جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
عمةةةةةةا الدراسةةةةةةا العليةةةةةةا والبحةةةةةة العلمةةةةةة
كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الت بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ماجسةةةةةةةةةتي المنةةةةةةةةةاه و طةةةةةةةةة

التةةةةةةةةةدر

تصور مقرتح ملعاجلة جوانب القصور يف تعلم اهلندسة
لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

إعداد

هبه عدنان محمد شعت
إشراف الدكتور

علي محمد نصار
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة األزهر –غزة.

قدمت هذه الرسالة استكمالا ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج و طرق
التدريس -كلية الرتبية -جامعة األزهر -غزة.
3102م – 0121هـ


" يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ "
[المجادلة]00,

أ

إهداء
إىل روحي والدتي الطاهرة..
إىل والدي رمز احملبة...
إىل إخوتي وأخواتي..
إىل عائلتي الكرمية..
إىل خايل األسري احملرر..
إىل أصدقائي وزمالئي..
إىل كل من أخد بيدي..
أهدي هذا البحث بكل حبي وتقديري
الباحثة هبه عدنان شعت

ب

شكر وتقدير




الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف المرسلين خاتم األنبياء و المرسلين

سيدنا محمد ,وعلى آله وصحبه أجمعين ,ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ,وبعد...

في البداية أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل علي نصار و الذي أشرف على دراستي
ولم يبخل بوقته وجهده لمتابعة هذا العمل ليكون في أفضل صورة ,بما أعطاني من النصائح

والتوجيهات ,جزاك اهلل كل خير.

و ال يسعني وقد أكملت هذه الدراسة إال أن أتقدم بالشكر و والعرفان والتقدير إلى جامعتي

األبية جــــــــــــــــــامعة األزهـــــــــــــر ,ممثلة برئيسها أ .الدكتور عبد الخالق الف ار ,وعميد الدراسات العليا

الدكتور أمين حمد ,وعميد كلية التربية الدكتور محمد عليان ,وجميع القائمين عليها.

و ال أنسى أن أتقدم بالشكر و العرفان للدكتور عبداهلل عبدالمنعم و الدكتور عطا درويش

لما قدموه لي من توجيهات لكم مني كل التقدير و االحترام ,و الدكتورة رحمة عودة لك من كل
الحب.
شكر لمديرة مدرسة شهداء خانيونس األساسية للبنات (أ) يسرى أبو عزيز لما لها من دور
ا
في تسهيل مهمتي بالبحث  ,ولجميع المدراء و المديرات الذين ساعدوا في تطبيق هذه الدراسة.

شكر لك والدي أطال اهلل عمره وحفظه  ...شك ار
ا
شكر لكل من ساعدني و تحمل معي الصعاب,
ا
ألفراد أسرتي ...

الباحثة

ج

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لعالج جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة
الصف التاسع األساسي بغزة ,ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
وقد تكونت عينة الدراسة من( )362طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة والذي بلغ( )0412طالبا
وطالبة في الصف التاسع األساسي  ,اختيروا بطريقة عشوائية من أربعة مدارس من المدارس التابعة

لمديرية خانيونس البالغ عددها ثالثة عشر مدرسة  ,و هي( مدرسة عبداهلل أبو ستة للبنين(أ),مدرسة
كمال ناصر األساسية للبنين(ب),مدرسة شهداء خانيونس األساسية للبنات(أ) ,مدرسة أبن خلدون

األساسية(أ) )  ,طبق عليهم االختبار التحصيلي /التشخيصي وذلك لتشخيص القصور في تعلم
الهندسة لدى طلبة الصف التاسع ,وكما وطبقت استبانه على جميع معلمي الرياضيات للصف

التاسع األساسي في محافظة خانيونس و عددهم( )31معلما ومعلمة ,أيضا أجريت مقابالت مع
عينة من مشرفي الرياضيات وعددهم ( ,)01وذلك بهدف تحديد القصور في تعلم الهندسة من وجهة

نظر كل من معلمي الرياضيات و مشرفي الرياضيات.

كما واقتصرت الدراسة على عالج القصور في تعلم الهندسة ممثلة بوحدة الدائرة في مقرر

الرياضيات لصف التاسع األساسي الفصل الدراسي األول , 3102/3103وقد وظفت الباحثة
األساليب اإلحصائية التالية (المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية  ,ومعامل ارتباط بيرسون,
ومعامل ارتباط سبيرمان ومعادلة جتمان).

وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي "ما التصور المقترح لمعالجة جوانب القصور
في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة"  ,منه اشتقت األسئلة الفرعية التالية:
 -0ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في ضوء تحليل
نتائج االختبار التحصيلي/التشخيصي؟
 -3ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر
معلمي الرياضيات؟

 -2ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة
مشرفي الرياضيات؟

 -1ما التصور المقترح لمعالجة جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع؟

د

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع في ضوء نتائج االختبار
التحصيلي/التشخيصي.

 وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر معلمي الرياضيات.
 وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر مشرفي الرياضيات.
في ضوء النتائج تم وضع قائمة فعلية للقصور في تعلم الهندسة ,ثم وضع تصور مقترح

لعالج القصور في تعلم الهندسة دمج ما بين طريقة المناقشة و طريقة التعلم التعاوني ,وتم اختيار
أنشطة ووسائل تعليمية تتناسب مع قدرات الطلبة و تنمي الميول نحو تعلم الهندسة و التنوع في

أدوات التقويم .وفيضوءماأسفرتعنهالدراسةمننتائجأوصتالباحثة التأكيد على توضيح

المفاهيم الواردة في وحدة الدائرة بدقة باستخدام التمثيل لها وذلك حتى يتسنى للطلبة بناء المفاهيم,

والعمل على تنمية التفكير الهندسي و اإلبداع لديهم من خالل التركيز على أسئلة غير نمطية في

الهندسة ,واعطاء الطلبة الفرصة الكافية لالستفسار أثناء الحصة الدراسية وذلك أثناء عرض المفاهيم
و العالقات ومهارات تعلم الهندسة ,االهتمام بالتقويم الشامل من خالل االختبارات الشهرية مع

ضرورة االستفادة من نتائج التغذية الراجعة من خالل مناقشة الطلبة في أخطائهم مع تعزيز نواحي

القوة ومعالجة القصور في أدائهم.

كما و في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج و ما أوصت به اقترحت الباحثة ما يلي:
 إجراء دارسة تبحث فاعلية التصور المقترح في عالج القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة
الصف التاسع.

 إثراء منهاج الهندسة بتدريبات و أمثلة متنوعة تعالج القصور في تعلم الهندسة التي توصلت
لها الدراسة.
 إجراء دراسة تكشف عن القصور في تعلم الهندسة في المراحل الدراسية المختلفة التي تعلم
في مقرر الرياضيات.
 البحث في أساليب تدريس مالئمة لتعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع بحيث تعالج
القصور في التعلم.

 إجراء دراسات تتضمن برامج مقترحة لعالج القصور في تعلم في فروع الرياضيات المختلفة
ه

Abstract
This study aimed to put a suggested vision for remedy for the deficiencies in the
geometry learning for the ninth grade in Gaza so , the researcher followed the
descriptive analytical method to achieve the aim of the study .
The sample of the study is consisted of (269) male and female students from the
community of the study from the total of (1549)male and female students were chosen
in arbitrary way from four schools belong to Directorate of Khan Younis from thirteen
schools belong to Directorate of Khan Younis these schools are :Abdullah Abu Sitta for
Boys (A), Kamal Nasser Elementary School For Boys (B)The Martyrs of Khan Younis
Elementary School For Girls (A) and Ibn Khaldun Elementary School(A) achieving test
is applied for these schools to diagnose the deficiencies in learning geometry for students
in the ninth grade, as well as Questioner is applied for all the teachers of mathematics for
the ninth grade in Khan Younis governorate the number of them is (20) teachers ,in
addition to interviews were done for the sample of supervisors of mathematics the
number of them (10) to determine the deficiency in learning engineering from the point
of view from the teachers and supervisors of mathematics.
This study is restricted in learning geometry for the students in the ninth grade in
circle unit which determined in the first term 2012/2013.The researcher employed
statistical methods the average, standard deviation and Pearson's correlation coefficient
and Spearman correlation coefficient and Jtman equation
This study leads to the following results:
-There was deficiency in learning geometry among students in the ninth grade in the
light of the results of the achievement |diagnostic test.
- There was deficiency in learning geometry among students in the ninth grade from the
point of view of the mathematics teachers.
-There was deficiency in learning geometry among students in the ninth grade from the
point of view of the mathematics supervisors.
In the light of the results actual list was put for the deficiency in learning
geometry as well as suggested vision was put to remedy the learning of geometry, to
mix between the discussion method and cooperative learning method educational
activities and aids were chosen appropriately for the students ability to develop desire to
learn geometry and variation in evaluation tools .The researcher recommended to
emphasize on clarifying concepts which is contained accurately in the circle unit using
representation in the light of the outcome of this study to give the students the chance to
understand concepts ,to develop Geometric thinking for the students and creativity for the
students from concentration on questions are not typical in engineering , give the
و

students the enough opportunity in inquire about in class during showing concepts ,
relations and skills in learning engineering ,care for comprehensive evaluation from
monthly tests to take in considerations the results of feedback from make discussion in
the students errors.
In the light of the results of this study the researcher suggested these things :


Make a study to look for the effectiveness to treat deficiencies in learning
geometry for ninth grade students.



Enrich the curriculum of geometry with a variety of exercises and examples
treat the deficiency in learning geometry in the light of the study.



Make a study to discover the deficiency in learning geometry in the various
stages in the curriculum of mathematics.



Searching for appropriate methods in learning geometry for the ninth grade
students.



Make studies contains suggested programme to treat the deficiency the different
branches of mathematics.
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1

الفصل األول

خلفية الدراسة و أهميتها
المقدمة:
إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر االنفجار المعرفي ,لذلك يجب أن ال نقف مكتوفي

األيدي ننظر فقط إلى ما حولنا من تطورات واكتشافات ,فالبد أن نواكب كل ما يحدث وهذا بالطبع
يبدأ من دور التربية ,فالتربية مسئولة عن تنشئة أفراد لهم القدرة على التعلم في ظل هذا االنفجار

المعرفي الذي يمر به العالم اليوم ,فهي عملية اجتماعية تستمد قيمها وأهدافها وحاجاتها من واقع
المجتمع ,تسعى جاهده لتكوين شخصية متعلمة تكوينا متكامال من جميع الجوانب ,وتزويده

بالمعارف الكافية التي تساعده على التوازن والنمو السليم ,العملية التربوية تهدف بالدرجة األولى إلى
تعديل السلوك اإلنساني من خالل األهداف التي تتضمنها المناهج الدراسية والتي يحققها المتعلمون

كنتاج لتلك العملية ,فرصيد الدول ال يقاس بحجم ثرواتها وممتلكاتها ,بل يقاس برصيدها من العقول

التي يستفاد منها في صناعة المعرفة وهندستها.

إن ما تشهده المجتمعات اإلنسانية في عصرنا الحالي من ثورة علمية ,نتج عنها العديد من
المتغيرات والتطورات السريعة المتالحقة ,أدى هذا إلى ظهور العديد من المشكالت التي يمر بها

األفراد في حياتهم اليومية األمر الذي فرض على المجتمعات النامية و المتقدمة معا بذل الجهود
إلعداد المتعلم بما يتوافق مع المتغيرات واألحداث التي يشهدها العصر الحالي ومواجهة المشكالت.
يعد التعليم هو االستعداد األمثل و األقوى حتى يكون المرء قادر على مواجهة هذا التغير,

والشك أن أحد الثوابت على مر العصور التعليم فهو أحد الحاجات األساسية ,بل هو الوسيلة
لتحقيق الحاجات األساسية األخرى والملحة لنإنسان.

حيث أن التعليم هو مشروع إنساني هدفه مساعدة األفراد على التعلم ,وهو مجموعة من
الحوادث تؤثر في المتعلم مما تؤدي إلي تسهيل التعلم ,أيضا هو نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة
دافعية المتعلم ,ويتضمن مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم أو الطالب في الموقف التعليمي,

إذن نستطيع القول أن التعليم هو توفير الشروط المادية و النفسية التي تساعد المتعلم على التفاعل
النشط مع عناصر البيئة التعليمية في الموقف التعليمي ,واكتساب الخبرة و المعارف و المهارات و

االتجاهات و القيم التي يحتاج إليها هذا المتعلم و تناسبه وذلك بأبسط الطرق الممكنة و معنى هذا

أن عملية التعليم هي تلك العملية التي يوجد فيها المتعلم في موقف تعليمي لديه االستعداد العقلي و
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النفسي الكتساب خبرات و معارف تناسبه من خالل وجوده في بيئة تعليمية تتضمن محتوى تعليمي,

ومعلما ,ووسائل تعليمية لتحقيق األهداف التربوية المنشودة لعملية التعليم(الحيلة .)33:3112,

كما و أن الغاية من عملية التعليم ,هي تيسير عملية التعلم والمعيار السليم لنجاح عملية

التعلم ,فال يكون التعليم فعاال إال إذا عالج المتغيرات النفسية التي تتحكم في عملية التعلم ,وتشمل
هذه المتغي ارت االنتباه ,الدافعية ,االستعداد عند األفراد المتعلمين(عياش.)00:3112,
ظل التعلم مفهوما رئيسيا من المفاهيم التي حظيت باهتمام العلماء و المفكرين ورجال

التربية في كل مكان و زمان ,فمنذ عهد الفالسفة اإلغريق ,بل ومنذ نزول األديان السماوية ,حتى
عهدنا الراهن الح افل بشتى صنوف العلم و المعرفة و تطبيقاتها التقنية و العلمية ,وال يقتصر
االهتمام بالتعلم على المدرسة فحسب ,بل هو موضوع اهتمام اآلباء واألمهات و أفراد المجتمع,

فالتعلم من األمور بالغة األهمية عند كل إنسان في أي مجتمع ,كذلك ال يقتصر التعلم على سن

معينة أو مرحلة معينة من العمر بل هو مستمر مادامت الحياة ,ومن أجل ذلك يوجد في مجتمعاتنا
المعاصرة أجهزة هائلة تنفق عليها األموال الطائلة تتمثل في المدارس والجامعات والمعاهد ونحوها ال

شيء إال لمتابعة قضية التعلم والوصول بأطفالنا إلي الحياة الناجحة (عبدالهادي.)02:3111,
و نستطيع القول أن التعلم هو التغير الثابت نسبيا في سلوك الفرد الناتج عن استثارة ما و قد
تكون هذه المثيرات مخطط لها و مقصودة مثل المثيرات التي يخطط لها المعلم لتنفيذها في الغرفة

الصفية و خارجها ,وقد تكون غير مخطط لها مثل المثيرات التي يتعرض لها الفرد في البيئة

