصل برأس
المثمث المتساوي الساقين يكون

عمودياً عمييا وينصف زاوية الرأس.
إذا تساوت قياسا زاويتان في مثمث

كان المثمث متساوي الساقان.

إذا كان العمود النازل من رأس

مثمث إلى القاعدة المقابمة ينصف

ىذه القاعدة فإن المثمث متساوي
الساقين.

إذا كان منصف زاوية الرأس في

مثمث عموداً عمى القاعدة فان
المثمث متساوي الساقين.
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عمى المثمثات من حيث

غير روتينية عمى

تطابق المثمثات.
يوظف الطالب

خصائص المثمث
المتساوي الساقين في

حل مسائل جديدة وغير
روتينية.

الوحدة
الثانية

اليندسة

المفاىيم أو

المصطمحات
المثمث المتساوي األضالع

الحقائق والتعميمات

الخوارزميات والميارات

حل المشكالت

قياس زويا المثمث المتساوي

أن يميز الطالب بين المثمث

يحل الطالب مسائل

األضالع= 61

متساوي الساقين والمثمث

غير روتينية وجديدة

5

محاور التماثل في المثمث

محور التماثل يقسم المثمث لمثمثين

المثمث الثالثيني ستيني.

طول الضمع المقابل لمزاوية 11

يوظف الطالب خواص

درجة في مثمث قائم الزاوية يساوي

المثمث الثالثيني

المتساوي األضالع.

متطابقين.

متساوي األضالع.

طول نصف الوتر.

التباين.
إضافة عدد لطرفي
المتباينة.

طرح عدد من طرفي
المتباينة.

ضرب طرفي المتباينة في
عدد موجب.

قسمة طرفي المتباينة
عمى عدد موجب.

التعدي في المتباينات.
جمع طرفين متناظرين في

متباينتين.

وزواياه.

ستيني في حل مسائل

التباين ىو االختالف بين كميتين.

أن يستنتج الطالب مفيوم

إذا أضيف لطرفي المتباينة عدد

التباين.

إذا طرح من طرفي المتباينة عدد

المتباينة.

يبقى اتجاىيا كما ىو.

أن يثبت الطالب خصائص

يبقى اتجاىيا كما ىو.

يوظف الطالب
خصائص المتباينة في

حل مسائل عددية
وىندسية جديدة.

إذا ضرب طرفي المتباينة بعدد
موجب يبقى اتجاىيا كما ىو.

إذا قسم طرفي المتباينة عمى عدد

موجب يبقى اتجاىيا كما ىو.

إذا كان أ > ب  ,ب > ج فإن أ >

ج حيث أ  ,ب  ,ج أعداد حقيقية.
إذا كان أ > ب  ,ج > د فإن أ +ج

> ب +د

حيث أ  ,ب  ,ج  ,د أعداداً

إذا اختمف طوال ضمعين في مثمث
فإن الضمع األكبر يقابل زاوية اكبر

من التي يقابميا الضمع اآلخر

أن يستنتج الطالب التباين في
أطوال أضالع المثمث
وقياسات زواياه.

وعكس ىذه النظرية صحيح.

متباينة المثمث

األضالع.

جديدة وغير روتينية.

حقيقية.

التباين في أضالع المثمث

عمى المثمث المتساوي

مجموع طولي ضمعين في مثمث أكبر
من طول الضمع الثالث.

أن يستنتج الطالب العالقة
بين أطوال أضالع المثمث.

يوظف الطالب التباين
في أضالع المثمث

وزواياه في حل مسائل

غير روتينية وجديدة.

يوظف متباينة المثمث
في التحقق من أي

ثالث أضالع لتكوين

مثمث.
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الوحدة
الثانية

المفاىيم أو

المصطمحات
نظرية فيثاغورث

اليندسة

الحقائق والتعميمات

الخوارزميات والميارات

حل المشكالت

مساحة المربع المنشأ عمى وتر

أن يبرىن الطالب نظرية

يحل الطالب مسائل

المثمث القائم الزاوية تساوي مجموع

فيثاغورث .

غير روتينية وجديدة

مساحتي المربعين المنشأين عمى

ضمعي القائمة.

يجد طول الوتر في مثمث

قائم الزاوية.

عمى نظرية فيثاغورث.

يجد طول أحد أضالع القائمة

في مثمث قائم الزاوية.
عكس نظرية فيثاغورث

إذا كانت مساحة المربع المنشأ عمى

أحد أضالع مثمث تساوي مجموع

مساحتي المربعين المنشأين عمى

أن يستنتج الطالب عكس

نظرية فيثاغورث .

الضمعين اآلخرين فإن الزاوية التي
األعداد الفيثاغورثية

تقابل ىذا الضمع قائمة.

إذا وجد ثالث أعداد صحيحة تكون

مثمث قائم الزاوية كانت ىذه األعداد

فيثاغورثية.

يوظف الطالب عكس

نظرية فيثاغورث في
التحقق من المثمثات

ىل ىي قائم الزاوية.
يتحقق الطالب من كون أي

يحل الطالب مسائل

فيثاغورثية أم ال.

عمى األعداد

ثالث أعداد صحيحة

غير روتينية وجديدة

الفيثاغورثية.
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ممحق رقم ()2
أسماء المحكمين ألدوات الدراسة تحميل المحتوى ,االختبار المفاىيمي ,دليل المعمم
لممفاىيم اليندسية وفق نموذج ميرل وتنيسون االستراتيجية الرابعة.

م

المؤىؿ العممي

االسـ

 3أ.د .عزك إسماعيؿ عفانة

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 2د .فتحية صبحي المكلك

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

 1د .أيمف محمكد األشقر

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 3د .عطا حسف دركيش

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

 5د .إبراىيـ حامد األسطؿ

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 6د .محمكد حسف األستاذ

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

 7د .سعد سعيد نبياف

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 8د .تيسير محمكد نشكاف

دكتكراه المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

 9أ .حساـ سيؼ الديف البمعاكم

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

 31أ .كسيـ محمد األشقر

بكالكريكس تربية رياضيات

 33أ .سامي عبد العزيز أبك الخير

بكالكريكس تربية رياضيات

 32أ .محمد بياء الديف أبك دلك

بكالكريكس تربية رياضيات

 31أ .عبد اهلل أحمد سعد

بكالكريكس تربية رياضيات

 33أ .نعيـ سالـ أبك زكر

بكالكريكس تربية رياضيات
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ممحق رقم ()1

أسماء المعممون الذين شاركوا في ورشة العمل بخصوص تحميل المحتوى ,تحضير الدروس,

االختبار.
م

المؤىل العممي

االسم

2

حساـ سيؼ الديف البمعاكم

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

3

كسيـ محمد حسف األشقر

بكالكريكس تربية رياضيات

4

سامي عبد العزيز أبك الخير

بكالكريكس تربية رياضيات

5

محمد بياء الديف أبك دلك

بكالكريكس تربية رياضيات

6

عبد اهلل أحمد سعد

بكالكريكس تربية رياضيات

7

نعيـ سالـ أبك زكر

بكالكريكس تربية رياضيات
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ممحق رقم ()3
درجة السيولة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار المفاىيمي
رقـ

درجة

معامؿ

رقـ

درجة

معامؿ

الفقرة

السيكلة

التمييز

الفقرة

السيكلة

التمييز

2

1,86

1,3:

35

1,84

1,62

3

1,52

1,65

36

1,81

1,39

4

1,69

1,65

37

1,88

1,44

5

1,87

1,38

38

1,45

1,59

6

1,82

1,74

39

1,43

1,56

7

1,81

1,65

3:

1,36

1,83

8

1,63

1,91

41

1,66

1,49

9

1,81

1,63

42

1,6:

1,51

:

1,84

1,47

43

1,33

1,46

21

1,54

1,38

44

1,61

1,37

22

1,67

1,47

45

1,81

1,46

23

1,89

1,38

46

1,84

1,65

24

1,3:

1,74

47

1,56

1,74

25

1,78

1,56

48

1,81

1,47

26

1,69

1,47

49

1,83

1,44

27

1,44

1,56

4:

1,52

1,48

28

1,66

1,45

51

1,78

1,55

29

1,83

1,3:

52

1,49

1,38

2:

1,66

1,64

53

1,57

1,54

31

1,63

1,83

54

1,4:

1,62

32

1,77

1,56

55

1,87

1,39

33

1,71

1,52

56

1,35

1,84

34

1,76

1,47
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ممحق رقم ()5

اختبار المفاىيم اليندسية ( الوحدة الثانية ) لمصف الثامن األساسي
الشعبة .........:الدرجة

االسـ .................................. :

35

تعميمات االختبار
 -2زمف االختبار ساعة.

 -3اق أر األسئمة بشكؿ دقيؽ كمتأني.
 -4ىناؾ بعض األسئمة الحسابية قـ بحميا في الجية المقابمة لمسؤاؿ.
 -5يتككف االختبار مف فقرات االختيار مف متعدد كعمى الطالب أف يجيب عمييا جميعان بكضع
دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة مف األربع بدائؿ.
مثال:
المربع مضمع يتككف مف  ...........أضالع
أ6 .
ج-ج5 4.

ب4 .
د7 .
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اختر اإلجابة الصحيحة بكضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة :

 .2المثمث المختمؼ األضالع الذم أطكاؿ أضالعو ىي ....
أ ) 4 , 4 , 4 ( .سـ

ب ) 4 , 3 , 3 ( .سـ

ج ) 5 , 6 , 5 ( .سـ

د ) 6 , 4 , 5 ( .سـ

 .3مف شركط تطابؽ المثمثيف كؿ ما يمي عدا كاحدة
أ .ض  ,ض  ,ض

ب .ض  ,ز  ,ض
د .ز  ,ز  ,ض

ج .ز  ,ز  ,ز

 .4مثمث قياس زكاياه الداخمية س3 , 6س4 , 6س 6يككف المثمث ......
أ .مثمث حاد الزكايا

ب .مثمث قائـ الزاكية

ج .مثمث منفرج الزاكية

د .مثمث متساكم األضالع

 .5المثمث الذم فيو ضمعاف متساكياف فقط ىك .......
أ .مثمث مختمؼ األضالع

ب .مثمث متساكم الساقيف

ج .مثمث متساكم األضالع

د .مثمث مختمؼ الزكايا

 .6ما عدد محاكر التماثؿ لممثمث المتساكم الساقيف
أ4 .

ب3 .

ج .ال يكجد لو محاكر تماثؿ

د2 .

 .7مثمث متساكم الساقيف إحدل زكايا قاعدتو  681فإف زاكية القاعدة األخرل تساكم
6

أ81 .
ج61 .

6

ب51 .

6

د251 .

6
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 .8مثمث متساكم الساقيف قياس إحدل زاكيتي القاعدة  661فإف قياس زاكية الرأس يساكم
6

ب61 .

أ81 .

6

د91 .

ج41 .