المحيطة  ,لذلك يمكن القول أن عملية التعلم ترتبط بالمتعلم نفسه و تعتمد على نشاطه الذاتي ,و من
جهة أخرى تعتبر عملية التعلم ذات عالقة وطيدة بعملية التعليم ,فهي نتيجة و محصلة لها.
لكن أيضا ليس من السهل تعريف التعلم كمفهوم ,ألننا ال نستطيع مالحظة عملية التعلم
ذاتها بشكل مباشر ,وانما يمكن مالحظته من خالل سلوك المتعلم ,لذا فإن عملية التعلم عملية
افتراضية ,يستدل عليها من مالحظة السلوك ذاته ,وال نستطيع عزل عملية التعلم بشكل مباشر عن

باقي جوانب السلوك (الشرقاوي.)42:0224,

إن عمليتي التعلم والتعليم متكاملتان ,وال يمكن الفصل بينهما ولكن بالرغم من ذلك فإن

هناك فرقا جوهريا بين كل منهما ,إذ أن عملية التعلم تهتم بالمتعلم وما يتعلق بسلوكه أثناء عملية
التعلم ,وما يط أر على هذا السلوك من تغيرات إيجابية ,وتعتمد عملية التعلم على نشاط المتعلم,

وخصائصه وشخصيته واستعداده لعملية التعلم.
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يعد التعلم وظيفة أساسية للكائن الحي بصفة عامة ,و اإلنسان بصفة خاصة ,وذلك ألسباب

متعددة منها أن التعلم يعني تعديل لسلوك الفرد يساعده في حل مشكالته بالحياة فيعيش حياة فضلى,
كما يتعلم الفرد الكتساب خبرات معرفية تزيد نموه ,و فهمه للعالم المحيط به فيؤدي ذلك على زيادة
قدرته على السيطرة على البيئة و تسخيرها لخدمته  ,يتعلم الفرد كيف يعدل من سلوكه للتكيف أكثر

مع المجتمع (توق و عدس.)24:0227 ,
وحيث أننا نعيش في عصر ارتبطت فيه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكافة األعمال

واألنشطة التي يقوم بها اإلنسان في حياته اليومية ,هذا جعل الرياضيات دخلت شتى مجاالت الحياة
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل إن األوساط المثقفة أصبحت تطلق على هذا العصر الذي

نعيش فيه العصر الرقمي ,لذلك فان كثير من الدول تسعى إلى تطوير أساليب تعلم و تعليم
الرياضيات إدراكا منها ألهمية الرياضيات في تنمية المجتمع والدخول في عصر اقتصاد

المعرفة(العواشي .)2:3117,

و إذا أردنا الحديث عن الرياضيات فهي علم تجريدي من خلق وابداع العقل البشري ,حيث
أننا يمكن أن ننظر للرياضيات على أنها طريقة و نمط للتفكير ,وهي أيضا لغة تستخدم تعابير و

رموز محددة بدقة ,أخي ار يمكننا النظر لها على أنها فن تتمتع بجمال في تناسقها و تسلسل أفكارها و
تناغم تولد النظريات.

إن الرياضيات بحد ذاتها علم حي ,يتطور و يتجدد كل يوما بعد يوم كغيره من العلوم

األخرى ,فالرياضيات الحديثة لم تأتي من فراغ ,بل جاءت نتيجة طفرة في التطور العلمي و الفكري
المستمرين للهيكلة الرياضية( عفانة .)2:0224,
لذا شهدت المناهج ومنها مناهج الرياضيات على وجه الخصوص تطورات عديدة عالميا و
محليا ,حيث بدأت معظم الدول بمراجعة برامج تدريس الرياضيات بغرض تطويرها واالرتقاء بها في
ظل التطورات ,وكان نتيجة لذلك ظهور عدة مشاريع عالمية منها على سبيل المثال مشروع المنهج

القومي بالمملكة المتحدة ,و مشروع  Walmatoللرياضيات في منطقة ويلز ,كما عقدت كثير من
المؤتمرات لتطوير تدريس الرياضيات ومناهجها  ,على سبيل المثال مؤتمر المعلمين العرب السادس

لتدريس الرياضيات الحديثة التي عقد في القاهرة عام  ,0221ومؤتمر المشرفين التربويين للرياضيات
المنعقد في مقر رئاسة وكالة الغوث بعمان عام ( 0221دياب.)321:3111 ,
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وتعتبر الهندسة من الموضوعات الرياضية الواقعية التي يمكن مشاهدتها واإلحساس بها

والقدرة على تخيلها ,بعكس الكثير من الموضوعات الرياضية األخرى التي يغلب عليها الطابع
التجريدي مثل الجبر واألعداد ,كما أن الكثير من األشكال والمجسمات الهندسية توجد في الحياة و

يستخدمها الفرد بشكل مستمر ,وهذا يعمل على تسهيل تعلم المفاهيم و التعميمات الهندسية من
خالل ربطها بالواقع ,وقد ركزت معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي

( )NCTM,2000على تضمين موضوع الهندسة في منهاج الرياضيات ,بحيث يتمكن جميع الطلبة
في صفوف المرحلة األساسية من تحليل خصائص وصفات األشكال ثنائية وثالثية األبعاد (العبسي
والعباس.)024:3117 ,
حيث إن وجود األشكال الهندسية و المجسمات الهندسية في الحياة و استخدامها من قبل
الكثير يسر على الطلبة تعلمها ,فمثال فن العمارة اإلسالمي والروماني وعند القدماء المصريين الفن
المعماري و الحديث أيضا يزهو و يزداد فيه استخدام الهندسة بشكل واضح و ملموس و بنسبة عالية

جدا(أبو لوم.)06:3111 ,

ولقد برز في اآلونة األخيرة االهتمام بالهندسة ,ويمكن القول أنها بدأت تغزو ميدان

الرياضيات بأكمله ,ولقد بلغ االهتمام أوجه عندما أوصى المؤتمر القومي لمعلمي الرياضيات في
مؤتمره المنعقد  0242إلى ضرورة زيادة التركيز على تعليم الهندسة في جميع المستويات ,وعدها
أبرز معايير عقد التسعينات في القرن العشرين ,وذلك الن المعرفة الهندسية و إدراكها مرتبطة ببيئة

الفرد وحياته اليومية( كساب.)2:3112 ,

ورغم بروز االهمية لتعلم الهندسة وزيادة توجه االهتمام نحو تعليمها و تعلمها  ,ربما تكون

الهندسة أضعف الحلقات في الحلقات في مناهج التعليم ,فغالبا ما تكون مهارات الدارسين فيها
ضعيفة للغاية ,ما لم يكن الدرس تعود على استخدام األدوات الهندسية لذا فانه سيشعر بالضعف
التحصيلي إذا ما فشل في ممارسة رسم األشكال الهندسية بدقة ,وقد ينعكس هذا على نفوره من

دراسة الهندسة (شوق.)116:0227 ,

الضعف في تعلم الهندسة يؤدي لقصور لدى الطالب أي عدم تحقيقه الهدف من التعلم ,مما

يسبب نفور الطالب في تعلم الهندسة ,وتكون فكرة مسبقه لديه أنها صعبة التعلم ,حيث ال يستطيع
ربط ما تعلمه في الحياة اليومية و العملية ,وقد نستطيع مالحظة قصور الطالب في تعلم الهندسة
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من خالل عدم قدرته على حل مسألة هندسية بسيطة ,وعدم معرفته لبعض األساسيات للهندسة,
يمكننا أن نرجع هذا القصور لعدة عوامل منها الطالب أو المعلم أو الكتاب المدرسي.

وقد أجريت العديد من الدراسات التي توضح الضعف العام في الرياضيات مثل دراسة

االسطل ( )3101و التي أكدت على تدني تحصيل بالرياضيات ,و دراسة أبو موسى ( )3113التي
هدفت إلي تقصي األسباب التي تؤدي إلى رسوب طالب الثانوية العامة بالرياضيات ,و دراسة

األشقر وعبده ( )3116هدفت إلى التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الحادي عشر
أدبي بغزة ,في حين أن هناك بعض الدراسات أظهرت أن هناك ضعف في مواضيع معينة من

الرياضيات مثل دراسة المشهراوي ( )3112التي اقترحت برنامج لتنمية القدرة في المسائل الجبرية ,و

دراسة أبو ناموس ( )3112أظهرت أن هناك تدني في بالرياضيات بحل المسالة اللفظية  ,دراسة

احمد ( )0224والتي هدفت لتعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثاني عشر العلمي
في تعلم التفاضل والتكامل ,و دراسة عطية ( )0221هدفت الكشف عن الصعوبات في موضوعات

الكسور ,جاءت بعض الدراسات التي تطرقت للهندسة فقد جاءت دراسة عبداهلل( )3112والتي
حاولت الكشف عن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الحادي عشر العلمي في تعلم الهندسة

التحليلية الفراغية ,ودراسة المصري( )3112حددت قدرة طلبة الصف التاسع بحل المسألة الهندسية,
ودراسة مكسيموس ( )0246والتي قامت بمعرفة الصعوبات في حل المسألة الهندسية للطلبة الصف

الثاني اإلعدادي ,لكن قليل من الدراسات ركزت على الهندسة خاصة التي تدرس لطلبة الصف

التاسع خاصة وحدة الدائرة ,ألهمية هذه المرحلة كونها التي تنقل الطالب للمرحلة الثانوية ,و من
خالل عملي كمدرسة واالستماع لشكوى المدرسين من ضعف الطلبة في تعلم الهندسة ,وأيضا من
خالل دراسة استطالعية قامت بها الباحثة لطلبة الصف التاسع وجدت أن هناك قصور واضح في

تعلم الهندسة ,ومن هنا جاءت هذه الدراسة علها تحاول الكشف عن جوانب القصور في تعلم

الهندسة و من ثم وضع تصور مقترح لعالجها.
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مشكلة الدراسة:
تتحد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي:
ما التصور المقترح لمعالجة جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي

بغزة ؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .0ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في ضوء تحليل
نتائج االختبار التحصيلي/التشخيصي؟
 .3ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر
معلمي الرياضيات ؟

 .2ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر
مشرفي الرياضيات؟

 .1ما التصور المقترح لعالج جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع
األساسي ؟

أهداف الدراسة:
 .0تحديد جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في ضوء نتائج
االختبار التحصيلي/التشخيصي.
 .3تحديد جوانب القصور في تعلم الهندسة طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر معلمي
الرياضيات.

 .2تحديد جوانب القصور في تعلم الهندسة طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر
مشرفي الرياضيات.

 .1وضع التصور المقترح لعالج جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع
األساسي.
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أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة الحالية أنها قد:
 .0تساعد هذه الدراسة القائمة على تخطيط و تطوير مناهج الرياضيات لوضع مناهج تواكب
التطور.

 .3تساعد هذه الدراسة معلمي الرياضيات المرحلة األساسية للتغلب على أوجه القصور بتدريس
الهندسة من خالل إتباع أساليب و طرق جديدة.

 .2يستفيد المعلمون من االختبار التشخيصي الذي تم إعداده في هذه الدراسة لتشخيص أخطاء
طلبتهم.

 .1تدفع مشرفين الرياضيات على ضرورة تحسين البرامج التي يتم من خاللها إعداد معلمين
الرياضيات المرحلة األساسية و ذلك من خالل دورات تدريبية على الطرق الحديثة في

التدريس.

 .4تساعد هذه الدراسة من خالل تقديمها لبرنامج مقترح لعالج جوانب القصور بتعلم الهندسة
للمعلمين لتحسين من أداء الطلبة.

 .6تساعد هذه الدراسة بإزالة الحاجز الذي يشعر به الطالب أثناء دراسة الهندسة مما قد يزيد
تحصيل بالهندسة و ينمي التفكير الهندسي.
 .7تحث هذه الدراسة الباحثين على عمل دراسات تتعلق بأفرع أخرى بالرياضيات.
 .4ترجع أهمية الدراسة ألنها على حد علم الباحثة من الدراسات النادرة التي سعت للكشف على
جوانب القصور في تعلم الهندسة خاصة التي تدرس لطلبة الصف التاسع.

مصطلحات الدراسة:
تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائي ا على النحو التالي:
 القصور في تعلم الهندسة  :هو العجز و الضعف  ,وعدم قدرة المتعلم على تطبيق ما
تعلمه بالهندسة الذي يظهر من خالل أداء المتعلم ,وعدم وقدرته على تحقيق الهدف ,حيث
قد يكون هذا القصور سببه المتعلم نفسه ,أو المعلم ,أو المادة التعليمة.
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 التصور المقترح :هي مجموعة من األنشطة العالجية و الطرق التعليمية الحديثة التي سيتم
اقتراحها في ضوء نتائج الدراسة الذي من خالله سيتم تحديد جوانب القصور بهدف المعالجة

للقصور في وحدة الدائرة في مقرر الرياضيات للصف التاسع الجزء األول.

 طلبة الصف التاسع األساسي :هم الطالب والطالبات الذين انهوا دراسة الصف الثامن
بنجاح يبلغ أعمارهم من" "04-01سنة ,والمسجلون في الصف التاسع األساسي بالمدراس

التابعة لو ازرة التربية و التعليم بمحافظة خانيونس للعام الدراسي 3102/3102م.

حدود الدراسة:
 الحد المكاني :محافظة خانيونس. الحد الزماني :الفصل الدراسي األول .3102_3103 الحد الموضوعي :موضوعات الهندسة في مقرر الرياضيات للصف التاسع الجزء األول والتي تتمثل في وحدة الدائرة.
 الحد المؤسسي :مدارس الحكومة فقط. الحد البشري :مشرفي الرياضيات في مديريات قطاع غزة  ,ومعلمي الرياضيات للصفالتاسع  ,طلبة الصف التاسع التي تشرف عليهم مديرية التربية و التعليم خانيونس.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري




 المحور األول :تحدث عن الرياضيات:
 طبيعة الرياضيات.
 ماهية الرياضيات.
 التغيرات التي حدثت في الرياضيات.
 دور العرب في تطور الرياضيات.
 أهداف تعلم الرياضيات .
 أهمية تعلم الرياضيات .
 أسباب قصور تعلم الرياضيات.
 اقتراحات لعالج قصور تعلم الرياضيات.