6

6

 .9العمكد النازؿ مف رأس المثمث المتساكم الساقيف عمى القاعدة يككف .........
أ .عمكديان عمييا
ج .منصفان لزاكية الرأس

ب .منصفان لمقاعدة
د .جميع ما سبؽ
أ

 .:في الشكؿ المقابؿ طكؿ أج يساكم
أ 5 .سـ
ج 4 .سـ

 6سـ

ب 6 .سـ
د 8 .سـ

 .21في الشكؿ المقابؿ طكؿ ب ج =  9سـ فإف طكؿ ب د يساكم
أ 7 .سـ

ب 5 .سـ

ج 6 .سـ

د 8 .سـ

ج 4سـ

ب

د

أ

د

ب

ج

 .22في المثمث السابؽ إذا كاف قياس زاكية ب = 3س , 6قياس زاكية ب أ د = س 6فإف قياس

زاكية ج أ ب تساكم
أ51 .

6

ج71 .

6

ب61 .

6

د91 .

6
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 .23المثمث الثالثيني ستيني ىك مثمث  ..........الزاكية
أ .قائـ الزاكية

ب .حاد الزكايا

ج .منفرج الزاكية

د .متساكم الساقيف

 .24المثمث الثالثيني ستيني ىك نصؼ مثمث ..............
أ .متساكم الساقيف

ج .مختمؼ األضالع

ب .متساكم األضالع
د .منفرج الزاكية

 .25المثمث المتساكم األضالع قياس كؿ زاكية مف زكاياه
أ51 .

6

ج71 .

6

ب61 .

6

د91 .

6

 .26عدد محاكر تماثؿ المثمث المتساكم األضالع
أ .محكر كاحد فقط

ج .ثالث محاكر

ب .محكراف
د .ال يكجد لو محاكر تماثؿ

 .27مثمث متساكم األضالع محيطو  35سـ يككف الضمع المقابؿ لمزاكية  641يساكم
أ 4 .سـ

ج 9 .سـ

ب 27 .سـ

د.

 5سـ

 .28في الشكؿ المقابؿ مثمث متساكم األضالع طكؿ ج د =  4سـ فإف طكؿ أ ج =  ......سـ
أ 8 .سـ
ج 7 .سـ

أ

ب 2,6 -سـ
د 4 .سـ
ب
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د

ج

 .29مثمث متساكم الساقيف قياس زاكية الرأس  691فإف زاكيتي القاعديف قياسيما
ب61 , 661 .

أ51 , 651 .

6

ج61 , 671 .

د51 , 681 .

6

6

 4 + 6 = 9 .2:تسمى .........
أ .متباينة

ب .معادلة

ج .قانكف

د .جميع ما سبؽ

 : + 4 < 9 .31تسمى ..........
أ .متباينة

ب .معادلة

ج .قانكف

د .جميع ما سبؽ

 .32مف خصائص المتباينة
أ .اإلضافة

ج .القسمة عمى عدد مكجب

6

ب .الطرح
د .جميع ما سبؽ

 4 + 6 > 4 + 8 .33تسمى خاصية .......
أ .اإلضافة

ب .الطرح

ج .الضرب

د .التعدم

 23 < : .34فإف  9 < ..... – :اكتب العدد المناسب مف خكاص المتباينة
أ5 .

ب6 .

ج23 .

د: .
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........ ÷ 5 > 3 ÷ 9 .35
أ6 .

ج3 .

أكتب العدد المناسب مف خكاص المتباينة
ب4 .
5

د.

 .36إذا كاف  4 > 5 , 5 > 6فإف .........
أ5 < 6 .

ب6 > 4 .

ج4 < 5 .

4>6

د.

 ) .... + 4- ( × 8 > ) 4 + 6 ( × 8 .37أكتب العدد المناسب
أ23 .

ج24 .

ب.

د26 .

 .38أجمع المتباينتيف اآلتيتيف
أ.

9

27 < 23

, 22 < :

ب26 > 24 .

ج23 < 26 .

د.

 .39مثمث قياس زكاياه 41 , 671 , 6:1

6

أ41 .

6

ج:1 .

6

 5 < 4فيككف الناتج ..........

26 < 23
الضمع األكبر ىك المقابؿ لمزاكية ........
ب71 .

6

د231 .

6

أ

 .3:في الشكؿ المقابؿ أكبر زاكية ىي المقابمة لمضمع .......
أ.

أج

ج .ب ج

31

ب .أ ب

د .ليس مما سبؽ
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ب 51

6

 6231ج

6

 .41في الشكؿ المقابؿ أصغر زاكية ىي زاكية ......
أ.

ب

ج .أ

ب .ج

أ

6سـ

د .جميع ما سبؽ

ب

4سـ
5سـ

ج

 .42في المثمث السابؽ ترتيب الزكايا تصاعديان ىك .........
أ ,ب ,ج

ب .ب  ,ج  ,أ

أ.

ج .ج  ,أ  ,ب

د .ب  ,أ  ,ج

 .43مجمكع طكال أم ضمعيف في مثمث  ........مف طكؿ الضمع الثالث
ب .أكبر

أ .أصغر

د ( .أ  ,ب ) معان

ج .يساكم

 .44مثمث محيطو 21سـ  ,أطكاؿ أضالعو المناسبة ىي
أ ) 3 , 4 , 6 ( .سـ

ب ) 2 , 2 , 9 ( .سـ

ج ) 2 , 4 , 7 ( .سـ

د ) 3 , 5 , 5 ( .سـ

 .45نجار عنده أربعة قطع خشبية أطكاليا  21ـ  8 ,ـ  3 ,ـ  5 ,ـ  ,أم القطع الثالثة
تصمح لعمؿ مثمث عند نياياتيا ؟

ب 21.ـ  8 ,ـ  3 ,ـ

أ 21 .ـ  3 ,ـ  5 ,ـ

د 21 .ـ  8 ,ـ  5 ,ـ

ج 8 .ـ  3 ,ـ  5 ,ـ
 .46نظرية فيثاغكرث تختص بالمثمث ..........
أ .الحاد الزكايا

ب .القائـ الزاكية

ج .المنفرج الزاكية

د (.أ  ,ب ) معان
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 .47تمثيؿ نظرية فيثاغكرث بالرمكز لممثمث المقابؿ ىي ..
أ.

ع = 3س – 3ص3

ج .ع = 3س + 3ص3

ع

ب .س = 3ص – 3ع3
د.

س = 3ص + 3ع3

ص
س

 .48يسمى أكبر ضمع في المثمث القائـ الزاكية ......
ب .قُطر

أ .ضمع قائمة

د .كتر

ج .عمكد
 .49في المثمث المقابؿ طكؿ الكتر = ...........سـ
أ 9 .سـ

ج 21 .سـ

 7سـ

ب : .سـ

د 8 .سـ

 .4:في المثمث المقابؿ طكؿ الضمع س =  ......سـ
أ 2 .سـ

ب 3 .سـ

ج 5 .سـ

د 4 .سـ

 9سـ

 5سـ

 6سـ

س

 .51إذا كانت مساحة المربع المنشأ عمى احد أضالع مثمث تساكم مجمكع مساحتي المربعيف

المنشأيف عمى الضمعيف اآلخريف فإف الزاكية التي تقابؿ ىذا الضمع . ..............
أ .قائمة

ب .حادة

ج .منفرجة

د .مستقيمة

 .52أم المثمثات اآلتية قائـ الزاكية
أ.

أب =  6سـ  ,ب ج =  8سـ  ,أ ج =  9سـ .

ب .أب =  3سـ  ,ب ج =  4سـ  ,أ ج =  5سـ .
ج .أب =  23سـ  ,ب ج =  31سـ  ,أ ج =  27سـ .

د ( .أ  ,ب ) صحيحاف.
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تككف مثمث قائـ الزاكية أعدادان ..........
 .53تسمى األعداد التي ّ
أ .أكلية
ج .زكجية

ب .فردية
د .فيثاغكرثية

 .54أم األعداد اآلتية فيثاغكرثية
أ4 , 3 , 2 .
ج21 , 9 , 8 .

ب26 , 23 , : .
د9 , 8 , 6 .

 .55مثمث قائـ طكؿ كتره =  36سـ  ,ما العدداف الفيثاغكرثياف المناسباف لضمعي القائمة
أ ) 21 , : ( .سـ
ج ) 25 , 6 ( .سـ

ب ) 23 , 7 ( .سـ
د ) 35 , 8 ( .سـ

 .56أكجد طكؿ الضمع أج =  .........في الشكؿ المقابؿ
أ.

 28سـ

أ

ب 27 .سـ

24سـ

ج 25 .سـ
ب

د 26 .سـ
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 6سـ

د

 :سـ

ج

ممحق رقم ()6

دليل المعمم في تدريس المفاىيم اليندسية لمصف الثامن األساسي (الوحدة الثانية) الكتاب األول
وفق استراتيجية ميرل  -تنيسون الرابعة

عزيزي المعمم:
أقدـ بيف يديؾ دليالن لتقديـ المفاىيـ اليندسية مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي

(الكحدة الثانية ) ,كفؽ نمكذج ميرؿ  -تنيسكف لتقديـ المفاىيـ ( االستراتيجية الرابعة ).

كيعتبر نمكذج ميرؿ  -تنيسكف مف النماذج االستنتاجية في تقديـ المفاىيـ ,كيتككف نمكذج ميرؿ -

تنيسكف مف ثماني خطكات ىي:

 -2تحديد ضركرية تدريس المفيكـ.
 -3التعريؼ.

 -4جمع شكاىد المفيكـ.

 -5تقدير صعكبة شكاىد المفيكـ.
 -6تحضير اختبار تشخيصي لتصنيؼ شكاىد المفيكـ.
 -7استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية.

 -8تصميـ استراتيجية مناسبة لتدريس المفيكـ.
 -9التقكيـ التشكيمي كالتقكيـ الختامي.

كقد انبثؽ عف نمكذج ميرؿ  -تنيسكف أربع استراتيجيات حيث قاـ الباحث باستخداـ االستراتيجية

الرابعة في د ارستو ,كالتي تعتمد عمى تقديـ المفيكـ مف تتابع أشكاؿ التقديـ ( قاعدة – شكاىد –
تدريب) مع التركيز عمى عزؿ الخاصية ,تباعد المثاؿ ,مقابمة الالمثاؿ ,التدرج في مستكل الصعكبة

في المثاؿ كالالمثاؿ ,مف خالؿ ثالث خطكات أساسية ىي:
 -2التعريؼ.

 -3شكاىد المفيكـ ( المثاؿ ,ك الالمثاؿ ).
 -4التدريب االستجكابي.

األمور التي يجب مراعاتيا عند بناء المفيوم وفق نموذج ميرل  -تنيسون:
 -2تقديـ تعريؼ المفيكـ بشكؿ كامؿ لممتعمـ بحيث يشتمؿ عمى جميع الخصائص الحرجة
لممفيكـ.

 -3أف يقكـ المتعمـ بذكر جميع الخصائص الحرجة مف خالؿ تعريؼ المفيكـ.
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 -4أف يقدـ المعمـ شكاىد المفيكـ ( المثاؿ  ,الالمثاؿ) بشكؿ متسمسؿ في درجة الصعكبة ,كبشكؿ
متقابؿ كمتباعد.

 -5أف يراعي المعمـ أف يككف التدريب االستجكابي الذم يقدـ بعد تقديـ المفيكـ يشتمؿ عمى
مسائؿ متنكعة مما ينتمي لألمثمة كالالأمثمة لممفيكـ المراد تقديمو.

- 024 -

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس األول :المثمث الحاد الزوايا

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث الحاد الزكايا.

 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث الحاد الزكايا.
 -4يميز خكاص المثمث الحاد الزكايا عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث الحاد الزكايا كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث الحاد
الزكايا.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث الحاد الزكايا.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع الزكايا.

 -3يذكر الطالب أمثمة مختمفة عمى الزكايا الحادة.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.LCD ,
األىداؼ
2

3

التقكيـ

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف:المثمث الحاد الزكايا ىك مثمث جميع زكاياه حادة ( اكبر

عرؼ المثمث الحاد

مف صفر درجة كأقؿ مف .) 6:1

الزكايا.

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات مختمفة ( حادة الزكايا ) كيقكـ الطالب

أذكر خكاص

بتحديد أكثر الخصائص الحرجة المميزة لممثمث الحاد الزكايا فنجد

أف  :مف الخصائص المميزة لممثمث الحاد الزكايا أف جميع زكاياه

المثمث الحاد
الزكايا.

حادة.
4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة لممثمث
الحاد الزكايا يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ المثمث

الحاد الزكايا كال أمثمة ال تعبر عف مفيكـ المثمث الحاد الزكايا.
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يحؿ الطالب تدريب
صفي سؤاؿ 2

صفحة .5:

مثاؿ

يمثؿ الشكميف السابقيف أمثمة

الشكالف السابقاف ال

عف المثمث الحاد الزكايا ألف

يمثالف المثمث الحاد

منيما حادة.

الداخمية ليست حادة.

جميع الزكايا الداخمية لكؿ

6,5

المثاؿ

الزكايا الف جميع الزكايا

التدريب االستجوابي :بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ

التمييز بيف المثاؿ

الزكايا كمف منيا ال ينتمي لممثمث الحاد الزكايا.

الحاد الزكايا مع

الطالب بالتصنيؼ لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث الحاد كالالمثاؿ لممثمث

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.
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تبرير ذلؾ.

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس الثاني :المثمث القائم الزاوية

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث القائـ الزاكية.

 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث القائـ الزاكية.
 -4يميز خكاص المثمث القائـ الزاكية عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث القائـ الزاكية كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث القائـ
الزاكية.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث القائـ الزاكية.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع الزكايا.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.LCD ,
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف:المثمث القائـ الزاكية ىك مثمث إحدل زكاياه الداخمية
قائمة.

3

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات مختمفة ( قائمة الزاكية ) كيقكـ الطالب

بتحديد أكثر الخصائص الحرجة المميزة لممثمث القائـ الزاكية فنجد

التقكيـ
عرؼ المثمث القائـ

الزاكية.

أذكر خكاص المثمث
القائـ الزاكية.

أف  :مف الخصائص المميزة لممثمث القائـ الزاكية أف إحدل زكاياه

قائمة كالزاكيتاف اآلخرتاف حادتاف.
4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة لممثمث
القائـ الزاكية يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ المثمث

القائـ الزاكية كال أمثمة ال تعبر عف مفيكـ المثمث القائـ الزاكية.
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يحؿ الطالب تدريب
صفي صفحة 5:

السؤاؿ األكؿ.

مثاؿ

يمثؿ الشكميف السابقيف أمثمة

عف المثمث القائـ الزاكية ألف

إحدل زكاياه قائمة.

المثاؿ

الشكالف السابقاف ال

يمثالف المثمث القائـ

ألنو ال يكجد بيما زاكية
داخمية قائمة.

6,5

التدريب االستجوابي:

التمييز بيف المثاؿ

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ

لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث القائـ الزاكية كمف منيا
ال ينتمي لممثمث القائـ الزاكية.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.
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كالالمثاؿ لممثمث

القائـ الزاكية مع
تبرير ذلؾ.

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس الثالث :المثمث المنفرج الزاوية

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث المنفرج الزاكية.

 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث المنفرج الزاكية.
 -4يميز خكاص المثمث المنفرج الزاكية عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث المنفرج الزاكية كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث المنفرج
الزاكية.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المنفرج الزاكية.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع الزكايا.

 -3يذكر الطالب أمثمة مختمفة عمى زكايا منفرجة.

الوسائل المعينة:

أدكات ىندسية.LCD ,
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف:المثمث المنفرج الزاكية ىك مثمث إحدل زكاياه الداخمية
منفرجة.

3

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات مختمفة ( منفرج الزاكية ) كيقكـ الطالب
بتحديد أكثر الخصائص الحرجة المميزة لممثمث القائـ الزاكية فنجد

التقكيـ
عرؼ المثمث

المنفرج الزاكية.
أذكر خكاص المثمث

المنفرج الزاكية.

أف  :مف الخصائص المميزة لممثمث المنفرج الزاكية أف إحدل
زكاياه منفرجة كالزاكيتاف اآلخرتاف حادتاف.
4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة لممثمث
المنفرج الزاكية يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ المثمث

المنفرج الزاكية كال أمثمة ال تعبر عف مفيكـ المثمث المنفرج الزاكية.
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يحؿ الطالب تدريب
صفي صفحة 5:

السؤاؿ األكؿ.

المثاؿ

مثاؿ

الشكالف السابقاف ال

يمثؿ الشكميف السابقيف أمثمة

عف المثمث المنفرج الزاكية ألف

يمثالف المثمث المنفرج

زاكية

زاكية داخمية منفرجة.

إحدل زكاياه منفرجة.

6,5

الزاكية ألنو ال يكجد بيما

التدريب االستجوابي:

التمييز بيف المثاؿ

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ

لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث المنفرج الزاكية كمف
منيا ال ينتمي لممثمث المنفرج الزاكية.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.
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كالالمثاؿ لممثمث

المنفرج الزاكية مع
تبرير ذلؾ.

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس الرابع :المثمث المختمف األضالع

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث المختمؼ األضالع.

 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث المختمؼ األضالع.
 -4يميز خكاص المثمث المختمؼ األضالع عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث المختمؼ األضالع كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث
المختمؼ األضالع.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المختمؼ األضالع.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث الزكايا.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف:المثمث المختمؼ األضالع ىك مثمث جميع أضالعو غير
متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه غير متساكية في القياس.

3

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات مختمفة ( مختمؼ األضالع ) كيقكـ

الطالب بتحديد أكثر الخصائص الحرجة المميزة لممثمث المختمؼ

التقكيـ
عرؼ المثمث

المختمؼ األضالع

أذكر خكاص المثمث
المختمؼ األضالع

األضالع فنجد أف  :مف الخصائص المميزة لممثمث المختمؼ
األضالع أف زكاياه غير متساكية في القياس كأضالعو غير

متساكية في الطكؿ.
4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة لممثمث
المختمؼ األضالع يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ

المثمث المختمؼ األضالع كال أمثمة ال تعبر عف مفيكـ المثمث
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يحؿ الطالب تدريب
صفي صفحة 5:

السؤاؿ 3 , 2

المختمؼ األضالع.
مثاؿ

يمثؿ الشكميف السابقيف أمثمة

الشكالف السابقاف ال

عف المثمث المختمؼ األضالع ألف

يمثالف المثمث المختمؼ

جميع األضالع غير متساكية

األضالع ألنو ىناؾ

في الطكؿ كزكاياه غير متساكية

في القياس.

6,5

المثاؿ

أضالع متساكية في

الطكؿ كزكايا متساكية في

القياس.

التدريب االستجوابي :

التمييز بيف المثاؿ

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ

لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث المختمؼ األضالع
كمف منيا ال ينتمي لممثمث المختمؼ األضالع.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.
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كالالمثاؿ لممثمث

المختمؼ األضالع
مع تبرير ذلؾ.

عدد الحصص :حصتيف.

الدرس الخامس :تطابق المثمثات

األىداف السموكية:
 -2يتعرؼ الطالب عمى تطابؽ المثمثات.
 -3يحدد الطالب شركط تطابؽ المثمثات.

 -4يصنؼ األمثمة التي تمثؿ المثمثات المتطابقة كاألمثمة التي ال تمثؿ المثمثات المتطابقة .
 -5يبرر سبب تطابؽ أك عدـ تطابؽ مثمثات معطاة.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث األضالع كالزكايا.
 -3يعدد أشكاؿ مختمفة مف البيئة متطابقة في الشكؿ.
الوسائل المعينة:
مثمثات كرتكنية ,أدكات ىندسية ,جياز عرض الشرائح.LCD ,
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف :معنى تطابؽ المثمثيف ىك أف تنطبؽ األضالع المتناظرة
كالزكايا المتناظرة في كال المثمثيف عمى بعضيما البعض.

3

مف خالؿ عرض مجمكعة مف المثمثات صفحة  4: , 49يتضح
أف ىناؾ أربعة شركط لتطابؽ المثمثيف ىما:

أ -تساكم ثالث أضالع في مثمث مع نظائرىما في مثمث آخر
كيرمز ليا ( ض  ,ض  ,ض ).

ب -تساكم ضمعيف كزاكية محصكرة بينيما في مثمث مع نظارىما
في مثمث آخر كيرمز ليا ( ض  ,ز  ,ض ).

ج -تساكم زاكيتيف كضمع في مثمث مع نظائرىما في مثمث آخر
كيرمز ليا ( ز  ,ز  ,ض ).

د -تساكم كتر كضمع في مثمث قائـ الزاكية مع نظائرىما في مثمث
آخر كىذه حالة خاصة لممثمث القائـ الزاكية.
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التقكيـ
عرؼ تطابؽ

المثمثات.

أذكر حاالت

التطابؽ لممثمثات.

4

الشواىد:يقكـ المعمـ بعرض العديد مف أزكاج المثمثات التي تمثؿ
حاالت تطابؽ أك عدـ تطابؽ كما يمي:

ال مثاؿ

مثاؿ

يحؿ الطالب تدريب
صفي سؤاؿ 3

صفحة , 5:سؤاؿ
 6 , 5, 4صفحة

61

المثمثاف السابقاف متطابقاف
ألف األضالع المتناظرة

متساكية ( ض,ض,ض ).

المثمثاف السابقاف غير
متطابقاف ألف األضالع

المتناظرة غير متساكية.

ككذلؾ يقكـ المعمـ بعرض العديد مف األزكاج مف المثمثات التي
تعبر عف حاالت التطابؽ األخرل مع أمثمة مقابمة ليا ال تنتمي

لمحاالت مما سبؽ.
5

التدريب االستجوابي:

التمييز بيف المثاؿ

يقكـ الطالب مف خالؿ عرض العديد مف أزكاج المثمثات بتبرير

كالالمثاؿ لممثمثات

 6 , 5 , 4صفحة 52 , 51

ذلؾ  ,حؿ سؤاؿ 3

تطابقيا أك عدـ تطابقيا كذلؾ مف خالؿ حؿ الطالب لممسائؿ  , 3المتطابقة مع تبرير
تماريف كمسائؿ

صفحة .62
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الدرس السادس :المثمث المتساوي الساقين

عدد الحصص :حصة كاحدة.
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث المتساكم الساقيف.
 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث المتساكم الساقيف.
 -4يميز الطالب خصائص المثمث المتساكم الساقيف .