 المحور الثاني :تحدث عن الهندسة :
 طبيعة وماهية الهندسة.
 أنواع الهندسة.
 البنية الهندسية.
 النظرة الحديثة للهندسة.
 أهد\ف تعلم الهندسة.
 أهمية تعلم الهندسة.
 أسباب قصور تعلم الهندسة.
 مقترحات لعالج قصور تعلم الهندسة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
أولا :الرياضيات:
طبيعة الرياضيات:
يتمتع علم الرياضيات بجاذبية خاصة وسحر أخاذ وبريق مبهر فهو مادة إيقاظ الفكر وشحذ

المواهب وبناء العقول ,إن مادة الرياضيات هي مادة البناء في أبحاث الفضاء والفلك واألجهزة
اإللكترونية التي دخلت جميع مجاالت الحياة ,وتغلغلت بها وانتقلت بالناس من عالم إلى عالم آخر.
تعد الرياضيات أساس المعرفة ,وعنصر أساسي في تطور مختلف العلوم سواء الطبيعية أو

البيولوجية أو االجتماعية أو الفنية ,وال يوجد مجال في هذا العصر أو في المستقبل المنظور ال
يعتمد على الرياضيات ,فبالرياضيات شيدت المعابد واألهرامات في مصر وشيدت السفن و األسوار

العظيمة في اليونان و الصين و الهند ,وبالرياضيات ظهرت تكنولوجيا الكمبيوتر و االتصاالت من

بعد ,وجدت السيارات و انطلقت صواريخ الفضاء واألقمار الصناعية ,وأمكن فهم أشكال الذرات
والكواكب ,وصنعت رقائق السيلكون ,و انطلق البث الرقمي عبر الفضاء ,وتحققت انجازات طبية

خيالية لم نكن نحلم بها(حسين.)07:3100,

لقد كانت الرياضيات ,وال تزال ,مناط الثقة واليقين عند معظم المفكرين بما تمتاز به من دقة

وصرامة ,فأصبحت بمنهجها االستنباطي ,مثال يحتذى به لكل تفكير ضروري ,فلم تكن الرياضيات
مصدر إغراء للمفكرين فحسب ,بل ألنها مجال لبحث األخالق ,تدفع إليه حاجات اجتماعية,

واقتصادية ,أصبحت لها استخدامات عديدة في مجال الحياة اليومية ,هذا يعني بالتأكيد وجود قوة

خفية للرياضيات (الخزندار وآخرون.)2:3117,

فقد أبرز التطور العلمي والتكنولوجي السريع مدى الدور الذي تلعبه الرياضيات في هذا

التقدم ,بحيث أصبحت الرياضيات جوهر كل العلوم ,وهذا ما أشار إليه (كالين  )Klinإذ يقول إن
الرياضيات تعتبر جوهر النظريات العلمية ,وأن بعض االكتشافات الجديدة مبنية كليا على

الرياضيات التي تعتبر األداة في توفير الفهم لظواهر طبيعية معقدة (منصور.)3:3116,
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فالرياضيات من أعظم ما حققته الروح اإلنسانية ألن قضاياها تعد قضايا ضرورية وصادقة

صدقا مطلقا ,ويقينيه يقينا ال يمكننا حياله إال أن نسلم به ,وذلك دفع المتخصصين والعامة على حد
سواء التسليم بأن الرياضيات هي العلم الدقيق ,وبأنها المثال الذي ينبغي االهتداء واالحتذاء به في

كل تفكير يقيني (ابراهيم.)002:3116,

وهي ملكة العلوم ,وخادمة العلوم ,فهي تمثل جسم المعرفة الذي يخدم محتواها عالم الطبيعة

واالجتماع والفلسفة والمنطق ,وهي ضرورية لدراسة أي ظاهرة من الظواهر العلمية واالجتماعية
واإلنسانية ,كما أنها تكسب أية مادة لغة الدقة والصحة واإليجاز ,وبتطور الرياضيات تتطور أساليب

دراسة الظواهر الطبيعية واإلنسانية (هالل.)347:3114,
و تعتبر الرياضيات طريقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي فهي علم من إبداع
العقل البشري ,وأبرز خاصية للرياضيات أنها مستخدمة لسرعة البديهة وسعة الخيال ودقة

المالحظة(سيف.)01:3111 ,

لهذا ال ننكر أنه لوال الرياضيات ما استطاع اإلنسان الوصول ألي منجزات حضارية ,فنحن
نسلم أن الرياضيات غيرت مجرى الحياة عبر التاريخ ,فال نبالغ إذا قلنا أنها ملكة العلوم بحق ,فضال
عن أنها أصبحت تمد العلم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواهر الطبيعية.

فال نغالي مطلقا إذا قلنا أننا نعيش اآلن في عصر الرياضيات لذا فهي تحتل مكانا متمي از

بين العلوم لكثرة تطبيقاتها العملية من جهة وألنها أكثر هذه العلوم دقة ويقينا واكتفاء ذاتيا واتصافا

بالعقلية الخالصة.

ماهية الرياضيات:
من أصعب األسئلة التي توجه إلى الرياضي أو المهتم بالرياضيات ماهية الرياضيات ,كما
إنه من الضروري أن يعرف المعلم ماهية الرياضيات و التعريفات المختلفة لهذا العلم المتجدد وذلك

ليكون قادر ومتمكن من اختيار الوسائل المناسبة واألنشطة لتدريسها و زرع االتجاهات االيجابية في
نفوس الطلبة نحو هذا العلم.
ذكرت بعض مضمونات الرياضيات منها ما يلي( شنطاوي: ) 04:3114,
 الرياضيات طرق في التفكير :فهي تزودنا باستراتيجيات لتنظيم و تحليل و تركيب البيانات
أو المعلومات كبيرة العدد وليس بالضرورة أن تكون عددية ,فالفرد المالك لقدر من المعرفة

12

يستخدمها في مواجهة الكثير من مواقف اليومية ,وال ننسى أن العالقة بين اللغة و التفكير

عالقة تبادلية التأثير ,فنحن ال نستطيع التفكير بدون لغة واللغة تنمو مع التفكير.

 الرياضيات هي دراسة األنماط و العالقات :فاألطفال بحاجة ألن يدركوا األفكار المتكررة و

العالقات بين األفكار الرياضية ,وتشكل هذه العالقات و األفكار محاور الوحدة من خاللها

يرتبط منهاج أي موضوع مع المواضيع التي سبقته.
كما أن هناك نوعان من الرياضيات أو فرعين رئيسيين هما( السلطاني :) 01:3113
 الرياضيات البحتة :وهي الرياضيات التي تقتصر نفسها علي استدالل صيغة معينة من
صيغة أخرى ,وهكذا حتى تنتهي السلسلة إلى مسلمات نفرضها في البداية ,كالتعريف
والبديهية التي ال تحتاج إلى برهان ولذلك فالرياضيات البحتة ال يهمها صدق القضية

الرياضية على الواقع أم ال.
 الرياضيات

التطبيقية :وهي الرياضيات المتعلقة بدراسة العالم الفيزيقي والبيولوجي أي

استخدام المبادئ الرياضية كأدوات في مجال الكيمياء والفيزياء وعلم الحياة والدراسات

االجتماعية.
قد تختلف النظرة إلى الرياضيات باختالف الفرد واهتماماته وحاجاته ومدى تطبيقه لها,
واستخدامها في حياته ومجال عمله ,فنجد أن الرياضيين يرون أنها عبارة عن هيكل متكامل متناسق
ومتسلسل من المعرفة الرياضية يقدم نماذج مجردة تفسر بعض الظواهر الطبيعية الملموسة وغير

الملموسة(الشارف.)2:0226,

الرياضيات علم من إبداع العقل البشري ,و الرياضيون فنانون مادتهم العقل ونتائجهم

مجموعة من األفكار ,وهي فوق ذلك لغة مفيدة في التعبير الرمزي ,وأبرز خاصية للرياضيات أنها
طريقة للبحث تعتمد على المنطق و التفكير العقلي مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة

المالحظة (سالمة.)74:0224 ,

وردت مجموعة من تعريفات للرياضيات منها نذكر:
 علم المقدار المتصل والمنفصل ,أو هي علم الكم ,ويرى "وايتهد" في مقدمة كتابه "الجبر
العام" أن الرياضيات هي تطور كل األنماط الخاصة بالتفكير االستنباطي الصوري

الضروري (عوض.)01:3100,
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 هي فن تتمتع بجمال في تناسقها و ترتيب وتسلسل األفكار الواردة فيها ,وتعبر عن رأي
الرياضي الفنان بأكثر الطرق فاعلية و اقتصادا ,تنم عن إبداع الرياضي وقدرته على التخيل
و الحدس(أبوزينة.)31:3100,
 هي لغة عالمية تستخدم رمو از وتعابير محددة عند جميع الناس تقريبا ,معرفة منظمة في بنية
معرفة ,ثم تعميمات ,إلى
معرفة ومفاهيم َ
أصولها وتنظيمها المنطقي ,حيث تبدأ بمفاهيم غير َ
أن تصل إلى التطبيقات (حمزة والبالونة.)07:3101,
 وقد عرفت الرياضيات بأنها تعني( الهويدي:)32:3116 ,
 طريقة الفرد في التفكير. بنية معرفية منظمة. دراسة األنماط بما يتضمنه من أعداد وأشكال و رموز.وتعبير محددة و واضحة.
ا
رموز
ا
 لغة تستخدم دراسة للبنى والعالقات بين هذه البنى ,حيث أن البنية عبارة عن مجموعة منالعناصر.
 الرياضيات هي استداللية بطبيعتها تقوم على المقدمات و المعرفَات و الالمعرفَات و
البديهيات والمسلمات ,وبإيجاد العالقات بين هذه المعلومات باستخدام قواعد وقوانين منطقية,
يجعلها مجاال الكتساب أساليب التفكير السليم(موسى.)40:3114,

 هو العلم الذي يتعامل مع الكميات المجردة مثل العدد والشكل والرموز والعمليات
(السكنري.)32:3112,
 طريقة ونمط في التفكير ,فهي تنظم البرهان المنطقي وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية أو
قضية ما (عقيالن.)00:3111,
 علم األعداد والفراغ أو هي العلم المختص بالقياس والكميات والمقادير ,باإلضافة إلى أنها

لغة اتصال ووسيلة عالمية مكملة للغة الطبيعية و العلوم الطبيعية األخرى

(الصادق.)062:3110,
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 الرياضيات فن فيه االنتظام و التآلف الذاتي و االنتظام والمتعة العقلية ,تسعدنا في حل
المشكالت(السلطاني.)01:3110,

 الرياضيات هي أداة فهم للبيئة المحيطة والسيطرة عليها ,وكذلك أداة لتنظيم وتطوير أساليب
التفكير العلمي السليم (الشارف.)00:0227,

 علم ذو طبيعة تركيبية تبدأ من البسيط إلى المركب ,فمن مجموعة المسلمات تشتق
النظريات عن طريق السير بخطوات استداللية تحكمها قوانين المنطق ,والرياضيات بهذه

الطريقة هي استداللية في جوهرها ,كما أن التجريد يصبغ الرياضيات بطابعه ,أي أن
المسلمات ال تحتمل معنى معين ,بل تكتسب معناها من الجزء الذي تستخدم فيه

(المفتي.)2:0224,

 علم تجريدي من إبداع العقل البشري ,فالرياضيون فنانون مادتهم العقل ونتاجهم مجموعة من

األفكار ,وأهم خاصية للرياضيات أنها طريقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي,
مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة ,لذلك قيل بأن الرياضيات سيدة العلوم

بال منازع ,وفي ذات الوقت هي خادمتها و هذا هو موضوع العظمة للرياضيات (سالمة,
.)74:0224

من التعريفات السابقة نجد أن أغلب التعريفات اشترك في بعض النقاط وهي:
 أن الرياضيات طريقة ونمط للتفكير.
 أنها لغة نستعمل الرموز المحددة بدقة وبعض التعبيرات الرياضية ,فتسهل التواصل الفكري.
 ينظر لها على أنها فن ,تتمتع بجمال في تناسقها وبنيتها الرياضية وتسلسل أفكارها.
 علم يعتمد على المسلمات والنظريات التي يمكن التوصل لها بطريقة استداللية بخطوات
منطقية.
وترى الباحثة أنها مهما اختلفت و تباينت تعريفات الرياضيات إال أنها جميعا تتفق في أنها

علم راقي ,ومن أعظم العلوم اإلنسانية التي توصلت لها البشرية ,أثرت في تفكير اإلنسان وجعلت
منه مفكر مبدع مكتشف للعلوم األخرى ,وهي ملكة العلوم بال منازع.
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التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات:
الرياضيات كانت في الماضي أداة لعلماء الطبيعيات أما اليوم فنري الرياضيات تغزو فروع

العلوم الطبيعية واإلنسانية ,وتلعب دو ار كبي ار في نظرية االحتماالت والعلوم االلكترونية وعلوم
الحاسوب وغيرها ,ليقول البروفسور"ستون" أن التغير الذي حصل في الرياضيات تضمن تحررها من

العالم الفيزيائي وهي مستقلة تماما عن العالم المادي (عقيالن.)00:3111 ,
يلخص عبيد و آخرون( )30:3111أهم التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات فيما يلي:
رموز ولغة معينة لكل فرع من فروعها ثم أصبحت تستخدم لغة
ا
 كانت الرياضيات تستخدم
موحدة هي لغة المجموعات.

 كانت الرياضيات تستخدم التعميم والتجريد في نطاق محدود ثم أصبحت تستخدمه على
نطاق واسع.
 كانت الرياضيات ال تستخدم قواعد المنطق الصوري في المعالجة الرياضية.
 كانت المعارف الرياضية صادقة صدقا مطلقا ثم أصبح هدفها نسبي لتعدد األنظمة
الرياضية.

 كانت الرياضيات تستخدم األسلوب االستداللي في الهندسة فقط ثم أصبحت تستخدمه في
كافة فروعها.
وذكر أبو زينة( )06-04:3110هذا التغير حدث عندما ظهرت بعض فروع الرياضيات
التي ال تتعلق بالمقدار كعلم الهندسة ,فأصبح ينظر للرياضيات على أنها:
 طريقة ونمط في التفكير فهي تنظم البرهان المنطقي وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية ما.
 لغة عالمية تستخدم تعابير ورموز محددة ومعرفة بدقة فتسهل التواصل الفكري بين الناس.
 معرفة منظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها وتسلسلها ,بدءا بتعابير غير معرفة إلى أن
تتكامل وتصل إلى نظريات وتعميمات ونتائج.