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث التساكم الساقيف كاألمثمة غير المنتمية لممثمث
المتساكم الساقيف.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المتساكم الساقيف.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث األضالع كالزكايا.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف:المثمث المتساكم الساقيف ىك مثمث فيو ضمعاف متساكياف

عرؼ المثمث

كزاكيتاف متساكيتاف.

المتساكم الساقيف

بعد رسـ مثمث متساكم الساقيف نجد أف ىذا المثمث يشتمؿ عمى

أذكر خكاص المثمث

3

الخصائص اآلتية:

التقكيـ

المتساكم الساقيف.

أ -ضمعاف متساكياف في الطكؿ.

ب -زاكيتاف متساكيتاف في القياس.
4

الشواىد :بعد ذلؾ يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تنتمي لممثمث
المتساكم الساقيف كالأمثمة ال تنتمي لممثمث المتساكم الساقيف كما
يمي:

يحؿ الطالب تدريب
صفي صفحة , 5:
تدريب صفي

ص 68سؤاؿ3 , 2
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مثاؿ
4سـ

أ

المثاؿ
4سـ

ب

6سـ

ج

أ

5سـ

ب 4سـ ج

المثمث السابؽ متساكم الساقيف

المثمث السابؽ ليس

ألف الضمعاف أب  ,أج

متساكم الساقيف ألنو

ال يكجد بو ضمعاف

متساكياف.

متساكياف.
المثاؿ

مثاؿ
أ

ب

أ

ب

ج

المثمث السابؽ متساكم

المثمث غير متساكم

الساقيف ألنو يكجد بو

6,5

ج

متساكم الساقيف ألنو

زاكيتاف متساكيتاف في

ال يكجد بو زاكيتاف

القياس ؽ< ب = ؽ<ج.

متساكيتاف في القياس.

التدريب االستجوابي:

التمييز بيف المثاؿ

كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يقكـ المعمـ برسـ مجمكعة مف

كالالمثاؿ لممثمث

المثمثات المختمفة كيقكـ الطالب بتصنيفيا مف منيا ينتمي لممثمث

المتساكم الساقيف

المتساكم الساقيف كمف منيا ال ينتمي لممثمث المتساكم الساقيف مع مع تبرير ذلؾ  ,حؿ
سؤاؿ  4تدريب

تبرير ذلؾ.

صفي صفحة .68
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الدرس السابع :العمود النازل من رأس المثمث المتساوي الساقين ,منصف زاوية الرأس في المثمث
عدد الحصص 4 :حصص.

المتساوي الساقين

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى الخصائص الجديدة لممثمث المتساكم الساقيف.
 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث المتساكم الساقيف.

 -4يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث التساكم الساقيف كاألمثمة غير المنتمية لممثمث
المتساكم الساقيف.

 -5يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المتساكم الساقيف.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث األضالع كالزكايا.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

التعريف :المثمث المتساكم الساقيف يمتمؾ العديد مف الخصائص

أذكر خصائص

التي تميزه عف غيره مف المثمثات كىي:

المثمث المتساكم

أ -ضمعاف متساكياف في الطكؿ ( تـ شرحيا مسبقان ).

الساقيف؟

ب -زاكيتاف متساكيتاف في القياس ( تـ شرحيا مسبقان ).

ت -العمكد النازؿ مف رأس المثمث المتساكم الساقيف عمى
قاعدتو ينصؼ ىذه القاعدة.

ث -العمكد النازؿ مف رأس المثمث المتساكم الساقيف عمى
قاعدتو ينصؼ زاكية الرأس.

ج -منصؼ زاكية الرأس في المثمث المتساكم الساقيف يككف
عمكديان عمى القاعدة كينصفيا.
3

يقكـ المعمـ بعد ذلؾ برسـ مثمثات متساكية الساقيف ككؿ منيا

يشتمؿ عمى خاصية مميزة مف الخكاص السابقة كيقكـ الطالب
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مدل مشاركة

الطالب

بتحديد تمؾ الخاصية كما يمي:

أ د عمكدم عمى ب ج

أ

كينصؼ القاعدة ب ج

ب د = د ج.
ب

ج

د

أ

ب

بج,

ؽ< ب أد = ؽ< ج أد.

ج

أ

4

الساقيف( أب = أج ).

أد عمكدم عمى القاعدة

د

ب

المثمث أ ب ج متساكم

أد منصؼ لزاكية الرأس أ
في المثمث المتساكم

د

ج

الساقيف أب ج فيككف

أد عمكدم عمى القاعدة

ب ج كينصفيا.

الشواىد:يقكـ المعمـ بعرض العديد مف األمثمة المنتمية لمخصائص

يحؿ الطالب تماريف

السابقة لممثمث المتساكم الساقيف أك غير المنتمية لمخصائص

كمسائؿ صفحة 71

السابقة لممثمث المتساكم الساقيف كعمى الطالب تصنيؼ ىذه

األمثمة باالنتماء لممثمث المتساكم الساقيف أك عدـ انتمائيا لو.

أ

ب

مثاؿ

د

ال مثاؿ

ج

أد عمكدم عمى ب ج

كينصفيا فيككف المثمث

ب

أ

د

ج د عمكدم عمى أب
كلكف ال ينصؼ أب
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ج

أ ب ج متساكم الساقيف.

فيككف المثمث أ ب ج

ليس متساكم الساقيف.

أ

د

د

ب

ب

ج

ج

أد عمكد مف رأس المثمث

ج د عمكد مف رأس المثمث

ؽ< ب أد = ؽ< ج أد

ؽ< أج د ≠ ؽ< ب ج د

متساكم الساقيف.

متساكم الساقيف.

عمى القاعدة ب ج,

فيككف المثمث أ ب ج

عمى القاعدة أب,

فيككف المثمث أ ب ج ليس

أ

ب

أ

د

ب

ج

ؽ< ب أد = ؽ< ج أ د,

د

ج

ؽ< أج د ≠ ؽ< ب ج د

أد عمكد عمى ب ج عند د,

ج د عمكد عمى أب عند د

ب د = د ج ,فيككف المثمث

ب د ≠ أد ,فيككف المثمث

أب ج متساكم الساقيف.

5

أ

التدريب االستجوابي:

أب ج ليس متساكم
الساقيف.

تصحيح دفاتر

يقكـ الطالب بتبرير سبب اختيار المثاؿ المنتمي لممثمث المتساكم

الساقيف حسب الخصائص السابقة كالالمثاؿ غير المنتمي لممثمث
المتساكم الساقيف حسب الخصائص السابقة.
4سـ
3سـ

5سـ
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4سـ

الطالب كمالحظة
دقة اإلجابات

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس الثامن :المثمث المتساوي األضالع

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث المتساكم األضالع.

 -3يحدد الطالب الخصائص المميزة لممثمث المتساكم األضالع.
 -4يميز خكاص المثمث المتساكم األضالع عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث المتساكم األضالع كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث
المتساكم األضالع.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المتساكم األضالع.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث الزكايا.

 -3يذكر الطالب خكاص المثمث المتساكم الساقيف.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية ,جياز عرض الشرائح.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

التعريف :المثمث المتساكم األضالع  :ىك مثمث جميع أضالعو

عرؼ المثمث

متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه متساكية في القياس كقياس كؿ

المتساكم األضالع؟

منيا .671
3

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات متساكية األضالع كيقكـ الطالب

يذكر الطالب

فنجد أف  :مف الخصائص المميزة لممثمث المختمؼ األضالع أف

المتساكم األضالع

بتحديد أكثر الخصائص الحرجة المميزة لممثمث المتساكم األضالع خكاص المثمث

أضالعو متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه متساكية في القياس

ككؿ منيا = .671
4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة لممثمث
المتساكم األضالع يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ
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مدل مشاركة

الطالب  ,حؿ

المثمث المتساكم األضالع كال أمثمة ال تعبر عف مفيكـ المثمث

المتساكم األضالع.
مثاؿ
4سـ

سؤاؿ 2صفحة 74

ال مثاؿ
21سـ

7سـ

4سـ

4سـ

يمثؿ الشكؿ السابؽ مثاؿ

الشكؿ السابؽ ال

عف المثمث المتساكم األضالع ألف
جميع األضالع متساكية

في الطكؿ كزكاياه متساكية

في القياس.

9سـ

7سـ

يمثؿ المثمث المتساكم
األضالع ألنو ىناؾ

أضالع غير متساكية في

الطكؿ كزكايا غير متساكية
في القياس.

6,5

التدريب االستجوابي :

مالحظة مدل دقة
اإلجابات.

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ

لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث المتساكم األضالع
كمف منيا ال ينتمي لممثمث المتساكم األضالع.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.

41

41
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231

الدرس التاسع :محاور التماثل في المثمث المتساوي األضالع
عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى محاكر التماثؿ في المثمث المتساكم األضالع.
 -3يرسـ الطالب محاكر تماثؿ لممثمث المتساكم األضالع.

 -4يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث المتساكم األضالع كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث
المتساكم األضالع مف خالؿ محاكر التماثؿ.

 -5يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث المتساكم األضالع.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث الزكايا.

 -3يذكر الطالب خكاص المثمث المتساكم الساقيف.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية.LCD ,
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

التعريف:محكر التماثؿ ىك خط مستقيـ يقسـ الشكؿ اليندسي

ما ىك محكر

لقسميف أك شكميف متطابقيف.
3

يقكـ المعمـ بعرض مثمثات ثالثة منيا :مختمؼ األضالع ,

متساكية األضالع  ,متساكم الساقيف ك يقكـ المعمـ برسـ محاكر

التماثؿ لممثمثات كىنا نجد أف المثمث المختمؼ األضالع ال يكجد

التماثؿ ؟

يذكر الطالب عدد

محاكر التماثؿ في
المثمثات.

لو محاكر تماثؿ  ,بينما المثمث المتساكم الساقيف فمو محكر تماثؿ
كحيد ,كالمثمث المتساكم األضالع لو ثالثة محاكر تماثؿ.

4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى عدد محاكر التماثؿ في المثمث مدل مشاركة
المتساكم األضالع يقكـ المعمـ بعرض أمثمة تعبر عف مفيكـ

محاكر التماثؿ في المثمث المتساكم األضالع كال أمثمة ال تعبر
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الطالب  ,حؿ سؤاؿ
 3صفحة 74

عف مفيكـ محاكر التماثؿ في المثمث المتساكم األضالع.

ال مثاؿ

مثاؿ

4سـ

21سـ

4سـ
 4سـ

7سـ

9سـ

الشكؿ السابؽ ال

يمثؿ الشكؿ السابؽ مثاؿ

عف المثمث المتساكم األضالع

يمثؿ المثمث المتساكم

ألف جميع األضالع متساكية

األضالع ألنو ىناؾ

في القياس كلو  4محاكر تماثؿ.