 تهتم بدراسة األنماط أي التسلسل والتتابع في األعداد واألشكال والرموز.
 أصبح ينظر للرياضيات على أنها فن ,حيث تعبر عن رأي الرياضي الفنان بأكثر الطرق
فعالية ,فهي تولد أفكا ار و بنى رياضية تنم عن إبداع رياضي.
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إن تطور الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل كبير وسريع جعل النظرة التقليدية إليها

على أنها مكونة من فروع منفصلة هي غير مقبول ,وبذلك أصبح ينظر إلى الرياضيات على أنها
بناء فكري واحد متناسق ,تكمل بعضها البعض.
فالرياضيات المعاصرة هي مادة علمية جديدة دخلت المنهج المدرسي فجعلته عصريا يالئم
التطور المعاصر ويوضح األفكار العلمية التي يسودها مفهوم الرياضيات المعاصرة من المنظور

التربوي ,فالرياضيات المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ بلغة جديدة ذات مصطلحات حديثة أو
موضوعات جديدة في الرياضيات بل إن مفهومها يشمل تطور األهداف والمحتوى وطريقة التدريس

أيضا في كل متكامل يؤثر بعضه في البعض اآلخر ويتأثر به ولهذا فإن تناول الجديد بنفس
األسلوب القديم وبنفس النظرة واألهداف يفقد الجديد قيمته ويقلل من أثره (عقيالن.)32:3111 ,

باإلضافة إلى التطور الكبير الذي حصل في استخدام الرياضيات في العلوم المختلفة ,فقد

حصل تغيرات في الرياضيات نفسها ,و شمل جميع فروع الرياضيات ,رافقه تغي ار نوعيا و كميا في
جميع فروع الرياضيات ,إن وضع مناهج رياضيات حديثة في الرياضيات تلبي متطلبات العصر

وحاجات األفراد.

دور العرب في تطور الرياضيات:
إن االهتمام بعلم الرياضيات يعد مؤش ار لتطور الحضارة حيث تدخل النظريات والمفاهيم

والمهارات كعنصر فاعل ومهم وأساسي في مختلف التطبيقات العلمية والعملية في مجاالت هامة
كالفلك والفيزياء والعمارة والهندسة والكيمياء وغيرها ,لقد اهتم علماء العرب المسلمين بعلوم

الرياضيات وأولوها عناية خاصة وقدموا في هذا المجال إنتاجا خصبا دفع عجلة التطور الذي تشهده

حضارة اليوم.

وقد ذكرت بعض األعمال التي تبين الدور المتميز لعلماء العرب في الرياضيات
وهي(جودة: )22-11:3117,

 ثابت بن قرة من مشاهير الرياضيين العرب المسلمين في القرن التاسع الميالدي أوجد قاعدة

في إيجاد أزواج من األعداد المتحابة وهي األعداد التي يكون مجموع قواسم أحدهم غير

العدد نفسه يساوي اآلخر.
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 غياث الدين الكاشي ينسب له اختراع الكسور العشرية عندما تعر ف على العدد غير النسبي
ط وذلك عام 0121م في كتاب الرسالة المحيطية.

 ابتكر العلماء العرب المسلمون طريقة الشبكة لضرب األعداد.
 اهتم الرياضيون العرب المسلمون بالتمثيل البصري للمشكالت الرياضية وذلك عن طريق
إحداث ترابط بين الجبر والهندسة.
 أطلق الخوارزمي اسم األصم لنإشارة إلى العدد الذي ال جدر له سنة  424م.
هناك أيضا بعض األعمال التي تبين دور العرب في تطور الرياضيات (عقيالن:)31:3111,
 هذب العرب النظام العددي العشري الذي وضعه الهنود و وضعوه بالصورة المستعملة في
عصرنا.

 وضعوا أسس الجبر و جعلوه منفصال عن الحساب و كذلك بالنسبة لحساب المثلثات جعلوه
منفصال عن الفلك.

 وضع العرب العالمة العشرية وينسب اختراع الكسور العشرية إلى غياث الدين
الكاش(714هـ).
 عرفوا المتواليات الحسابية و الهندسية و ذكروا قوانين خاصة لمجموعها.
 لهم دور كبير في إرساء علم الجبر و أول من استخدم لفظ الجبر ووضع أصوله في كتابة "
الجبر و المقابلة".

 بحث العرب في نظرية ذات الحدين وقد أوجد عمر الخيام مفكوكها عندما يكون األس
 3,2,1,4,6بواسطة قانون خاص أكتشفه.
 مهد العرب الختراع اللوغاريتمات عن طريق ابن يونس و ابن حمزة.

أهداف تعلم الرياضيات:
يهدف منهج الرياضيات بشكل عام -الهندسة بشكل خاص  -في مرحلة التعليم من
(الصفوف )01-7إلى تحقيق ما يلي للمتعلم (أبوسكران:)43:3103,
 تعزيز المهارات الحسابية والهندسية المكتسبة في المرحلة االبتدائية.
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 التعرف على مجموعات األعداد والعمليات عليها والتمثيل الهندسي لكل منهما.
 استيعاب المفاهيم والتعميمات الرياضية الهندسية التي تعين الفرد على فهم المحيط المادي
حوله وعلى تمثيل هذا المحيط بنماذج رياضية وأشكال هندسية.
 اكتساب المقدرة على إجراء الحسابات ذهنيا وعلى تقدير اإلجابات والتحقق منها.
 تعميق الفهم للقياس خاصة تلك القياسات المتعلقة بالمجسمات واألشكال المستوية.
 التعرف على مجاالت تطبيقات الرياضيات في الحياة اليومية.
 ممارسة االستقراء واالستنتاج واالستدالل المنطقي كما في الهندسة وغيرها.
 تقدير جهود العلماء من العرب المسلمين وأثرهم في تطوير العلوم الرياضية.
 اكتساب القدرة على التعلم الذاتي والمحافظة على استم ارريته مما يدفع الفرد إلى متابعة
مستمرة ومواكبة للمستجدات و التطورات.
 تعميق المعرفة باألشكال الهندسية وخصائصها وعالقاتها واستخدام البرهان لبيان صحة هذه
الخواص والعالقات.

 تنمية اتجاهات وعادات سليمة مثل :النظام ,الترتيب ,الثقة بالنفس ,المثابرة.
 تنم ية اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات وفروعها وتذوق الجمال والتناسق في بنائها وأسلوبها
ومحتواها.
وقد قسم مينا( )21:0221األهداف من تعلم الرياضيات إلى أهداف معرفية وأهداف وجدانية

فيما يلي:

(أ) األهداف المعرفية :أن يكون الطالب قاد ار على:
 تطبيق معرفته الرياضية في حل بعض المشكالت الحياتية.
 يعرف بعض النظم الرياضية األساسية (نظم األعداد ,بعض النظم الجبرية ,بعض النظم
الهندسية) وذلك بقصد إمكانية مواصلة تعلم الرياضيات وفهم تطبيقاتها األخرى.
 استخدام األدوات المختلفة التي تمثل عناصر الوحدة بين النظم الرياضية المختلفة(مثل لغة
المجموعات ,قواعد المنطق ,التركيب الرياضي) وذلك بقصد فهم طبيعة الرياضيات من
جهة ,واألعداد لمواصلة دراسة الرياضيات من جهة أخرى.
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 استخدام قواعد المنطق في اشتقاق عبارات(نظريات ونتائج) جديدة من النظريات السابقة
وذلك بقصد فهم النظم الرياضية األساسية والتدريب على حل المشكالت وكذلك احتمال

ممارسته للتفكير المنطقي في مواقف أخرى ال تتصل بدراسة الرياضيات.
(ب) األهداف الوجدانية:
 أن تزيد ميول الطالب نحو دراسة الرياضيات.
 أن يقدر الطالب الجوانب الجمالية في الرياضيات.
 أن يقدر الطالب أهمية الرياضيات ودورها في العلوم األخرى وفي مجاالت الحياة المختلفة.
 أن ينزع الطالب إلى استخدام المنطق في إصدار أحكامه وحل مشكالته.
 أن يقدر الطالب إمكانات العقل اإلنساني في االبتكار و اإلبداع وذلك من خالل تقديره
لجهود علماء الرياضيات.

أهمية تعلم الرياضيات:
ذكر الدسوقي( )4:3100أن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات( )NCTMحدد في العديد
من الوثائق التي صدرت عنه ,عدة أهداف أساسية لتعلم الرياضيات تمكن الطلبة من توظيف ما
تعلموه في مواجهة ,التحديات المختلفة ,منها:

 تنمية قدرة الطلبة على توظيف معارفهم لحل مشكالتهم حول الخبرات المعرفية المتباينة.
 تنمية قدرة الطلبة على استخدام لغة الرياضيات في تواصل األفكار.
 تنمية قدرة الطلبة على التحليل و االستدالل الرياضي.
 تنمية إدراك طبيعة الرياضيات ومدى نفعيتها والميل نحوها لدى الطلبة.
 تنمية القدرة على توظيف المعرفة في صياغة و حل المشكالت المألوفة وغير المألوفة.
وذكر حسين() 04:3100أن الرياضيات نالت مكانة أساسية في مختلف المراحل التعليمية
وبين كافة المقررات الدراسية ,فتعلم الرياضيات يسهم في تنمية القدرات العقلية للمتعلمين ,وتكسبهم
مهارات رياضية عديدة الزمة للمواد األخرى ,باإلضافة لما لها من تطبيقات مباشرة الحياة اليومية,

لذلك كان ت أهمية تعلم وتعليم الرياضيات في المراحل المختلفة واالهتمام بكيفية تعليم و تعلم الفرد,
وكيفية إتقانه الستخدام مهارات الرياضية في حياته اليومية.
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اشترك مع حسين في أهمية تعلم مع كل من حمزة و البالونة( )30:3101أن لها دور

أساسي في أنشطة الحياة ومشكالتها المختلفة ,فال يمكن ألي فرد أن يستغني عن الرياضيات ,ألنها
ضرورية لتلبية متطلبات الحياة األساسية ,وتتدخل الرياضيات في تفاصيل حياتنا اليومية.

كما ويرى العمري() 3:3117أن الرياضيات إحدى المواد الدراسية التي تحتوي على كثير

تطوير و تحديثا لمواكبة التطور العلمي
ا
من المفاهيم الحديثة المتنامية وبذلك يعتمد عليها المجتمع
والتكنولوجي ولتفسير الظواهر المستحدثة ,للرياضيات كمادة دراسية مكانة بارزة بين المناهج ,فهي

إحدى المواد الرئيسة في مناهج وبرامج التعليم العام في معظم األنظمة التعليمية الحديثة ,حيث

يذكر أن الرياضيات تشكل في حدود ( )%31تقريبا من أي برنامج تربوي تعليمي بالنسبة للمواد

أمر
األخر ى ,مما يجعل البحث عن جدوى مساهمتها في تحقيق أهداف أي برنامج تربوي تعليمي ا

في غاية األهمية.
و قد أشار الصادق( )067:3110أنه من أهداف تعلم الرياضيات أنها تساعد في تطوير
وتنمية العديد من السمات العقلية مثل :قوة التفكير واالستدالل والبرهان ,االستقراء ,االستنباط,
اإلبداع وأصالة التفكير ,التخيل ,التعميم واالكتشاف....إلخ ,تحتوي الرياضيات على تحدي فكري,

وهذا يعد تمرينا جيدا للعقل.

الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ,بدون األعداد والدالئل الرياضية ,فإننا

لن نستطيع أن نحسم مسائل عديدة في حياتنا اليومية ,حيث إن الرياضيات ضرورية في التخطيط
الطويل للحياة ,أيضا التخطيط اليومي ألي فرد ,كالتقريب الرياضي ضروري ألي عملية ,فإذا أراد
أي شخص أن يبلغ العلو في حياته ,فيجب أن ال يفشل في االقتناع بدور الرياضيات في
حياته(األمين.)062:3110,

كما ويري عقيالن( ) 3:3111إن الرياضيات من وجهة نظر كثير من المربين و المهتمين

بتعليمها هي أداة مهمة لتنظيم األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه ,وهذا الرياضي "موريس كالين"
يرى أنها موضوع يساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها ,وبدال من أن يكون موضوع

الرياضيات مولدا فإن الرياضيات تنمو وتتطور من خالل خبراتنا الحسية في الواقع من خالل
احتياجاتنا ودوافعنا المادية.

يرى المربون أن الهدف من تعلم مادة الرياضيات ليس فقط تنمية مهارة إجراء العمليات

الرياضية ,وحل مسائل مجردة فقط ال تمت بصلة للواقع ,كما كانت النظرة التقليدية لها ,وانما يهدف
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تعليمها أيضا إلى إكساب التالميذ أساليب التفكير الصحيح ,بما ينمي قدراتهم على حل ما يواجههم

في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم أو مستقبلهم(دياب.)4:3111,

وتنبع أهمية الرياضيات في مناهج مراحل التعليم المختلفة من خالل نظريتين متكاملتين

للرياضيات (أبوزينة و غباينة) 01:0227,هما:

األولى :تنظر للرياضيات على أنها أداة لالستخدام والتطبيق تعين الفرد على قضاء حاجاته وتسيير
أموره في الحياة ,فهناك مهارات رياضية يحتاجها الفرد لتنظيم أمور حياته ,واالعتناء بشؤونه

الخاصة ,كما أن هناك مهارات يحتاجها الفرد ليعيش ضمن مجتمع يتفاعل مع مؤشراته الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية ويتطلب ذلك مستوى معقوال من المعرفة الرياضية التي تمكن الفرد من أن
يكون متفتح العقل ,ناقدا ,فاعال ومشاركا في مجتمعه.

الثانية :تنظر للرياضيات على أنها نظام معرفي له بنيته وتنظيمه المستقبلي ,والرياضيات كنظام
معرفي له بنية هيكلية تساعد الفرد على تنمية التفكير الناقد ,وتسهم في بناء شخصيته وقدرته على
اإلبداع من خالل إتاحة الفرصة له الكتساب الخبرة بالعمل في الرياضيات.
وعليه يري أبو زينة( )10:0243أن من نتائج تعلم الرياضيات أن يكون الطالب قادر على :
 تنمية مهارته في إجراء الحسابات باستخدام وسائل متنوعة ,وأن يصاحب هذه المهارة الدقة
والفهم والفعالية.
 أن يكون الطالب قاد ار على اكتساب اتجاهات علمية في تفكيره لمواجهة المشكالت واختيار
الحلول المناسبة لها.
 تنمية مقدرته واستعداداته للتعلم الذاتي.
 اكتساب المعرفة الرياضية والمعلومات والمهارات الضرورية لدراسة العلوم وفروع المعرفة
األخرى.
 تنمية تذوقه للجمال والتناسق في األشكال الهندسية والبنية الرياضية.
 تنمية قدرته على التفكير المنطقي والبرهان الرياضي ,واستخدام ذلك في فهم المشكالت
وحلها.