الطكؿ كزكايا غير

أضالع غير متساكية في

في الطكؿ كزكاياه متساكية

متساكية في القياس كليس
لو أم محكر تماثؿ.
ال مثاؿ

مثاؿ

يمثؿ الشكؿ السابؽ مثمث

5

ال يمثؿ الشكؿ السابؽ

متساكم األضالع ألنو يكجد

مثمث متساكم األضالع

بو ثالثة محاكر تماثؿ.

ألنو لو محكر تماثؿ

كاحد فقط.

التدريب االستجوابي:

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ
لممثمثات المرسكمة مف منيا ينتمي لممثمث المتساكم األضالع

كمف منيا ال ينتمي لممثمث المتساكم األضالع مف خالؿ محاكر

التماثؿ.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا

مع ذكر السبب.

6سـ

 6سـ

6سـ
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التمييز بيف المثاؿ
كالالمثاؿ مع تبرير

ذلؾ.

الدرس العاشر :المثمث الثالثيني ستيني
عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى المثمث الثالثيني ستيني.

 -3يحدد الطالب خكاص المثمث الثالثيني ستيني.
 -4يميز الطالب خكاص المثمث الثالثيني ستيني عف غيره مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممثمث الثالثيني ستيني كالالأمثمة غير المنتمية لممثمث
الثالثيني ستيني.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممثمث الثالثيني ستيني.
المتطمبات السابقة:

 -4يذكر الطالب أنكاع المثمثات مف حيث الزكايا.
 -5يذكر الطالب خكاص المثمث المتساكم الساقيف  ,المتساكم األضالع.

الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية ,مثمثات قائمة الزاكية.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

التعريف :المثمث الثالثيني ستيني ىك مثمث قائـ الزاكية فيو قياس

ما ىك المثمث

الزاكيتاف الحادتاف  671 , 641كىك يمثؿ نصؼ مثمث متساكم

الثالثيني ستيني؟

األضالع.
3

يقكـ المعمـ بعرض مثمث متساكم األضالع ك أقكـ بإسقاط عمكد

يذكر الطالب

القاعدة كؿ منيما  , 671كزاكية الرأس تنصؼ فتصبح زاكيتيف كؿ

الثالثيني الستيني

مف احد رؤكسو عمى قاعدتو فينقسـ المثمث لنصفيف متطابقيف زكايا خكاص المثمث

منيما  641كمف ثـ نكتب خكاص المثمث الثالثيني ستيني كىي:
أ -قياس زكاياه الداخمية .641 , 671 , 6:1

ب -يمثؿ نصؼ مثمث متساكم األضالع .

ت -الضمع المقابؿ لمزاكية  641يساكم نصؼ الكتر.
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4

الشواىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى خصائص المثمث الثالثيني
ستيني يقكـ المعمـ برسـ أمثمة تعبر عف المثمث الثالثيني ستيني,
كالأمثمة ال تعبر عف المثمث الثالثيني ستيني كما يمي:
مثاؿ

 2تماريف كمسائؿ

صفحة 74

المثاؿ

يمثؿ الشكؿ السابؽ مثمث

ال يمثؿ مثمث ثالثيني

ثالثيني ستيني ألف زكاياه

ستيني ألف زكاياه

الداخمية .641 , 671 , 6:1

الداخمية ليست

.641 , 671 , 6:1

21سـ

6سـ

6سـ

4سـ
5سـ

المثمث السابؽ ثالثيني ستيني

المثمث السابؽ ليس
ثالثيني ستيني ألنو

ألف الضمع المقابؿ لمزاكية 41

6

يساكم نصؼ الكتر.

6,5

يحؿ الطالب سؤاؿ

ال يكجد ضمع = نصؼ
الكتر.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعد ذلؾ كمع ارتباطو بالخطكة السابقة يبدأ الطالب بالتصنيؼ
لممثمثات المرسكمة مف منيا مثمث ثالثيني ستيني كمف منيا ليس
مثمث ثالثيني ستيني مف خالؿ خصائصو.

يقكـ المعمـ برسـ مثمثات مختمفة كمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا
مع ذكر السبب.

23سـ
7سـ
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اإلجابات  ,تبرير

الطالب لإلجابات.

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس الحادي عشر :التباين

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى التبايف.

 -3يحدد الطالب خكاص التبايف.
 -4يميز الطالب المتباينات عف غيرىا.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لممتباينات كالالأمثمة غير المنتمية لممتباينات.
 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لممتباينات.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب عدة معادالت.
 -3يميز الطالب إشارات المتباينة ( >.) <,
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف.
التقكيـ

األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف:التبايف معناه االختالؼ كعدـ التساكم بيف طرفيف أك بيف

عرؼ التبايف؟

كميتيف.
3

يذكر الطالب

مف خكاص المتباينة األساسية:

خكاص التبايف

أ -المتباينة تتككف مف طرفيف ( أيمف ,أيسر).

ب -يكضع بيف الطرفيف إشارات ( < .) >,
4

الشواىد :بعد تناكؿ خصائص المتباينة األساسية يقكـ المعمـ
بكتابة العديد مف األمثمة المنتمية لممتباينة كالالأمثمة غير المنتمية
لممتباينة مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
3>6

مثاؿ

المثاؿ

6=6

ليست متباينة ألف

متباينة لكجكد طرفيف
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مدل مشاركة
الطالب

الطرفيف متساكييف,

غير متساكييف ,ككجكد

ككجكد إشارة =.

إحدل اشارات المتباينة >.
7<9
متباينة لكجكد طرفيف

غير متساكييف,ككجكد

إحدل إشارات المتباينة<.
6,5

:
ليست متباينة لعدـ كجكد

طرفيف بينيما إحدل

إشارات المتباينة.

التدريب اإلستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص التبايف يقكـ المعمـ بكتابة العديد

اإلجابات.

مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ التبايف كيقكـ الطالب بتصنيفيا
كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف التبايف كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لمتبايف كمف ال ينتمي لمتبايف مع ذكر
السبب:

6=3+4
21 < 5
6>:

:×4=38
23
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الدرس الثاني عشر :إضافة عدد لطرفي المتباينة ( اإلضافة )

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى اإلضافة لممتباينة.

 -3يحدد الطالب خكاص اإلضافة لممتباينة.
 -4يميز الطالب خاصية اإلضافة لممتباينات عف غيرىا.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لإلضافة لممتباينات كالالأمثمة غير المنتمية لإلضافة
لممتباينات.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لخاصية اإلضافة لممتباينات.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يميز الطالب إشارات المتباينة ( >.) <,
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف :اإلضافة في المتباينة عبارة عف إضافة كميات متساكية

ما المقصكد

إلى طرفي المتباينة لتبقى المتباينة صحيحة.

باإلضافة

إذا كاف أ > ب فإف أ  +ج > ب  +ج .
3

مف خكاص اإلضافة لممتباينة:

لممتباينات؟
يذكر الطالب

أ -إضافة نفس الكمية عمى طرفي المتباينة.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد اإلضافة.
4

التقكيـ

خكاص اإلضافة
لممتباينة

الشواىد :بعد تناكؿ اإلضافة لممتباينة يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف مدل مشاركة
األمثمة المنتمية لخاصية اإلضافة لممتباينة كالالأمثمة الغير منتمية

لخاصية اإلضافة لممتباينة مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
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الطالب ,حؿ

السؤاؿ التالي:

أضؼ  6لطرفي

ال مثاؿ

مثاؿ

 ( 3 > 6بإضافة ) 2
2+3 > 2+6

8<6

3+6 < 2+6

خاصية اإلضافة صحيحة,

خاصية اإلضافة غير

ألف العدد  2أضيؼ لمطرفيف,

صحيحة,ألف العدد ليس

كبقت المتباينة صحيحة.

نفسو الذم أضيؼ لمطرفيف.

 ( 7 < 9بإضافة ) 3

9>:

خاصية اإلضافة صحيحة,

خاصية اإلضافة غير

3+7<3+9

ألف العدد  3أضيؼ لمطرفيف,
كبقت المتباينة صحيحة.

المتباينات اآلتية :
4>9

23 < :
2>7

1 < 7-

6+9>2+:
صحيحة,ألف العدد ليس

نفسو الذم أضيؼ لمطرفيف,
كما أف المتباينة أصبحت

غير صحيحة.

6,5

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص خاصية اإلضافة لممتباينة يقكـ

المعمـ بكتابة العديد مف االمثمة كالالامثمة عف مفيكـ خاصية

اإلضافة لممتباينة ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار

المثاؿ أك الالمثاؿ عف خاصية اإلضافة لممتباينة كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية اإلضافة لممتباينة كمف ال ينتمي
لخاصية اإلضافة لممتباينة مع ذكر السبب:

3+2>3+4

6+2< 4+5
8+6 >8+:
8+7>5+7

- 049 -

اإلجابات.

الدرس الثالث عشر :طرح عدد من طرفي المتباينة ( الطرح )

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى الطرح لممتباينة.

 -3يحدد الطالب خكاص الطرح لممتباينة.
 -4يميز الطالب خاصية الطرح لممتباينات عف غيرىا.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لخاصية الطرح لممتباينات كالالأمثمة غير المنتمية لخاصية
الطرح لممتباينات.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لخاصية الطرح لممتباينات.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يتحقؽ الطالب مف صحة المتباينات بعد عممية ( اإلضافة ).
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف :الطرح في المتباينة عبارة عف طرح كميات متساكية مف

ما المقصكد

طرفي المتباينة لتبقى المتباينة صحيحة.

بخاصية الطرح في

3

إذا كاف أ > ب فإف أ – ج > ب – ج .

المتباينة ؟

مف خكاص الطرح لممتباينة:

يذكر الطالب

أ -طرح نفس الكمية عمى طرفي المتباينة.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد الطرح.
4

التقكيـ

الشواىد :بعد تناكؿ الطرح لممتباينة يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف
األمثمة المنتمية لخاصية الطرح لممتباينة كالالأمثمة الغير منتمية
لخاصية الطرح لممتباينة مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
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خكاص الطرح
لممتباينة
مدل مشاركة
الطالب ,حؿ

السؤاؿ التالي:

أطرح  6مف

ال مثاؿ

مثاؿ

8<6

 ( 3 > 6بطرح ) 2
2 – 3 > 2 -4

المتباينات اآلتية :
23 < :

خاصية الطرح صحيحة,

3–6<2–6

خاصية الطرح غير

6 > 9

ألف العدد  2طرح لمطرفيف,

صحيحة,ألف العدد ليس

2- > 3-

كبقت المتباينة صحيحة.

نفسو الذم طرح مف الطرفيف.

 ( 21 < 9بطرح ) 3

9>:

3 – 21 < 3 – 9

خاصية الطرح صحيحة,

ألف العدد  3طرح لمطرفيف,
كبقت المتباينة صحيحة.

8 < 6

2–9<6–:
خاصية الطرح غير

صحيحة,ألف العدد ليس

نفسو الذم طرح مف الطرفيف,
كما أف المتباينة أصبحت
غير صحيحة.