وترى الباحثة أن تعلم الرياضيات هو مفتاح لدخول العالم من أوسع أبوابه ,حيث أن الكثير
من العلوم تعتمد عليها بالدرجة األولى ,كما أنها مرتبطة بالحياة اليومية تسهل لنا كثير من التفاصيل
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بالحياة ,وأيضا تكسبنا القدرة على التحليل وحل مشكالتنا ,وتعودنا على استخدام أساليب التفكير
السليمة ,تساعد الفرد في تنظيم أفكاره ,وتعده لمستقبل أفضل في ظل التقدم الهائل و ثورة المعلومات

,ومهما ذكر من أهمية لهذه المادة الراقية لن نستطيع حصر األهمية القصوى لها.
ورغم هذه األهمية للرياضيات ومالها من دور إال أن كثير من الناس يري الرياضيات شبحا
مخيفا وأنها غابة من األشياء المعقدة ,لذا فهي بحاجة إلى ثوب جديد غير الثوب التقليدي الذي

يعزف عنها الطالب ,وفي نظرة إلى الواقع ,نرى أن تعلم الرياضيات يواجه اتجاهات سلبية وعزوفا
وتدنيا في التحصيل وقصو ار في نقل المعرفة ,وقد تكون األسباب عديدة ومختلفة ,وليس الهدف هنا
التحقيق في جميع األسباب ومعالجتها ,ولكن من بين األسباب يكمن سبب مهم ومؤثر :ما لم يشعر

المتعلم بحاجة واقعية لما يتعلم ,وما لم تدرس المادة في سياقات واقعية ,وما لم يستطع الطالب رؤية
الرياضيات داخل النسيج العلمي الحياتي الكامل الذي يصنع رداء الحياة ,لن تحقق الرياضيات أهمية

في تعلمها.

وقد جهر المربون والمختصون وأولياء األمور والطالب في مختلف أنحاء العالم بالشكوى من
مادة الرياضيات ,حيث تعتبر من أكثر المواد التي يخافها الطالب ويشعرون بصعوبة كبيرة في

تعلمها (عفانة وآخرون.)342:3117,

حيث تعتبر الرياضيات من أصعب المواد الدراسية تعلما وتعليما وذلك لما تتصف به من

تجريد المفاهيم والعالقات ,فاألشياء الرياضية أشياء مجردة بعيدة عن الملموس وان كنا نحن
كمعلمين نحاول في المراحل األولى من التعليم أن نقرب هذه المجردات إلى ذهن المتعلم بمحاولتنا

إيجاد نماذج ملموسة في العالم المادي من بيئة المتعلم ,وعامل آخر يزيد من درجة صعوبة هذه
المادة هو التسلسل المنطقي الذي به المفاهيم الثانوية البد من تعليمها من أن تقدم لها بمفاهيم

ابتدائية يبني عليها التعلم الحالي و الالحق(الشارف.)240:0226 ,
ومن األمور التي تزيد صعوبة تعلم وتعليم الرياضيات االختالف في القدرات ومستويات

اإلدراك لدى المتعلمين حيث يختلف األطفال في سرعة تعلمهم وفهمهم لنقس الموضوع ,فمنهم من
يحتاج إلى لدرس واحد في فهمه ومنهم من يحتاج لدروس مما يزيد تعقيد الموقف أمام المعلم حيث

يتطلب رسم خطط تدريسية مختلفة لتالئم القدرات المختلفة في نفس الفصل.
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وقد أكد ذلك زولتان " ""Zoltanحيث يقول" هناك أعداد كبيرة من التالميذ يكرهون مادة

الرياضيات ,كما هناك الكثير ممن يجدون صعوبة بالغة في تعلم الرياضيات فيما هو بسيط
للغاية"(بل.)42:0242,
منتشر اآلن بشكل أوسع من ذي قبل بين
ا
كما يرى ويلسون أن الخوف من الرياضيات أصبح
التالميذ ,وأن نسبة كبيرة من التالميذ ال يحبون الرياضيات ,وال ويتحمسون لدراستها ,بل ويكرهونها,
ويمكن مالحظة ذلك من خالل الشعور الذي يبديه هؤالء التالميذ حينما يواجهون مشكلة حسابية أو

رياضية بسيطة(أحمد.)42:0246,

أسباب قصور تعلم الرياضيات:
هناك العديد من العوامل التي أسهمت ومازالت في تدعيم عزوف الطالب عن دراسة
الرياضيات من ناحية ,وفي تعميق القصور في تعلم الرياضيات لدى العديد من الطالب أي عدم
قدرة الطلبة على تحقيق الهدف من التعلم.

وقد صنف الزيات ()461:0224هذه العوامل إلى ثالث مجموعات متداخلة وهي :
مجموعة من العوامل المتعلقة بالنظام التعليمي:
يعطي النظام التعليمي اهتماما بالغا ومتعاظما للمستوى التحصيلي ,بغض النظر عن

استعدادات الطالب وقدراتهم العقلية المتمايزة ,وقد أفرز هذا النظام مجموعة من الظواهر التربوية من
هذه الظواهر نذكر:

 ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية وما يترتب عليها من آثار مدمرة على ٍ
كل من الفرد
والمجتمع.
 ظاهرة تقلص وانحسار فاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة واالنتقال بها من المدرسة إلى
المنزل.

 ظاهرة تبني النظام التعليمي لفكرة نماذج األسئلة واالمتحانات التي يتقيد بها واضعو
االمتحانات من ناحية ,ويقتدي بها الطالب في دراسته من ناحية أخرى.

 ظاهرة عدم التعامل مع النشاط العقلي والمعرفي في مستوياته المعرفية العليا ,وعدم استثارته
عقليا ومعرفيا.
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مجموعة من العوامل المتعلقة بالطالب:
 ضعف اكتساب الطالب اكتسابا راسخا للمفاهيم والعالقات والقوانين الرياضية األساسية.
 عدم اهتمام الطالب بممارسة التدريب المبكر النشط للخبرات واألنشطة العقلية الرياضية.
 ضعف قدرة الطالب على التمثيل المعرفي للمعلومات الرياضية ,مما يؤدي إلى عدم قدرة

الطالب على فهم المشكالت الرياضية التي ترتبط ارتباطا منطقيا ومعرفيا بالصياغات
اللفظية لها ,ولذا يوجد ارتباطا قويا بين صعوبات الفهم القرائي وصعوبات تعلم الرياضيات.

مجموعة من العوامل المتعلقة بالسياق النفسي والجتماعي السائد:
تأثير بالغا على تطلعات الطالب
ا
يؤثر السياق النفسي االجتماعي السائد في المجتمع

وطموحاته وتوجهاته ومن ثم اختياراته وتفضيالته ,فإنه من المسلم به أن تتجه اختيارات وتفضيالت

أفراد المجتمع إلى األنشطة السهلة التي تحقق الطموحات أو التطلعات بأقل جهد بغض النظر عن

الطبيعة النوعية لهذه األنشطة ومدى مالءمتها الستعدادات األفراد وقدراتهم ومستويات تأهيلهم من
ناحية ,ومدى تلبيتها لحاجة المجتمع وتقدمه من ناحية أخرى.
وهناك أسباب أخرى ذكرها عفانة وآخرون ( ):00::882تسبب عدم قدرة الطالب في

تحقيق الهدف من تعلم الرياضيات منها:

 الضعف في امتالك الطالب لبعض المتطلبات األساسية الالزمة لتعلم الرياضيات.
 ضعف الطالب في مهارات القراءة الرياضية وبالتالي عدم القدرة على فهم التمارين أو لغة
المسألة.
 عدم قدرة الطالب على ربط هذه المادة بالحياة العملية
 عدم شعور الطالب بفائدة تعلم الرياضيات.
 قلة تركيز المعلم على األساسيات الالزمة لتعلم الموضوعات الجديدة.
 عدم تمكن بعض المعلمين من المادة الدراسية.
 عدم إعطاء الطلبة فرصة كافية لحل التمارين في الفصل.
 استخدام الطريقة التقليدية في عرض الموضوعات وحل التمارين وعدم إشراك الطلبة في
المناقشة والحل.
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 عدم اهتمام المعلم بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
 قلة متابعة المعلم للواجبات البيتية المعطاة للطلبة.
ويشترك مع ما تقدم ذكره من أسباب تجعل الطالب يخفق في تحقيق الهدف من تعلم الرياضيات
(دائرة التربية والتعليم وكالة الغوث الدولية )9:9444,من هذه األسباب:

 عدم قدرة الطلبة على فهم المسألة الرياضية من خالل تحديد معطياتها و المطلوب منها,
وترجمة الجمل الكالمية إلى رموز وعبارات رياضية يسهل التعامل معها.

 عدم تمكن الطلبة من المهارات الرياضية األساسية.
 توفير فرصة التدريب للطالب على مهارات والعمليات الرياضية.
 عدم امتالك المعلم للكفايات التعليمية المطلوبة منه.
الرياضيات من المواد الجافة و المعقدة ,فهي تتكلم بلغة الرموز و القوانين والنظريات,

يصعب على الطلبة فهمها ,لذلك أن يكون منهاج الرياضيات مدعم قدر اإلمكان بتوضيحات,
وأشكال تعمل على تبسيط المعلومة ,واثارة الدافعية نحو تعلم الرياضيات.
ويشير عقيالن ( )90::888إلى المآخذ اآلتية على مناهج الرياضيات والتي قد تكون سبب في

القصور بتعلم الرياضيات :

 ظهور الحقائق والمفاهيم والقواعد بشكل منفصل عن بعضها البعض.
 عدم مراعاة الدقة في التعبير.
 احتواء المناهج على مواضيع فقدت قيمتها.
 افتقار المناهج و الكتب عنصر الدافعية و التشويق.
 افتقار المناهج إلى تعليم مهارات التفكير وخاصة العليا منها.
 افتقار المناهج إلى أساليب تعلم الرياضيات للمبدعين.

اقتراحات لعالج قصور تعلم الرياضيات:
وتقترح الباحثة مراعاة ما يلي للتخلص من السباب التي تسبب قصور التعلم للرياضيات:
 متابعة مستمرة لطالب في كل حصة و تأكد من فهم أساسيات الرياضيات.
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 التركيز على المتطلبات األساسية الالزمة لتعلم المواضيع الجديدة ,وذلك في بداية كل حصة
حسب لزومها للموضوع الذي سيتم تعليمه في تلك الحصة.

 االجتماع مع أولياء أمور الطلبة لبحث المشاكل التي قد يواجهونها أثناء تدريس أوالدهم
الرياضيات.

 تحليل اختبارات الرياضيات أول بأول للتعرف على نقاط القوة و الضعف وذلك لمعالجة نقاط
الضعف.

 تكثيف التنويع في الوسائل التعليمية و خاصة في تدريس الهندسة.
 تعزيز مشاركات الطلبة وذلك لتقوية االتجاه نحو الرياضيات.
 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
 إجراء دراسة ميدانية من وقت آلخر مع المعلمين للرياضيات وذلك لتباحث في المشاكل
المتكررة ووضع خطة عالجية لها.

 توفير دورة تدريبية للمعلمين بكيفية استخدام الطرق الحديثة في التدريس للرياضيات.
 تطوير العالقة بين المعلم و الطالب.
 محاولة اإلكثار من ربط موضوعات الرياضيات بالحياة العملية للتخلص من الشعور بجفاف
هذه الموضوعات ,وذلك بضرب أمثلة عملية من بيئة وحياة الطلبة.
 ضرورة إعطاء الطلبة فرصة للتفكير في حل األسئلة في الفصل وعدم إهمال الواجبات
البيتية مع متابعتها.

 يجب أن يكون تناول الرياضيات من خالل منظومة مترابطة منطقيا وعلميا وتطبيقيا وتراكميا
أكثر من مجرد عرض مجموعة من الموضوعات التي تفتقر إلى الترابط سواء األفقي أو

الرأسي.
 ضرورة اهتمام المعلم بالتقويم المستمر وعدم اقتصار التقويم على االختبارات ومناقشة الطلبة
في أخطائهم ,وذلك لالستفادة من نتائج التقويم في تحسين أداء الطلبة.
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 زيادة االهتمام بالكتاب المدرسي الخاص بالرياضيات يجب أن يكون مدعم باألشكال
التوضيحية والرسومات ,تنويع األمثلة والتمرينات بما يتناسب مع مستويات الطلبة لتحقق

مراعاة الفروق الفردية.

ثانيا :الهندسة:
طبيعة وماهية الهندسة:
تحتل الهندسة الجزء األكبر من الرياضيات الواقعية حيث يشاهدها الجميع ويستطيع الطالب

اإلحساس بها على عكس المواضيع الرياضية األخرى والتي تعد تجريدية بالكامل وليس من السهل

على الطالب التعامل معها ,إن وجود األشكال والمجسمات الهندسية و استخدامها في الحياة من قبل

الكثير يسر على الطلبة فهمها لكن بشرط إذا أحسن المعلم استخدام الوسائل التعليمية الالزمة لفهمها

واتقانها من قبل الطلبة(أبولوم.)04:3114 ,

تمتزج الهندسة بحياتنا اليومية امتزاجا شديدا وتتأثر بها في كل ما يحيط بنا في الفضاء

واألجرام السماوية البعيدة ونظامها وحركتها ,وفي األرض بما فيها من بحار وأنهار وجبال وسهول

ووديان ,وفي النباتات وأوراقها وأزهاره ا وثمارها ,وفي أشكال الحيوان وتناسق أعضائه ,وحتى اآلالت
الموسيقية ال تخلو من تأثر باألشكال الهندسية ,كل ذلك يدعونا إلى زيادة االهتمام

بالهندسة(مخلوف.)140:0221 ,

الهندسة هي فرع من فروع الرياضيات يهتم بدراسة األشكال الهندسية في المستوى  ,و يبحث

العالقات بين هذه األشكال معتمدا على عدد من المسلمات التي تبدأ كفرضيات تطبق بدون برهان,
إضافة إلى النظريات والتعميمات التي تشتق من تلك المسلمات ,ويتضمن مقرر الهندسة مجموعة
من المفاهيم والعالقات والمهارات الهندسية كرسم األشكال الهندسية ,ومقارنة وتصنيف األشكال

الهندسية ,وتحديد خصائص األشكال والعالقات الهندسية بين عناصر كل شكل منها ,وتقديم أكثر
من تفسير إلثبات شيء ما ,وتبرير هذه التفسيرات ,واعطاء البراهين مستخدما المسلمات والتعريفات
وبعض النظريات التي برهنت سابقا ,والتي تكون بمثابة أداة فاعلة لتنمية التفكير لدي

التالميذ(عباس.)70:3114 ,

كما وأنها جزء هام من الرياضيات تربطه بالعالم الحقيقي حيث يتم تطبيق معلوماتها في

المرحلة اإلعدادية يبدأ فيها التلميذ بدراسة الهندسة كفرع مستقل من فروع الرياضيات ,ولدراسة

الهندسة في هذه المرحلة أهمية كبرى ,حيث أنه يتم تأخير الهندسة للتالميذ إلى المرحلة اإلعدادية
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مقارنة بالحساب والجبر ,ألن الهندسة تعد األداة التي تحدد التالميذ الذين يستمرون في دراسة
الرياضيات عن غيرهم من التالميذ الذين يجب أن يبحثوا عن مواد أخرى لدراستها

(الصادق.)364:3110,
قديما أكد ابن خلدون أن تعلم الهندسة يفيد صاحبها " إضاءة في عقله واستقامة في فكره ألن
براهينها كلها بينة االنتظام ,جلية الترتيب ال يكاد الغلط يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامها فيبعد الفكر

بممارستها عن الخطأ"(عبدالقادر.)36:0227,

إن المتأمل للفظة الهندسة  Metry-Geoوهي لفظة يونانية األصل تعني قياس ,والمقصود
هنا قياس األرض(مينا.)334:0221 ,
الهندسة هي ذلك الفرع من فروع الرياضيات الذي يبحث خصائص األشكال الهندسية في
المستوى والمجسمات في الفراغ والعالقات القائمة بينها وذلك اعتمادا على المسلمات وما يشتق منها

من نظريات(أبوملوح.)31:3113 ,

وقد حاول الرياضي األلماني "فكلس كالين" أن يعرف الهندسة باستخدام فكرة التحويالت
فذكر أن الهندسة هي دراسة نوعية األشكال أو الفئات ,ودراسة الخواص التي لم تتغير نتيجة هذه

التحويالت(الطنة.)37:3114,

ويحدد عشعوش ( )31:0226ماهية الهندسة في النقاط اآلتية:
 .0هي ذلك العلم الذي يبحث خصائص األشكال الهندسية والعالقات بينها بطريقة استداللية
استنادا إلى المسلمات وعدد النظريات التي تشتق من تلك المسلمات بطريقة استداللية.

 .3إن الهندسة تقوم بدراسة األشكال الهندسية في المستوى أو الفراغ ,إذ يحتاج هذا األمر إدراك
أوضاع هندسية.

 .2يتضمن مقرر الهندسة مجموعة العناصر األساسية كالمفاهيم والعالقات الهندسية ,والمهارات
األساسية مثل رسم األشكال الهندسية ,وحل التمرينات الهندسية.

من خالل هذه التعريفات نجد أن الهندسة هي أحد فروع الرياضيات التي تهتم بدراسة
األشكال سواء كانت في الفراغ ,أو األشكال المجسمة واعطاء الخواص لها تبعا لنوعها ,أيضا من

خالل هذا العلم نستطيع تصنيف األشكال الهندسية حسب خصائصها.
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أنواع الهندسة:
 -9الهندسة اإلقليدية:
هي مجموعة خاصة من القضايا المستنتجة من مقدمات مفروض أنها تصف الفراغ الذي

نعيش فيه ,وتتناول دراسة األشكال المتماسكة ,فمثال المثلث يعتبر من األشكال المتماسكة فأضالعه

الثالثة ال تنثني وال تتمدد (عبداهلل.)31:3112,
 -:الهندسة الالإقليدية:

تشتمل الهندسة الالإقليدية( الهندسة الناقصة -الهندسة الكروية – الهندسة االسقاطية –

الهندسة التحليلية) وظهرت الهندسة العصرية " التوبولوجي" وهندسة الفراكتال التي تبحث عن تناغم
وربط الرياضيات مع الطبيعة(الصباغ.)02:3117,

البنية الهندسية:
ويوضح أبو لوم( )31:3114اعتماد علم الهندسة في تنظيمه على المكونات والركائز واألساسيات
التالية:

 .0التعابير والمصطلحات الهندسية غير المعرفة.
 .3المسلمات أو البديهيات الهندسية.
 .2التعريفات الهندسية.
 .1النظريات الهندسية وبراهينها.
من األمثلة على التعابير الهندسية غير المعرفة :النقطة ,الخط المستقيم ,والمستوى والفضاء

وغيرها ,أما المسلمات الهندسية فهي جمل هندسية تقبل دون برهان وتتسم بالتوافق وعدم التناقض
واالستقالل واالكتمال وخاصية التصنيف ,أما التعريفات الهندسية فهي إعطاء تعريف للمفاهيم
والمصطلحات الهندسية مثل تعريف المربع وتعريف المستطيل وغيرها من التعريفات الهندسية التي

تحتاج إلى وصف ,أما النظريات الهندسية وبراهينها فهي جمل هندسية مبرهنة ونحصل عليها

باستخدام المنطق الرياضي ومن خاللها يتم توضيح التعابير غير المعروفة والمصطلحات الهندسية
المعرفة.
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يشترك أبولوم مع أبوملوح( ,)30:3113حيث يذكر أبو ملوح بأن التركيب البنيوي للهندسة

يتألف من المكونات الخمس االتية:

 .0المفاهيم األولية أو المفاهيم غير المعرفة :ويقصد بها مجموعة من المصطلحات الهندسية
األساسية التي ال يسأل عن تعريفها أبدا.
 .3المفاهيم المعرفة :وهي تلك المفاهيم التي تعرف من خالل المفاهيم األولية.
 .2البديهيات والمسلمات :ويقصد بها تلك العبارات الهندسية التي بلغت من الوضوح حدا ال
تحتاج معه إلى برهان أو دليل إلثبات صحتها.
 .1النظريات :النظرية عبارة عن جملة تربط بين عدد من المفاهيم بعالقة معينة يمكن البرهان
على أنها صحيحة ,اعتمادا على مسلمات النظام فقط.

مسلمات النظام (بل( 24:0242,وهي:
 من الممكن رسم خط مستقيم بين أي نقطتين.
 يمكن مد أي خط مستقيم إلى ما ال نهاية.
 يمكن رسم دائرة بمعلومية نقطة كمركز وطول قطعة معلومة نص القطر.
 كل الزوايا القوائم متساوية.
 إذا قطع خط خطان وكان مجموع الزاوي تين الداخليتين في جهة واحدة من القاطع =041
درجة كان الخطان متوازيان.

 .4البرهان :المقصود بالبرهان أنه عبارة عن مجموعة من الخطوات المرتبة بصورة متتالية
منطقيا والصادقة بناء على مسلمات النظام ,التي من خاللها نستطيع إثبات صحة نظرية أو

خطئها.

النظرة الحديثة للهندسة:
ينظر أبو لوم( )02:3114أن الهندسة ليست بمعزل عن الرياضيات ,فينظر إليها رياضيا على أنها:
 .0طريقة في التفكير واثارته حيث يقوم الطالب بعمل استنتاجات خاصة به من خالل ضم
أشكال هندسية لبعضها البعض ,ومعرفة ما هو الشكل الناتج وكذلك يمكن استخدام أشكال
هندسية كرتونية مختلفة يقوم الطالب بتركيبها على صورة ألعاب رياضية حيث يقوم باستخدام
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االكتشاف واالستنتاج في ذلك عند قص أو قطع جزء من شكل هندسي ليصبح شكال هندسيا
آخر ومعرفة ما هو الجزء الذي نقطعه أو نقصه من المستطيل ليصبح شبه منحرف أو
كيفية تحويل بعض األشكال الهندسية إلى أشكال أخرى مثل تحويل المربع إلى مثلثات

متطابقة واستخدام الورق والمقص في ذلك.

 .3معرفة منظمة تتسم بالتنظيم والتسلسل فتتكون أصال من التعابير غير المعرفة وتصل في
النهاية إلى التعميمات والمهارات الرياضية الهندسية.

 .2فن تتسم بالجمال والتناسق وتسلسل أفكارها واالستمتاع في عملها ومشاهدتها فرسومات ذلك.
من هنا ترى الباحثة أن تعلم الهندسة هي طريقة لتداعي األفكار ,تنمية االكتشاف لدى

الطلبة واثارة دافعية نحو التعلم ذي المعني.

أهداف تعلم الهندسة:
وثيقة المبادئ والمعايير للرياضيات المدرسية( )NCTM,2000أوردت أهدافا خاصة
بالهندسة لجميع الطلبة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر حيث يجب أن تحقق لدى الطالب ما

يلي(أبولوم:)31:3114,

 يحلل خصائص وصفات األشكال الهندسية الثنائية و الثالثية.
 يطور البراهين الهندسية عن العالقات الهندسية.
 يصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة اإلحداثية.
 يستخدم التحويالت والتماثل لتحليل المواقف الهندسية.
 يستخدم التصور الفضائي والنمذجة الهندسية لحل المسائل.
 يقَدر دور الهندسة في الحياة اليومية.
ويشير البنا( )1:0221أن من أهداف تعلم الهندسة في جميع المراحل الدراسية:
أن يكون الطالب قاد ار على تحقيق ما يلي:
 .0اكتساب المعلومات المناسبة عن األشكال الهندسية في المستوى والفراغ وذلك ألهميتها في
دراسات أخرى مثل التفاضل والتكامل والمثلثات ...الخ إلى جانب ارتباطها بالعالم الفيزيقي

المحيطة بالتلميذ ,وذلك على مراحل متدرجة تبدأ بالرسم والقياس وعمل النماذج وفحص
02

الحقائق الهندسية بطرق عملية ثم التدرج منها نحو الدراسة االستنتاجية المبنية على

المسلمات والبرهان واالستدالل.

 .3تنمية فهم وتذوق الطريقة االستداللية كطريقة للتفكير والبرهان مع اكتساب المهارة في تطبيق
هذه الطريقة في المواقف الرياضية المختلفة.

 .2تشجيع األصالة والمبادأة والتفكير المثمر عند التالميذ واتاحة الفرصة لهم لممارسة التفكير
االبتكاري من خالل دراسة الهندسة.

 .1دراسة أساليب التفكير المختلفة عند معالجة المسائل الهندسية.
وقد قام عبد القادر( )37-34:0227بتقسيم األهداف المنشودة من تدريس الهندسة إلى

ثالثة أهداف رئيسية موضحا كيفية تحقيقها وهي :

 .0أن يتعرف الطالب على أهم مفاهيم وخصائص الفراغ اإلقليدي وأن يتعلموا كيفية استعمالها.
 .3يتمثل في تزويد الطالب باألساليب الالزمة لحل مسائل هندسية وانجاز تمارين عملية ذات
طابع هندسي.

 .2تزويد الطالب بالقدرة على استعمال بعض األساليب والطرق الرياضية البسيطة مثل الرسم
الفني للتمارين الهندسية وحل التمارين الهندسية بالحساب أو االستنتاج االشتقاقي أو

التصنيف.
كما ويرى أبوعميرة( )33:0222أن تعلم الهندسة في المرحلة اإلعدادية يحقق أهدافا عديدة منها:
 -0تكوين العقل وتنمية الذكاء وذلك يتحقق من خالل:
 ممارسة االستدالل بنوعية االستقراء واالستنباط. تنمية الحدس. تنشيط القدرة على المالحظة والتجريب والتخيل والتحليل والتركيب وأخذ المبادرة. -3اكتساب معلومات رياضية من أجل معرفة ضروريات الحياة العملية ,ولمتابعة الدراسة في
المراحل الالحقة.

وعند تدريس الهندسة بالمرحلة اإلعدادية يمكن أن يكون المدخل لهذا هو األسلوب البديهي,

الذي يقوم على األسس التالية(الصادق:)026:3110,
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 يجب أن تكون البداية تقديم االصطالحات غير المعرفة ,مثل النقطة والمستقيم وعالقةالبداية ,وبعض التعريفات للمفاهيم البسيطة كمكونات األشكال الهندسية والقطعة المستقيمة,
الشعاع ,الزاوية
 تقديم القياسات ,مثل :مقياس القطعة المستقيمة باستخدام خط األعداد ,وباالستعانةبالمسطرة ,ومقياس الزاوية ,والقطع المستقيمة ,عن طريق القياس.
 تقديم بديهيات أساسية ,يمكن استخدامها بطريقة حدسية في التوصل للمفاهيم الخاصةبالمستقيم ,ووقوع النقاط عليه ,وعالمة البنية والقياس.

 تقديم بديهيات الجمع والطرح ,والضرب والقسمة على القطع المستقيمة أو الزوايا وعالقةالتساوي والتضمين المنطقي.

 إعطاء نظريات بسيطة على أساس البديهيات السابقة مع توضيح كل خطوة في البرهان. تقديم تطابق المثلثات.ويلخص أبو ملوح( )31:3111مجموعة من األهداف من تدريس الهندسة للمرحلة االعدادية
التالية:
 .0تزويد المتعلمين بأساليب التفكير السليم ,وذلك من خالل تدريبهم على بناء البرهان المنطقي
إلثبات النظريات ,وحل المشكالت الهندسية ,استنادا على االستخدام الصحيح للعالقات
المنطقية (بماأن....إذن)( ,إذا كان.....فإن) وذلك في خطوات مترابطة ومتتالية بحيث تفسر

كل خطوة ما يسبقها من الخطوات.

 .3تنمية طرق التفكير لدى المتعلمين كالتفكير االستداللي بشقيه االستقرائي واالستنباطي,
والتفكير التأملي ,والتفكير الناقد ,والتفكير العالقي والتفكير االبتكاري.

 .2اكتساب المتعلمين لبعض أساليب التفكير في البرهنة مثل الطريقة التحليلية والطريقة
التركيبية لحل المشكالت الهندسية.

 .1إدراك المصطلحات الهندسية وفهم دالالتها وكيفية استخدامها في إدراك العالقات.
 .4اكتساب القدرة على ترجمة العالقات والمفاهيم إلى أشكال هندسية وتحديد المعطيات
والمطلوب للمشكلة الهندسية.

02

 .6استخدام األساليب التفكيرية في مختلف مناحي ومناشط الحياة.
من خالل عرض ما سبق من األهداف نستطيع تلخيص األهداف العامة التي يجب على
الطالب أن يحققها من خالل ما تعلمه في الهندسة:
 يصنف ويرسم األشكال الهندسية.
يعرف ويصنف ويقارن األشكال الهندسية.
َ 
 يكتشف العالقات ما بين األشكال الهندسية.
 التعرف على األشكال الهندسية و إدراك خصائصها.
 فهم لمعنى التعريفات والفروض والحقائق والنظريات الهندسية.
 يدرك ويقدر قيمة الهندسة في حياته اليومية واستخداماتها لها.
 إدراك التشابه و التطابق بين األشكال الهندسية.

أهمية تعلم الهندسة:
الهندسة جزءا هاما من الرياضيات ,تربط المتعلم بالعالم الواقعي و الحقيقي حيث يتم تطبيق

معلومتها في شتى مناحي الحياة ,وتعتبر الهندسة أحد فروع الرياضيات األساسية خاصة في المرحلة

اإلعدادية حيث يبدأ التلميذ بدراسة الهندسة كفرع مستقل ,ولدراسة الهندسة أهمية كبرى ألنها تعد

األداة التي تحدد التالميذ الذين يستمرون في دراسة الرياضيات عن غيرهم الذين يبحثون عن فروع

أخرى(صيدم.)2:3103,

ويرى المصري() 04:3112تبدو فاعلية الهندسة من خالل فهمنا لدأدوار الخمسة التالية :
 .0الهندسة بوصفها علم الفراغ :تراكمت معلومات كثيرة عن األشكال في الفراغ ,وذلك ابتداء
من المالحظات التجريبية التي توصل إليها المساحون المصريون وغير المصريين ,وكان

التدريس يتمثل في جزء هذه المعلومات للطالب مع تأكيد فائدتها ,ولكن قد يسأل أحد ما
أهمية حفظ قاعدة ما مثل قاعدة مساحة المثلث؟ والواقع أن األكثر أهمية من حفظ هذه

القاعدة هو استخدامها في واقع الحياة إليجاد مساحة قطعة أرض مثال بتقسيمها إلى مثلثات.
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 .3الهندسة بوصفها نموذج من الدقة :تحتل الهندسة مكانا مرموقا بين علوم االستنتاج,
فطريقة عرض الهندسة التي تعتمد على الفرض واالستنتاج يعود للمبتدئين على الدقة وينمي

عندهم قوة المالحظة.