6,5

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص الطرح لممتباينة يقكـ المعمـ
بكتابة العديد مف االمثمة كالالامثمة عف مفيكـ خاصية الطرح

لممتباينة ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك

الالمثاؿ عف خاصية الطرح لممتباينة كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية الطرح لممتباينة كمف ال ينتمي

لخاصية الطرح لممتباينة مع ذكر السبب:

3 – 9 > 3 – 21

6 – 21 < 4 – 5
8–6 >8–:
4–7>5–7
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اإلجابات.

الدرس الرابع عشر :ضرب طرفي المتباينة بعدد موجب

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية :

 -2يتعرؼ الطالب عمى ضرب المتباينة بعدد مكجب.

 -3يحدد الطالب خكاص ضرب المتباينة بعدد مكجب.
 -4يميز الطالب خاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب عف غيرىا.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب كالالأمثمة غير المنتمية
لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يتحقؽ الطالب مف صحة المتباينات بعد عمميات ( اإلضافة,الطرح(.
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف :ضرب المتباينة بعدد مكجب عبارة عف ضرب كميات

ما المقصكد بضرب

متساكية في طرفي المتباينة لتبقى المتباينة صحيحة.

المتباينة بعدد

إذا كاف أ > ب فإف أ × ج > ب × ج .
3

مف خكاص ضرب المتباينة بعدد مكجب:
أ -ضرب نفس الكمية المكجبة في طرفي المتباينة.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد الضرب.
4

التقكيـ

مكجب؟

يذكر الطالب

خكاص ضرب
المتباينة بعدد
مكجب.

الشواىد :بعد تناكؿ ضرب المتباينة بعدد مكجب يقكـ المعمـ بكتابة مدل مشاركة
العديد مف األمثمة المنتمية لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب

كالالأمثمة غير المنتمية لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب مع

شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.

- 052 -

الطالب  ,حؿ

السؤاؿ التالي :

أضرب المتباينات

ال مثاؿ

مثاؿ

 ( 3 > 6بالضرب في ) 4
4×3> 4 ×6

8<6

3×6<5×6

6 > 8

24 < 9

خاصية الضرب صحيحة,

خاصية الضرب غير

2- > 4

ألف العدد  4ضرب في طرفيف,

صحيحة,ألف العدد ليس

21 < :

كبقت المتباينة صحيحة.

نفسو الذم ضرب في الطرفيف,

كالمتباينة أصبحت غير صحيحة.

 ( 21 < 9بالضرب في ) 3
3 × 21 < 3 × 9

خاصية الضرب صحيحة,

ألف العدد  3ضرب في الطرفيف,
كبقت المتباينة صحيحة.

6,5

اآلتية بالعدد : 6

9>:
4- × 9 > 4- × :

خاصية الضرب غير

صحيحة,ألف العدد ليس

مكجب الذم ضرب في الطرفيف,

كالمتباينة أصبحت غير صحيحة.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص ضرب المتباينة بعدد مكجب

يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ خاصية
ضرب المتباينة بعدد مكجب ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب

اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف خاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب
كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب
كمف ال ينتمي لخاصية ضرب المتباينة بعدد مكجب مع ذكر

السبب:

3 × 9 > 3 × 21
6×3< 4×5
8×6 >8×:

3- × 7 > 5- × 7
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اإلجابات.

الدرس الخامس عشر :قسمة طرفي المتباينة عمى عدد موجب

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى قسمة المتباينة عمى عدد مكجب.

 -3يحدد الطالب خكاص قسمة المتباينة عمى عدد مكجب.
 -4يميز الطالب خاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب كالالأمثمة غير
المنتمية لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يتحقؽ الطالب مف صحة المتباينات بعد عمميات ( اإلضافة,الطرح,الضرب بعدد مكجب).
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف ,الكتاب المدرسي.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

2

التعريف :قسمة المتباينة عمى عدد مكجب عبارة عف قسمة طرفي

ما المقصكد بقسمة

المتباينة عمى نفس العدد المكجب لتبقى المتباينة صحيحة.

المتباينة عمى عدد

إذا كاف أ > ب فإف أ ÷ ج > ب ÷ ج .
3

مف خكاص قسمة المتباينة عمى عدد مكجب:
أ -قسمة نفس الكمية المكجبة في طرفي المتباينة.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد القسمة عمى العدد
المكجب.
4

مكجب؟

يذكر الطالب

خكاص قسمة
المتباينة عمى عدد
مكجب.

الشواىد :بعد تناكؿ قسمة المتباينة عمى عدد مكجب يقكـ المعمـ

مدل مشاركة

مكجب كالالأمثمة غير المنتمية لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد

السؤاؿ التالي :

بكتابة العديد مف األمثمة المنتمية لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد الطالب  ,حؿ
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مكجب مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.

ال مثاؿ

مثاؿ

41 < 35

 ( 6 > 26بالقسمة عمى ) 6

6 ÷ 6 > 6 ÷ 26

خاصية القسمة صحيحة,

6 ÷ 41 < 3 ÷ 35
خاصية القسمة غير

صحيحة,ألف العدد ليس

ألف العدد  6قسـ عمى الطرفيف,

نفسو الذم قسـ عمى الطرفيف,

كبقت المتباينة صحيحة.

أقسـ المتباينات

اآلتية عمى : 3
5> 9

23 > 31
29 < 25
27 < 21

كالمتباينة أصبحت غير صحيحة.
7>:

 ( 21 < 9بالقسمة عمى ) 3

4- ÷ 7 > 4- ÷ :

3 ÷ 21 < 3 ÷ 9

خاصية القسمة صحيحة,

ألف العدد  3قسـ عمى الطرفيف,
كبقت المتباينة صحيحة.

خاصية القسمة غير

صحيحة,ألف العدد ليس

مكجب الذم قسـ عمى الطرفيف,
كالمتباينة أصبحت غير صحيحة.

6,5

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص قسمة المتباينة عمى عدد مكجب

اإلجابات.

يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ خاصية
قسمة المتباينة عمى عدد مكجب ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير

سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف خاصية قسمة المتباينة عمى
عدد مكجب بعدد مكجب كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب
كمف ال ينتمي لخاصية قسمة المتباينة عمى عدد مكجب مع ذكر

السبب:

3 ÷ 9 > 3 ÷ 21

26 × 41 < 6 ÷ 36
: ÷ 29 > : ÷ 38
3- × 5 > 3- ÷ 7
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الدرس السادس عشر :التعدي في المتباينات

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى التعدم في المتباينات.

 -3يحدد الطالب خكاص التعدم في المتباينات.
 -4يميز الطالب خاصية التعدم.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لخاصية التعدم كالالأمثمة غير المنتمية لخاصية التعدم.
 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لخاصية التعدم.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.
 -3يتحقؽ الطالب مف صحة المتباينات بعد عمميات ( اإلضافة,الطرح,الضرب بعدد مكجب).
الوسائل المعينة:
ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف.
األىداؼ
2

التقكيـ

اإلجراءات كاألنشطة

التعريف :التعدم عبارة عف ثالث كميات مختمفة فإذا كانت األكلى ما المقصكد
أكبر مف الثانية ,كالثانية أكبر مف الثالثة فيككف األكلى أكبر مف

الثالثة.

إذا كاف أ > ب  ,ب > ج فإف أ > ج

حقيقية.
3

لممتباينة؟

حيث أ,ب,ج أعداد

يذكر الطالب

مف خكاص التعدم:

أ -كجكد  4أعداد أك كميات مختمفة.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد التعدم.
4

بخاصية التعدم

خكاص التعدم

لممتباينة

الشواىد :بعد تناكؿ مفيكـ التعدم في المتباينات يقكـ المعمـ بكتابة مدل مشاركة
العديد مف األمثمة المنتمية لخاصية التعدم كالالأمثمة غير المنتمية
لخاصية التعدم مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
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الطالب ,حؿ

السؤاؿ التالي :

ال مثاؿ

مثاؿ

2>4,4>5
إذف 2 > 5

متعدية:

2>3,3>6

خاصية التعدم صحيحة,

خاصية التعدم غير صحيحة,

3>5,5<4

ألف الثالثة أعداد مختمفة,

ألف العدد الثاني أصغر مف

1>4,4>8

كبقت المتباينة صحيحة.

6>8,8>:
إذف 6 > :

خاصية التعدم صحيحة,

6,5

2>3 ,2>6

أم المتباينات اآلتية

العدد الثالث في حيف العدد األكؿ 9 < 6 , : < 9
أكبر منو.

21 < 7 , 7 > :
خاصية التعدم غير صحيحة,

ألف الثالثة أعداد مختمفة ,

ألف إشارات المتباينات غير

كبقت المتباينة صحيحة.

متشابية كجكد ( >.) <,

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص التعدم يقكـ المعمـ بكتابة العديد

مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ خاصية التعدم ,كيقكـ الطالب
بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف خاصية

التعدم كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية التعدم كمف ال ينتمي لخاصية

التعدم مع ذكر السبب:
3 > 9 , 3 > 21

3 > 6 , 6 > 36
: < 8 , : > 38

8- > 3- , 3- > 7
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اإلجابات.

الدرس السابع عشر :جمع طرفين متناظرين في متباينتين

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى جمع طرفيف متناظريف في متباينتيف.

 -3يحدد الطالب خكاص جمع طرفيف متناظريف في متباينتيف.
 -4يميز الطالب خاصية جمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لجمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف كالالأمثمة غير
المنتمية لجمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لجمع طرفيف متناظريف في متباينتيف.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يتحقؽ الطالب مف صحة خصائص المتباينات السابقة.

الوسائل المعينة:

ميزاف ذك كفتيف ,أكزاف مختمفة ,طباشير ممكف ,الكتاب المدرسي.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف :جمع طرفيف متناظريف في متباينتيف عبارة عف عممية

التقكيـ
مدل مشاركة

جمع متباينتيف ليما نفس اإلشارة أك االتجاه بحيث بجمع طرفاىما الطالب.

األيمف معان كطرفاىما األيسر معان.

إذا كاف أ > ب  ,ج > د فإف أ  +ج > ب  +د حيث

أ,ب,ج,د أعداد حقيقية.
3

مف خكاص جمع طرفيف متناظريف في متباينتيف:

أ -كجكد متباينتيف أك أكثر ليما نفس اإلشارة كاالتجاه.

ب -أف تبقى المتباينة صحيحة بعد جمع الطرفيف المتناظريف
في متباينتيف.

4

الشواىد :بعد تناكؿ خاصة جمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف
يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة المنتمية لخاصية جمع
- 051 -

يذكر الطالب
خكاص خاصية

جمع الطرفيف

المتناظريف في
متباينتيف

مدل مشاركة

الطالب ,حؿ

الطرفيف المتناظريف في متباينتيف كالالأمثمة الغير منتمية لخاصية

السؤاؿ التالي:

جمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ .أجمع المتباينات
ال مثاؿ

مثاؿ

اآلتية:

2>4,4>5

8<5 ,2>6

2>4,5>:

إذف 2 + 4 > 4 + 5

خاصية الجمع لمطرفيف

6<5,5>7

خاصية جمع الطرفيف المتناظريف

صحيحة ألف إشارات

:< 6 , 2- < 3-

فتصبح 5 > 8

في متباينتيف صحيحة ,ألف

المتباينتيف ليما نفس اإلشارة

في المتباينتيف غير

9<7,:<8

المتباينتيف مختمفة.

كالناتج في النياية صحيح.
2- < 6- , 21 < 9

6 > 8 , 21 < 9

إذف 2-+21 < 6- + 9

خاصية الجمع لمطرفيف

خاصية جمع الطرفيف المتناظريف

صحيحة ألف إشارات

فتصبح : < 4

في المتباينتيف غير

في متباينتيف صحيحة.
6,5

المتباينتيف مختمفة.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص جمع الطرفيف المتناظريف في

متباينتيف يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ
خاصية جمع الطرفيف المتناظريف في متباينتيف ,كيقكـ الطالب

بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف خاصية جمع

الطرفيف المتناظريف في متباينتيف كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لخاصية جمع الطرفيف المتناظريف في
متباينتيف كمف ال ينتمي لخاصية جمع الطرفيف المتناظريف في

متباينتيف مع ذكر السبب كالجمع إف أمكف:

6 > 9 , 3 > 21

: < 6 , 6 > 36
2- < 5- , : < 8
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اإلجابات.

الدرس الثامن عشر :التباين في أضالع المثمث وزواياه

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى التبايف في أضالع المثمث كزكاياه.

 -3يحدد الطالب خكاص التبايف في أضالع المثمث كزكاياه.
 -4يميز الطالب التبايف في أضالع المثمث كزكاياه.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لمتبايف في أضالع المثمث كزكاياه كالالأمثمة غير المنتمية
لمتبايف في أضالع المثمث كزكاياه.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمتبايف في أضالع المثمث كزكاياه.

المتطمبات السابقة:

 -2يذكر الطالب خصائص التبايف.

 -3يتحقؽ الطالب مف صحة خصائص المتباينات السابقة.

الوسائل المعينة:

أدكات ىندسية ,طباشير ممكف .
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف :التبايف في أضالع المثمث كزكاياه عبارة عف طريقة
لمعرفة ترتيب أطكاؿ األضالع كقياسات الزكايا في المثمث.

فالضمع األكبر تقابمو زاكية كبرل كالضمع األصغر تقابمو زاكية

التقكيـ
ما الفائدة مف التبايف

في أضالع كزكايا
المثمث؟

صغرل كالعكس صحيح.
3

مف خكاص التبايف في أضالع المثمث كزكايا:

أ -كجكد أطكاؿ أضالع معمكمة في المثمث.

ب -كجكد قياسات زكاياه معمكمة في المثمث.
4

يذكر الطالب

خكاص التبايف في
أضالع المثمث
كزكاياه

الشواىد :بعد تناكؿ التبايف في أضالع المثمث كزكاياه يقكـ المعمـ

مدل مشاركة

كالالأمثمة غير المنتمية التبايف في أضالع المثمث كزكاياه مع شرح

صفي سؤاؿ 2

بكتابة العديد مف األمثمة المنتمية التبايف في أضالع المثمث كزكاياه الطالب ,حؿ تدريب

كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
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صفحة .81

مثاؿ

ب

ال مثاؿ

أ
4سـ

6سـ

ج

21سـ

ب

5سـ

أ
ج

مما سبؽ يتضح أف زاكية

ىنا ال نستطيع تحديد أم

الضمع األكبر ,يمييا زاكية

الزكايا لعدـ تكفر معمكمات

األضالع األكبر كال أم

ج ىي األكبر ألنيا تقابؿ

كافية عف باقي األضالع

أ  ,ثـ أخي انر زاكية ب.

51

أك الزكايا كما في التعريؼ.

أ

أ

6

41

6

ب

211

ج

6

ب

قياس زاكية ج = 221

6

أكبر األضالع ىك أ ب ألنو

6,5

ج

ال يمكف ترتيب األضالع

يقابؿ أكبر زاكية ,يميو الضمع

بشكؿ مناسب ألف باقي

ب ج  ,كمف ثـ األصغر أج.

الزكايا مجيكؿ.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى التبايف في أضالع المثمث كزكاياه يقكـ

المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ التبايف في
أضالع المثمث كزكاياه ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب

اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف التبايف في أضالع المثمث كزكاياه

كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لمتبايف في أضالع المثمث كزكاياه كمف

ال ينتمي لمتبايف في أضالع المثمث كزكاياه مع ذكر السبب كترتيب

الزكايا كاألضالع إف أمكف تصاعديان:

 -2قياس زكايا مثمث أب ج عمى التكالي .41 , 71 , :1

 -3أطكاؿ أضالع مثمث أ ب ج ىي 8سـ 6 ,سـ 5 ,سـ .
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اإلجابات.

 -4قياس زاكية في مثمث  681كطكؿ الضمع المقابؿ ليا 7سـ.
أ

-5

21سـ

ب

8سـ

5سـ

ج

51

6

ب

 6231ج

31

6
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أ

عدد الحصص :حصة كاحدة

الدرس التاسع عشر :متباينة المثمث

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى متباينة المثمث.

 -3يحدد الطالب خكاص متباينة المثمث.
 -4يميز الطالب بيف أطكاؿ األضالع المناسبة لرسـ مثمث كأطكاؿ األضالع الغير مناسبة لرسـ
مثمث .

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لمتباينة المثمث كالالأمثمة غير المنتمية لمتباينة المثمث.
 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمتباينة المثمث.
المتطمبات السابقة:
 -2يحدد الطالب تبايف األضالع كالزكايا في المثمث.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية ,طباشير ممكف ,قطع خشبية مختمفة األطكاؿ.
األىداؼ

اإلجراءات كاألنشطة

2

التعريف :متباينة المثمث ىي مجمكع طكال أم ضمعيف في المثمث
أكبر مف طكؿ الضمع الثالث في المثمث.

3

التقكيـ
عرؼ متباينة

المثمث؟

يذكر الطالب

مف خكاص متباينة المثمث:

أ -ثالث أضالع معمكمة في المثمث.

ب -مجمكع طكال أم ضمعيف مف الثالثة في المثمث أكبر مف

خكاص متباينة
المثمث.

طكؿ الضمع الثالث في المثمث .
4

الشواىد :بعد تناكؿ خاصة متباينة المثمث يقكـ المعمـ بكتابة العديد مدل مشاركة

مف األمثمة المنتمية لمتباينة المثمث كالالأمثمة غير المنتمية لمتباينة الطالب ,يحؿ

المثمث مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.

الطالب تدريب
صفي سؤاؿ 2

صفحة .84
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مثاؿ

ال مثاؿ

مثمث أطكاؿ أضالعو

مثمث أطكاؿ أضالعو

8سـ7,سـ6,سـ ىؿ تصمح

6سـ ,س سـ2,سـ ىؿ

الحؿ:

الحؿ:

لرسـ مثمث؟

6 >7+8
7>6+8

تصمح لرسـ مثمث؟

ال تصمح لكجكد ضمع

مجيكؿ.

8>6+7

إذف األضالع تصمح لرسـ
مثمث.
مثمث أطكاؿ أضالعو
21سـ9,سـ7,سـ ىؿ تصمح

لرسـ مثمث؟
الحؿ:

مثمث أطكاؿ أضالعو
6سـ5,سـ2,سـ ىؿ تصمح
لرسـ مثمث؟
الحؿ:

7 > 9 + 21

2>5+6

21 > 7 + 9

6=2+5

9 > 7 + 21

6,5

5>2+6

إذف األضالع تصمح لرسـ

إذف األضالع ال تصمح

مثمث.

لرسـ مثمث.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى خكاص متباينة المثمث يقكـ المعمـ بكتابة اإلجابات ,تبرير
العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ متباينة المثمث ,كيقكـ

الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف
متباينة المثمث كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي متباينة المثمث كمف ال ينتمي متباينة

المثمث مف أطكاؿ األضالع اآلتية مع ذكر السبب:
: -2سـ 21,سـ 8 ,سـ.
23 -4سـ22,سـ2,سـ.

5 -3سـ4,سـ3,سـ.

26 -5سـ31,سـ25 ,سـ.
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اإلجابات كاقتراح

أطكاؿ مناسبة.

عدد الحصص :حصتاف

الدرس العشرون :نظرية فيثاغورث

األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى نظرية فيثاغكرث.

 -3يحدد الطالب خكاص نظرية فيثاغكرث.
 -4يميز الطالب بيف المثمثات التي تصمح لنظرية فيثاغكرث كغيرىا مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لنظرية فيثاغكرث كالالأمثمة غير المنتمية لنظرية فيثاغكرث.
 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لنظرية فيثاغكرث.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خكاص المثمث القائـ الزاكية.
 -3يجد الطالب مربع أعدادان معطاة.

 -4يجد الطالب الجذر التربيعي ألعداد مختمفة.
الوسائل المعينة:
أدكات ىندسية  ,طباشير ممكف , LCD,آلة حاسبة.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف :نظرية فيثاغكرث ىي نظرية تختص في المثمث القائـ الزاكية

أذكر نص

حيث أف مساحة المربع المنشأ عمى كتر المثمث القائـ الزاكية تساكم

نظرية

مجمكع مساحتي المربعيف عمى ضمعي القائمة.
3

التقكيـ

مف خكاص نظرية فيثاغكرث:

فيثاغكرث؟
يذكر

الطالب

أ -مثمث قائـ زاكية.

ب -مساحة المربع المنشأ عمى كتر المثمث القائـ الزاكية تساكم مجمكع خكاص
مساحتي المربعيف عمى ضمعي القائمة.
4

الشواىد :بعد تناكؿ نظرية فيثاغكرث يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف األمثمة
المنتمية لنظرية فيثاغكرث كالالأمثمة الغير منتمية لنظرية فيثاغكرث مع

شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.

- 065 -

نظرية

فيثاغكرث.
مدل

مشاركة

الطالب,

مثاؿ

حؿ

ال مثاؿ

المثمث أ ب ج قائـ الزاكية

المثمث اآلتي متساكم

تدريبات

في ب  ,أكجد طكؿ الكتر؟

الساقيف ,أكجد طكؿ

صفية

أ

الضمع ب ج ؟

4سـ

ج

أ

ب

5سـ

صفحة 88

6سـ

الحؿ:

بما أف المثمث قائـ الزاكية

6سـ

ب

إذف حسب نظرية فيثاغكرث

ج

الحؿ:

(أج) ( = 3أب)(+3ب ج )3

ال تنطبؽ ىنا نظرية

= 27 + :

ليس قائـ الزاكية.

فيثاغكرث ألف المثمث

= (3) 5 ( +3)4

( أج)36 = 3

نأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف

أ ج =  6سـ.