 .2تنشيط القدرة على الستدلل :تعتبر الهندسة وسيلة لتنمية القدرات االستداللية ,فمن الواجب
إعداد صغار الطالب للممارسة البرهان الرياضي ,فالطالب الصغار يجدون متعة في وضع
الشيفرات السرية ومحاولة حلها وهم مشوقون لفهم الكيفية التي تقدم بها األلعاب السحرية,

والتطلع إلى معرفة مثل هذه األمور يعلمهم كيف يقيمون الحجج والبراهين ,إذ يجب أن يصل

الطالب إلى اقتناع بأن ما يبدو له واضحا ليس من الضروري أن يكون صحيحا إذ البد أن
يقيم الحجة والبرهان إلثبات صحة هذا الوضوح.

 .1الهندسة بوصفها لغة للكشف والستنتاج :أصبحت الهندسة اليوم أكثر لغات التعلم عن
طريق االكتشاف ,من أجل ذلك كان من الضروري أن يتمتع الطالب بميزة تعلمها ,فنجن

غالبا نلجأ إلى رسم شكل أو رسم بياني لمساعدتنا على التفكير الحدسي ,فإن استخدام لغة
الرسم الهندسي مهمة إذ بواسطتها يمكن اكتشاف صحة النتيجة.
 .4الهندسة بوصفها فن التحويل :أصبحت الهندسة منذ القرن التاسع عشر علم التحويالت,
ألنها تدرس تعديالت األشكال الهندسية ,فابتداء من االبتدائية يمكن دراسة التماثل عن

طريق الورق المقوى.

تعتبر الهندسة فرعا من فروع الرياضيات المدرسية ,ولها أهميتها في الحياة لما توفره من

فرص كبيرة للتالميذ لكي ينظروا ويقارنوا ويقيسوا ويخمنوا وينقدوا األفكار ويبنوا عالقات جديدة مما

يساهم في توفير مجال خصب لتنمية التفكير لديهم(عياش.)06:3113,

الهندسة تساعد على تنمية التفكير السليم وذلك كونها تتمتع بخاصيتين مهمتين للتعلم

وهما(البنا:)1-4:0221 ,

 .0إن لغة الهندسة تمتاز عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه وايجازه.
 .3إن الهندسة من حيث الموضوع لها مميزات خاصة في تنمية التفكير وذلك بالتأكيد على
الناحية المنطقية ,لوضوح عناصرها وخلوها من العاطفة التي تؤثر في استخالص النتائج.
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ويلخص عبد القادر( )37:0227إن أهم القيم التعليمية التي يمكن أن نحصل عليها من

تعلم الهندسة من خالل إجابته عن السؤال لماذا ندرس الهندسة:
 تمكين المتعلم من اكتساب كم من الحقائق الهندسية.

 تطوير ثقافة المتعلم الرياضية وتنمية القدرة على رسم أشكال دقيقة.
 تعريف المتعلم فائدة الهندسة في المجاالت األخرى كصناعات البناء وغيرها.
 تنمية أساليب التفكير الموضوعي لدى المتعلم.
وترى الباحثة ضرورة تعلم الهندسة وذلك لما لها من أهمية حيث أنها:
 .0تنمي التفكير المنطقي و الحدس الرياضي.
 .3تزيد من قدرة على حل المشكالت وذلك من خالل استخدام النماذج الهندسية.
 .2تساعد على رفع الكفاءة التفكيرية لدى الطالب.
 .1تجعل الطالب أكثر دافعية للتعلم خاصة إن تم ربطها بالحياة العملية و البيئية.
 .4تعطي الطالب القدرة على االستنتاج و إثبات صحة أو عدم صحة بعض المسائل.
 .6تجعل الطالب يسلسل أفكاره منطقيا وبشكل علمي.
 .7تساعد على بناء خلفية بصرية تحليلية من خالل مهارات التفكير البصري.
 .4تعمل على تحسين طرائق التفكير من خالل التدريب على ربط العالقات و الحقائق مما
يساعد على اكتساب أساليب تفكير سليمة.

أسباب قصور تعلم الهندسة:
ورغم ما تقدم من أهمية تعلم الهندسة وأهداف المنشودة منها في المراحل الدراسية المختلفة

وخاصة في المرحلة اإلعدادية إال أن هناك قصور ويرجع ذلك لمجموعة من األسباب وهي:
 الضعف العام في امتالك متطلبات الرياضيات األساسية.
 عدم امتالك الطالب للمفاهيم األساسية في الهندسة.
 عدم قدرة الطالب على ربط الهندسة بالحياة اليومية.

07

 استخدام الطرق العادية في تعليم الهندسة.
 عدم تركيز المعلم على المهارات السابقة للتعلم الجديد.
 ضعف الطالب في استخدام األدوات الهندسية الالزمة لتعلم الهندسة.
 عدم مراعاة الكتاب ألساليب التفكير بالهندسة ومناسبتها للفروق الفردية.
 صعوبة وحدات الهندسة في الكتاب المدرسي.
 ضعف إمكانيات المعلم في تدريس الهندسة.
 عدم تنوع أساليب التقويم.
 الرسومات واألشكال الهندسية بالكتاب المدرسي.
 عدم تنوع األمثلة والتدريبات في الكتاب المدرسي.
 الحصص التدريسية للهندسة غير كافية مقارنة مع المفاهيم الهندسية التي يجب أن يتعلمها
الطالب.

 تشابه موضوعات الهندسة مما قد يسبب الخلط عند الطالب.
 عدم توفير فرصة كافية للطالب لتعلم المهارات الهندسية.
 عدم قدرة الطالب على تحديد المعطيات والمطلوب في المسألة الهندسة.
 عدم إحساس المتعلم بقيمة ما يتعلمه في الهندسة والتطبيقات العملية لها.

مقترحات لعالج قصور تعلم الهندسة:

وتقترح الباحثة ما يلي لتخلص من أسباب قصور تعلم الهندسة:
 .0التحقق من المهارات األساسية لتعلم الهندسة.
 .3ربط تعلم الهندسة بالحياة اليومية للمتعلم.

 .2تحليل االختبارات وذلك لتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطالب ومعالجة الضعف المتكرر.
 .1التنويع من أساليب التقويم.

 .4عمل ورشات تدريبية للمعلمين.
 .6استخدام الطرق الحديثة في تعلم الهندسة.
 .7متابعة مستمرة للطالب أثناء الحصة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 المحور األول:
 الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الرياضيات و فروعها المختلفة وطرق
عالجها.
 التعقيب على دراسات المحور األول.
 المحور الثاني:
 الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الهندسة وطرق عالجها.
 التعقيب على دراسات المحور الثاني.
 التعقيب العام على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تناولت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تمكنت من الحصول

عليها ,والتي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ,وذلك من أجل تحديد موقع الدراسة بالنسبة لهذه

الدراسات السابقة ,باإلضافة إلى االستفادة منها في اإلجراءات وتصميم األدوات ,واختيار عينة
الدراسة ,وكذلك االستفادة منها في تفسير النتائج.
صنفت الدراسة إلى محورين كما يلي:
 المحور األول :الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الرياضيات وفروعها المختلفة وطرقعالجها.
 -المحور الثاني :الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الهندسة وطرق عالجها.

المحور األول :الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الرياضيات وفروعها المختلفة
وطرق عالجها.
أولا :الدراسات العربية:
 -9دراسة الفراني (:):899
هدفت الدراسة إلى بناء اختبار تشخيصي لذوي صعوبات التعلم في المواد األساسية القراءة
والكتابة والحساب ,قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي ,وقامت بتطبيق

أدوات الدراسة على عينة قوامها( )0111تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الخامس األساسي في

مدارس محافظة شمال غزة من اجل تقنين االختبارات السابقة ,ولقد تأكدت الباحثة من صدق وثبات,

األدوات من خالل (صدق المحكمين ,إعادة تطبيق االختبار ,معامل ألفا ,معامل التجزئة النصفية,
حساب قيمة المتوسط الحسابي ,االنحراف المعياري ,التباين ,معامل االلتواء ,معامل التفلطح,

التمثيل البياني للمنحنى الطبيعي ,الدرجات المعيارية ,الدرجة التائية ,الدرجة المئينية ,صدق المقارنة

الطرفية) ,كانت النتائج تصميم وبناء اختبار تشخيصي لذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة
والحساب و من التوصيات كانت عمل اختبارات تشخيصية في المواد األخرى وذلك لتسهيل كشف

مواطن القوة و الضعف.

21

 -2دراسة شبير (:):899
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات

لدى طلبة الصف الثامن األساسي ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهجين المنهج الوصفي
التحليلي و المنهج شبه التجريبي.
تكونت عينة الدراسة من ( )602طالبا وطالبة اختيروا عشوائيا من طلبة الصف الثامن
األساسي من ستة مدارس من مدارس خان يونس ,لتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة

الصف الثامن األساسي ,باإلضافة( )022طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي اختيروا

بطريقة عشوائيا من مدرستين قسموا لمجموعتين لتطبيق الدراسة  ,حيث أن إحداهما المجموعة

التجريبية ( )62طالبا و طالبة  ,و األخرى الضابطة تكونت من ( )71طالباُ و طالبة ,واقتصرت

الدراسة على الوحدة السابعة وحدة(حساب المثلثات) من كتاب الرياضيات المقرر للصف الثامن

األساسي للفصل الدراسي الثاني للعام  ,3100/3101واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة
اختبا ار (تشخيصي  /تحصيلي ),وقد وظف الباحث األساليب اإلحصائية التالية في معالجة البيانات:
حساب المتوسطات ,االنحراف المعياري ,ومعامل االرتباط ,ومعادلة هولستي ,واختبار(ت) ,ومعادلة

كودر ريتشاردسون ,ومربع إيتا ,وحجم التأثير  ,dوتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا
بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية حل المشكالت وأقرانهم من

الضابطة ,وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الذين درسوا
باستراتيجية حل المشكالت وأقرانهن من الضابطة ,وقد أوصت ضرورة االهتمام بصعوبات التعلم

لدى الطلبة وعالجها.

 -0دراسة بركات و حرز اهلل (:):898
هدفت الد ارسة إلى التعرف على أسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة

المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات :الجنس  ,و المؤهل العلمي ,والخبرة ,

لهذا الغرض تم إعداد استبانة لقياس أسباب تدني تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات ,و المكونة

من ()34بندا يمثل كل منها سبب من األسباب المحتملة لتدني التحصيل بالرياضيات ,استخدم
المنهج الوصفي التحليلي ,وقد تم تطبيق إجراءات الدراسة على عينة مكونه من ( )041معلما
ومعلمة و هم يمثلون ما نسبته ( )%64من المجتمع األصلي لهذه الدراسة و المحدد بمعلمي مادة

الرياضيات في الصفوف األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم.
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وقد أظهرت الدراسة أن تقدير المعلمين لدأسباب الخمسة األكثر أهمية لتدني تحصيل في

الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا كان الضعف الصحي يؤثر في تحصيل الطلبة بمادة
الرياضيات ,المشاكل السلوكية تؤثر في أداء الطلبة التحصيلي في الرياضيات ,عدم الرغبة الذاتية
في الدراسة يؤدي إلى تدني مستوى الطالب في مادة الرياضيات ,عدم الشعور باالهتمام بالمدرسة
يؤدي إلى عدم االهتمام بالدراسة ,عدم إلمام المعلمين بالنظريات التربوية و النفسية و الحديثة يؤدي

إلى ضعف األداء ,وفي ضوء هذه النتائج يقترح الباحثان عدة توصيات كان من أهمها على
المعلمين استخدام أساليب تعليمية وطرق وأنشطة جذابة تحفز الطلبة على الدراسة واالهتمام ,عمل
دورات تأهيليه وورش عمل للمعلمين الذين يدرسون مادة الرياضيات وخاصة هؤالء المعلمون الذين

يدرسونها من تخصصات مختلفة لتنمية المهارات الخاصة بهم في تدريس هذه المادة.
-4دراسة الدويك (:):898

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األخطاء الشائعة وأنماط تكرارها لدى طلبة الصفوف الخامس

والسابع والتاسع في مفاهيم الكسور والعمليات عليها ,ورصد استراتيجيات التفكير المؤدية إلى هذه

األخطاء ,وكذلك معرفة ثبات هذه األخطاء من خالل تمسك الطالبات بهذه االستراتيجيات.

تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفوف الخامس و السابع و التاسع األساسية في

المدارس الحكومية في مدينة الخليل ,أما عينة الدراسة فتكونت من(  )0076طالبا و طالبة,
موزعين على ( )02مدرسة ,تحتوي على ( )26شعبة ,تم اختيارهم بطريقة عشوائية ,استخدمت

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ,طبق االختبار التشخيصي لمعرفة األخطاء التي تشكلت لدى
الطلبة ,و المقابالت اإلكلينيكية لمعرفة االستراتيجيات التي يتبعها الطلبة و مدى تمسكهم بها.

وقد أظهرت النتائج عدد كبير من األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في

مفاهيم الكسور العادية و العشرية و العمليات عليها ,كما كانت األخطاء األكثر شيوعا لدى طلبة
الصف الخامس في قراءة الكسور العشرية واجراء عمليتي الطرح والجمع عليها ,بينما طلبة الصف
السابع في موضوع قسمة الكسور العادية والعشرية ,أوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات من
أجل الكشف عن األسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم من األخطاء و معرفة طرق معالجتها.
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 -5دراسة األسطل (:):898
هدفت الدراسة التعرف على العوامل إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة

األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة.

لتحقق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,حيث صمم استبانة مكونة

من ( )43فقرة طبقها على عينة من( )016معلما ومعلمة منهم ( )23معلما و( )41معلمة من
معلمي مبحث الرياضيات في مدارس وكالة الغوث الدولية بجنوب قطاع غزة ( خانيونس و

رفح)وذلك للعام 3112-3114وقد استخدم الباحث عدة أساليب إحصائية :التحليل العاملي ,اختبار
(ت) للفروق بين المتوسطات ,تحليل التباين األحادي ,اختبار شيفيه.