المثمث أب ج قائـ الزاكية في

ب أكجد طكؿ الضمع أب؟

ج

في ب أكجد طكؿ ب ج ؟

أ

21سـ

الحؿ:

المثمث أب ج منفرج الزاكية
ب

3سـ
أ

ب
9سـ

الحؿ:
ال تنطبؽ ىنا نظرية

بما أف المثمث قائـ الزاكية

فيثاغكرث ألف المثمث

إذف حسب نظرية فيثاغكرث

(أج) ( = 3أب)(+3ب ج )3

منفرج الزاكية كليس

(أب)( = 3أج)( _ 3ب ج)3

قائـ الزاكية.

= (3)9( – 3)21

(أب)75 – 211 = 3
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6سـ

ج

(أب)47 = 3

نأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف

أب = 7سـ.
6,5

التدريب االستجوابي:

مالحظة

بعدما تعرؼ الطالب عمى نظرية فيثاغكرث يقكـ المعمـ بكتابة العديد مف
األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ نظرية فيثاغكرث ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا
كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف نظرية فيثاغكرث كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لنظرية فيثاغكرث كمف ال ينتمي لنظرية فيثاغكرث
مف المثمثات مع ذكر السبب  ,كايجاد أطكاؿ األضالع المجيكلة إف أمكف:
 -2أب ج مثمث قائـ الزاكية في ب ,طكؿ الكتر= 26سـ ,كأحد
ضمعي القائمة :سـ ,أكجد ضمع القائمة اآلخر؟

 -3س ص ع مثمث حاد الزكايا  ,طكال أحد ضمعيو 8سـ6 ,سـ ,
-4

ىؿ نستطيع إيجاد طكاؿ الضمع الثالث؟

أ
6سـ
ج

ب
 23سـ

أ

-5
8سـ
ب

8سـ
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231

6

ج

مدل دقة

اإلجابات.

الدرس الحادي والعشرون :عكس نظرية فيثاغورث

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى عكس نظرية فيثاغكرث.

 -3يحدد الطالب خكاص عكس نظرية فيثاغكرث.
 -4يميز الطالب بيف المثمثات التي تصمح لعكس نظرية فيثاغكرث كغيرىا مف المثمثات.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لعكس نظرية فيثاغكرث كالالأمثمة غير المنتمية لعكس نظرية
فيثاغكرث.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لعكس نظرية فيثاغكرث.
المتطمبات السابقة:
 -2يذكر الطالب خكاص المثمث القائـ الزاكية.
 -3يجد الطالب مربع أعدادان معطاة.

 -4يجد الطالب الجذر التربيعي ألعداد مختمفة.
 -5يجد أطكاؿ أضالع مجيكلة في مثمث قائـ الزاكية حسب نظرية فيثاغكرث.
الوسائل المعينة:

أدكات ىندسية ,طباشير ممكف ,LCD ,آلة حاسبة.
األىداؼ
2

اإلجراءات كاألنشطة
التعريف :عكس نظرية فيثاغكرث إذا كانت مساحة المربع المنشأ

التقكيـ
متى يككف المثمث

عمى أحد أضالع مثمث تساكم مجمكع مساحتي المربعيف المنشأيف قائـ الزاكية؟

عمى الضمعيف اآلخريف فإف الزاكية التي تقابؿ ىذا الضمع قائمة.
3

مف خكاص عكس نظرية فيثاغكرث:
أ -أطكاؿ أضالع المثمث معمكمة.

ب -مساحة المربع المنشأ عمى أحد أضالع مثمث تساكم
مجمكع مساحتي المربعيف المنشأيف عمى الضمعيف
اآلخريف فإف الزاكية التي تقابؿ ىذا الضمع قائمة.
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يذكر الطالب

خكاص عكس

نظرية فيثاغكرث.

4

الشواىد :بعد تناكؿ عكس نظرية فيثاغكرث يقكـ المعمـ بكتابة

مدل مشاركة

العديد مف األمثمة المنتمية لعكس نظرية فيثاغكرث كالالأمثمة الغير

منتمية لعكس نظرية فيثاغكرث مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
مثاؿ

ىؿ المثمث أ ب ج قائـ الزاكية
في ب؟

أ

6سـ
ج

ىؿ المثمث اآلتي قائـ
الزاكية ؟

5سـ

أ

ب

6سـ

الحؿ:

(أج)36 = 3)6( = 3

ج

الحؿ:

(ب ج)27 = 3)5( = 3

ال تنطبؽ ىنا عكس نظرية

(3) 5 ( +3)4( = 3)6
36

6سـ

ب

(أب): = 3)4( = 3

فيثاغكرث ألف الضمع

= 27 + :

ب ج مجيكؿ .

إذف المثمث قائـ الزاكية في

ب.

ىؿ المثمث أب ج قائـ الزاكية
في ب؟

ج

21سـ

9سـ

الحؿ:

ىؿ المثمث أب ج قائـ الزاكية
أ

في ب؟ ب
5سـ

7سـ
ب

 5سـ

ج

6سـ

أ
الحؿ:

(أج)211 = 3)21( = 3

(أج)36 = 3)6( = 3

(ب ج)75 = 3)9( = 3

(ب ج)27 = 3)5( = 3

(أب)47 = 3)7( = 3

(3)7( + 3)9( = 3)21

(أب)27 = 3)5( = 3

(3)5( + 3)5( ≠ 3)6
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صفي سؤاؿ 2

صفحة . 91

ال مثاؿ

4سـ

الطالب ,حؿ تدريب

47 + 75 = 211

6,5

27 + 27 ≠ 36

إذف المثمث قائـ الزاكية

إذف المثمث أب ج ليس

في ب.

قائـ الزاكية.

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى عكس نظرية فيثاغكرث يقكـ المعمـ
بكتابة العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ عكس نظرية

فيثاغكرث ,كيقكـ الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك
الالمثاؿ عف عكس نظرية فيثاغكرث كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لعكس نظرية فيثاغكرث كمف ال ينتمي

لعكس نظرية فيثاغكرث مف المثمثات مع ذكر السبب:

 -2أب ج مثمث أطكاؿ أضالعو 36سـ 35 ,سـ 8 ,سـ ,ىؿ
المثمث أب ج قائـ الزاكية؟

 -3س ص ع مثمث طكال ضمعيف فيو :سـ9 ,سـ ىؿ المثمث
س ص ع قائـ الزاكية ؟

 -4ىؿ المثمث اآلتي قائـ الزاكية؟

ب

24سـ

ب

6سـ

ج
23سـ

 -5ىؿ المثمث اآلتي قائـ الزاكية؟
6سـ
ب

أ

6سـ

6سـ
ج
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اإلجابات.

الدرس الثاني والعشرون :األعداد الفيثاغورثية

عدد الحصص :حصة كاحدة
األىداف السموكية:

 -2يتعرؼ الطالب عمى األعداد الفيثاغكرثية.

 -3يحدد الطالب خكاص األعداد الفيثاغكرثية.
 -4يميز الطالب بيف األعداد الفيثاغكرثية كغيرىا مف األعداد.

 -5يصنؼ الطالب األمثمة المنتمية لألعداد الفيثاغكرثية كالالأمثمة غير المنتمية لألعداد
الفيثاغكرثية.

 -6يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لألعداد الفيثاغكرثية.
المتطمبات السابقة:
 -2يجد الطالب مربع أعدادان معطاة.

 -3يجد الطالب الجذر التربيعي ألعداد مختمفة.
الوسائل المعينة:
طباشير ممكف ,آلة حاسبة.
األىداؼ
2

3

اإلجراءات كاألنشطة

التقكيـ

التعريف :األعداد الفيثاغكرثية :ىي ثالث أعداد صحيحة تشكؿ

ما ىي األعداد

مثمثان قائـ الزاكية.

الفيثاغكرثية؟

مف خكاص األعداد الفيثاغكرثية:

يذكر الطالب
خكاص األعداد

أ -ثالث أعداد صحيحة.

ب -أف تشكؿ الثالثة أعداد الصحيحة مثمثان قائمان حسب عكس الفيثاغكرثية.
نظرية فيثاغكرث.

4

الشواىد :بعد تناكؿ األعداد الفيثاغكرثية يقكـ المعمـ بكتابة العديد
مف األمثمة المنتمية ألعداد فيثاغكرثية كالالأمثمة الغير منتمية

ألعداد فيثاغكرثية مع شرح كؿ مثاؿ كال مثاؿ.
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مدل مشاركة
الطالب ,حؿ نشاط
صفحة 8:

مثاؿ

ال مثاؿ

ىؿ األعداد 4 , 5 ,6

ىؿ األعداد 2,6 , 5 , 8

أعدادان فيثاغكرثية؟

أعدادان فيثاغكرثية؟

الحؿ:

الحؿ:

األعداد  4 , 5 , 6أعداد

مف شركط األعداد الفيثاغكرثية

نظرية فيثاغكرث ,

كلكف العدد ( ) 2,6ليس عددان

صحيحة  ,حسب عكس

( 36 = 3)6

(27 = 3)5
(: = 3)4

أف تككف أعدادان صحيحة,

صحيحان ,فتككف األعداد الثالثة

السابقة ليست أعدادان فيثاغكرثية.

: + 27 = 36

إذف األعداد 4, 5 , 6
تشكؿ مثمث قائـ الزاكية,
فيي أعداد فيثاغكرثية.

ىؿ األعداد 7, 9 , 21

ىؿ األعداد : , 8 , 23

الحؿ:

الحؿ:

أعدادان فيثاغكرثية؟

األعداد 7 , 9 , 21
أعداد صحيحة ,حسب

أعدادان فيثاغكرثية؟

األعداد  : , 8 , 23أعدادان

صحيحة,حسب عكس نظرية

عكس نظرية فيثاغكرث,

فيثاغكرث,

(,75 = 3)9

(,92 = 3):

,47 + 75 = 211

,5: + 92 ≠ 255

(,211 = 3)21
(,47 = 3)7

إذف األعداد 7 , 9 , 21
تشكؿ مثمث قائـ الزاكية,

فيي أعدادان فيثاغكرثية.

(,255 = 3)23

(,5: = 3)8
إذف األعداد : , 8 , 23

ال تشكؿ مثمث قائـ الزاكية,
فيي ليست أعدادان فيثاغكرثية.
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6,5

التدريب االستجوابي:

مالحظة مدل دقة

بعدما تعرؼ الطالب عمى األعداد الفيثاغكرثية يقكـ المعمـ بكتابة

العديد مف األمثمة كالالأمثمة عف مفيكـ األعداد الفيثاغكرثية ,كيقكـ

الطالب بتصنيفيا كتبرير سبب اختيار المثاؿ أك الالمثاؿ عف

األعداد الفيثاغكرثية كما يمي:

صنؼ مما يمي ما ينتمي لألعداد الفيثاغكرثية كمف ال ينتمي

لألعداد الفيثاغكرثية مف األعداد اآلتية مع ذكر السبب:
 -2األعداد .31 , 27 , 26
 -3األعداد .26 , 4,6 , 9
 -4األعداد .24 , 23 , 6
 -5األعداد .52 , 51, :

 -6األعداد .27 , 23 , 22
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اإلجابات.

ممحق رقم ()7
إفادة المدرسة بتطبيق أدوات الدراسة
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ممحق رقم ()8
تسييل ميمة باحث
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