وقد أظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤدية إلى تدنى التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة

المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة تعود إلى
عوامل متعلقة بالمعلم ,عوامل متعلقة بالبيئة األسرية واالجتماعية للطالب ,عوامل متعلقة بمنهاج

الرياضيات ,عوامل متعلقة باإلدارة والبيئة المدرسية ,عوامل متعلقة بالطالب ,عدم وجود فروق دالة

إحصائية في العوامل المؤدية إلى تدنى التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية العليا

بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ومتغير سنوات

الخبرة ,لصالح متغير سنوات الخبرة أكثر من عشرة سنوات ,وقد أوصت الدراسة بعقد ورشات عمل
للمعلمين لمناقشة نواحي الضعف بالتحصيل وعالجها.
 -6دراسة ترهي (:):898
هدفت الدراسة إلى الكشف عن األخطاء الشائعة فكما هدفت إلى التعرف علي المفاهيم

الجبرية األساسية وأنماط تكرارها في كل من الصفين الثامن والعاشر األساسيين في القدس,
استراتيجيات التفكير المصاحبة لهذه األخطاء ,إضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه األخطاء لدى
الطلبة عند حل نفس المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى .اتبع في هذه الدراسة المنهج الكمي

والكيفي ,أما عينة الدراسة فتكونت من( )432طالبا ,وطالبة من( )31شعبة من الصفين الثامن

والعاشر األساسيين ,استخدمت أداتان اختبار مقالي في المفاهيم الجبرية األساسية ,أحدهما للصف

الثامن واآلخر للصف العاشر ,إجراء مقابالت فردية مع()01طالب من الصف الثامن ومثلهم من
الصف العاشر ,حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات

االختبار ,استخدمت الدراسة المتوسطات و التك اررات واالنحراف المعياري ,أظهرت نتائج الدراسة
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وجود عدد كبير من األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في المفاهيم الجبرية

األساسية وقدمت ذخيرة معرفية واسعة عن األخطاء الجبرية الشائعة وأنماط تكرارها لدى الطلبة
الفلسطينيين ,كان أكثر األخطاء شيوعا استخدام خصائص غير صحيحة للنظام الجبري ,والتطبيق
الخاطئ لتعميمات أو إجراءات صحيحة ,والخلط بين المفاهيم ,واستخدام تعميمات جبرية خاطئة,

باإلضافة إلى عدم إكمال الحل "الحل المنقوص ,جاءت األخطاء في صورة أربعة أنواع هي :أخطاء

مفاهيمية ,وأخطاء التعميمات ,وأخطاء إجرائية ,وأخطاء متنوعة أخرى والتي سميت "أخطاء أخرى,
أوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات من أجل الكشف عن األسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم

الهائل من األخطاء ,ومعرفة طرق معالجتها.
 -7د ارسة عبد الغني (:):884
هدفت الدراسة إلى وضع برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة
الصف العاشر وقياس مدى فاعليتها ,والتعرف على أسباب صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى

طلبة الصف العاشر من وجهة نظر المعلمين و الطلبة.

استخدم الباحث في دراسته منهجين ,المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج الذي يصف
صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر ,والمنهج التجريبي وهو تصميم برنامج

مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر األساسي.

اقتصرت هذه الدراسة على الوحدة الخامسة وحدة االقترانات المثلثية من كتاب الرياضيات

للصف العاشر األساسي الجزء الثاني ,تكونت عينة الدراسة من ( )26طالبة من طالبات الصف
العاشر شعبة ( )4بمدرسة أم الفحم الثانوية التابعة لو ازرة التربية و التعليم في محافظة شمال غزة,
و( )21معلما ومعلمة ,منهم ()01معلما و()06معلمة وقد قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على

عينة الدراسة معتمدا على العينة القصدية وألغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية :أسلوب

تحليل المحتوى ,استبانة الطلبة ,استبانة المعلمين ,اختبار تشخيصي.

وقد توصلت الدراسة إن مستوى تحصيل الطلبة لالختبار التشخيصي متدني قبل تطبيق

البرنامج ,جميع فقرات االختبار التشخيصي لوحدة االقترانات المثلثية تشكل صعوبة ,كما يتضح من
خالل استبانة المعلمين واستبانة الطلبة أن جميع مجاالت االستبانة هي فعال أسباب حقيقية للصعوبة
وهذه المجاالت مرتبة كالتالي (:المادة ,الطالب ,المعلم ,الكتاب المدرسي) ,فعالية البرنامج المقترح
لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر األساسي ,ومن التوصيات تطبيق

البرنامج لحل صعوبات في تعلم المفاهيم الرياضية.
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 -0دراسة السميري(:):884
هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص التالميذ في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية الذين

لديهم صعوبات تعلم الرياضيات ,وتحديد أي الصعوبات أكثر ظهو ار في هذه الصفوف ,ومن ثم
تحديد أهم االستراتيجيات التي تساعد في حل هذه الصعوبات.

لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التشخيصي العالجي ,وكانت أداة الدراسة
عبارة عن استبانتين :أولهما لتحديد خصائص التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم واالستبانة األخرى
لتحديد االستراتيجيات المناسبة لحل صعوبات تعلم الرياضيات ,وطبقتا على عينة من مشرفين

ومدرسين الرياضيات وأساتذة الجامعات عددهم( )331واختبار تشخيصي طبق على ( )041تلميذ
في الصف الرابع االبتدائي و( )071تلميذ في الصف الخامس االبتدائي و( )007تلميذ في الصف

السادس االبتدائي ,قام الباحث بتحليل االستبانة األولى باستخدام المتوسطات وتحليل التباين األحادي
واختبار شيفيه واختبار توكي ,واالستبانة الثانية تم تحليل نتائجها باستخدام التك اررات ,واالختبار

التشخيصي حلل باستخدام المتوسطات.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه كان ترتيب الصعوبات من حيث األكثر ظهو ار لدى التالميذ:
صعوبة لغة الرياضيات ثم صعوبة حل المسائل الرياضية ثم الصعوبات المكانية والبصرية ثم

صعوبات الترتيب ثم صعوبات التعرف على الرموز ثم صعوبات إتقان الحقائق األساسية لدأعداد,

وفي ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى ضرورة تحديد صعوبات تعلم الرياضيات في جميع المراحل

التعليمية ,وعمل اختبارات مرجعية الكتشاف كل صعوبة في المراحل الدراسية ووضع دليل لشرح

استراتيجيات تعلم الرياضيات و دورها في حل الصعوبات.

 -9دراسة المالكي (:):880
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أنشطة اثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج

صعوبات تعلم الرياضيات على أداء تالميذ الصف الثالث االبتدائي ذوي صعوبات التعلم حقائق
الجمع األساسية لدأعداد من ( )2-0أقل من أو يساوي .04

تم استخدام المنهج شبه التجريبي حيث تم اختيار عينة قصدية ,حيث تم تقسيم العينة إلى

مجموعتين تجريبية وضابطة ,وتم تعريض المجموعة التجريبية إلى طريقة التدريس من خالل برنامج
حاسوبي أما المجموعة الضابطة فتتعلم بالطريقة العادية ,وتم تطبيق اختبار قبلي وبعدي في

الرياضيات لحقائق الجمع األساسية لكل من المجموعتين و تم تحديد المتوسطات الحسابية و
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االنحرافات المعيارية ,يتألف مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في
الرياضيات في مدينة مكة المكرمة الفصل الدراسي األول 0132/34هـ ,اقتصرت عينة الدراسة على
تالميذ الصف الثالث االبتدائي ممن لديهم صعوبة في تعلم الجمع من المدارس االبتدائية بمدينة مكة

المكرمة بمركز الشرق( حي الشرائع ) ,حيث تم اختيار مدرستين حكومتين من المدارس التي صنفت

ضمن صعوبات التعلم في الرياضيات ,أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق إحصائية بين االختبار

القلبي و البعدي في التحصيل واألداء بين مجموعتين الدراسة و لصالح المجموعة التي تعلمت بنمط
التعليم المحوسب وهذا يدل على فاعلية البرنامج في عالج صعوبات التعلم للرياضيات ,وأوصت
الدراسة بتبني المزيد من البرامج الحاسوبية وخاصة التي تتضمن األنشطة االثرائية في مختلف

المهارات التي تعنى بعالج صعوبات التعلم بشكل عام وبالرياضيات بشكل خاص.
 -98دراسة رصرص (:):882

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة

الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة.
من

اتبع الباحث في دراسته المنهجين الوصفي والتجريبي ,حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية
ٍ
ٍ
وطالبة من أصل( )2137طالبا وطالبة في الصف األول الثانوي األدبي
طالب
()212

اختبار تشخيصيا لتحديد األخطاء األكثر شيوعا لدى طلبة
ا
بمحافظة رفح ,لذلك قام الباحث بإعداد
الصف األول الثانوي األدب ,وذلك في ضوء األدب التربوي ونتائج استبيان مفتوح موجه إلى معلمي

الرياضيات والبالغ عددهم ( )31معلم و معلمة ,تم رصد األخطاء الشائعة وبلغ عددها( )4أخطاء
ٍ
شائعة ,وفي ضوء هذه األخطاء أعد الباحث برنامجا مقترحا لعالج هذه األخطاء تم اختيار عينة
تجريبية قصدية مكونة من ( )1شعب ,شعبتين للذكور إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ,وشعبتين

لنإناث إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ,وبلغ حجم العينة ( )064طالب وطالبة ,قام الباحث
بتطبيق اختبار تشخيصي لدأخطاء قبليا وبعديا على عينة الدراسة التجريبية ,وباستخدام اختبار (ت),

واختبار(مان – وتني )واستخدام مربع إيتا للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة جوهرية وليست نتيجة
للصدفة ,باإلضافة إلى حساب نسبة الكسب المعدل لبالك نسبة الكسب المعدل بعد التطبيق البعدي

لالختبار بلغت ( )0.321وتؤكد هذه النتيجة على فاعلية البرنامج المقترح ,وأظهرت نتائج الدراسة
فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف

األول الثانوي األدبي  ,وفي ضوء النتائج يوصي الباحث باستخدام البرنامج المقترح لعالج األخطاء
الشائعة في حل المسألة الرياضية ,وزيادة اهتمام المعلمين بالمسألة الرياضية واستراتيجيات حلها.
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 -99دراسة األشقر وعبده(:):886
هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر

أدبي بحافظة غزة ,وقد جرى تطبيق اختبار التحصيلي /التشخيصي على عينة الدراسة,وقد اشتملت
عينة الدراسة على ()322طالبا وطالبة ,حيث تم اختيار مدرستين من شرق غزة (مدرسة زهير

العلمي الثانوية للطالب ,مدرسة الفهد األحمد الصباح للطالبات) ومدرستين من غرب غزة(مدرسة
معروف الرصافي للطالب ,مدرسة بشير الريس للطالبات) ,وحللت نتائج االختبار باستخدام
التك اررات و النسب المئوية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ,حيث توصلت الدراسة إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تحصيل طلبة الصف الحادي عشر أدبي في الرياضيات ,و
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ودرجات تحصيل الطالبات ترجع

للجنس لصالح الطالبات حيث أن متوسط تحصيل الطالبات أكبر من مستوى تحصيل الطالب ,وقد

أوصت الدراسة االهتمام بتقويم الطلبة تقويما شامال  ,ومراعاة الفروق الفردية ,واعداد دليل للمعلم

يشمل أساليب تدريس الرياضيات.

 -9:دراسة الظفيري و أبو فخر (:):880
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في أداء الذاكرة قصيرة المدى عند التالميذ من ذوي
صعوبات تعلم الرياضيات و نظرائهم العاديين.

اعتمدت الدراسة على أحد أشكال المنهج الوصفي و هو دراسة متوسطات الفروق بين فرعي

عينة الدراسة ,تكونت عينة الدراسة من ( )43تلميذا و تلميذة من أصل عينة بلغ قوامها ()147

تلميذ و تلميذة من الصف الخامس األساسي في مدارس منطقة الجهراء التعليمة بدولة الكويت للعام

الدراسي  3111/3112وقد امتد التطبيق الدراسة مع بداية العام الدراسي و انتهى في
.3112/00/00

واستخدمت الدراسة مجموعة من األدوات التالية :اختبار الذكاء غير اللغوي ,مقاييس تقدير

الخصائص السلوكية ,اختبا ار تحصيليا ,مقياس الذاكرة قصيرة المدى.

وقد أسفرت النتائج الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي صعوبات تعلم

الرياضيات والعاديين وهذا الفرق في مصلحة العاديين ,عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ذوي صعوبات تعلم والعاديين وفقا لمتغير الجنس ,وقد أوصت الدراسة بعمل برامج عالجية لرفع
الذاكرة قصيرة المدى خاصة الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات ,ومحاولة استخدام

استراتيجيات متنوعة.
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 -90دراسة مراد(:):889
هدفت إلى معرفة أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات

الصف األول الثانوي ,وللوقوف على حجم التدني المالحظ فيه بطريقة موضوعية ومعرفة األسباب
المؤدية إليه وتحديد المشكلة بناء على ذلك استخدم المنهج الوصفي وقد اشتملت عينة البحث على

( )267طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدينة دراسة مكة المكرمة و( )14معلمة من
معلمات الرياضيات في الصف األول الثانوي و( )03مشرفة تربوية من مشرفات مادة الرياضيات

بمكتب اإلشراف التربوي بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدة أسباب لتدني التحصيل في الرياضيات كان أهمها:
ضعف اإلمكانيات ,عدم المعرفة السليمة بطبيعة المرحلة العمرية للطالبات وخصائصها ,وعدم فهم

خلفياتهن االجتماعية واالقتصادية والثقافية لتوجيه الطالبات ,ومعرفة الفروق الفردية بينه ,وعدم إعداد

األسئلة التربوية في مختلف المجاالت التربوية كطرق التدريس والتقويم واستخدام الوسائل التعليمية

وعدم إعداد أسئلة صفية في ضوء مستويات الطالبات ,وعدم االطالع المشرفين التربويين المستمر

على كل ما يجد في ميادين اإلشراف التربوية في مختلف المجاالت التربوية كطرق التدريس والتقويم
واستخدام الوسائل التعليمية وعدم االكتفاء بالخبرة والمؤهالت العلمية ,بناء جسر من المودة والتعاون

والثقة مع المعلمات لتمهيد الطريق للتعرف إلى الطاقات الكامنة داخل المعلمة وقدراتها لتنميتها
وتقويتها إن كانت ضعيفة.
 -99دراسة العكة (:):889
هدفت الدراسة التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا

المعاقين بصريا و الكشف عن داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة طبقا للمتغيرات الجنس و ودرجة
اإلعاقة ,استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ,تم تطبيق الدراسة الحالية على تالميذ المرحلة
األساسية الدنيا المعاقين بصريا المسجلين بمركز النور بغزة للعام الدراسي  ,3111/3112اقتصرت
هذه الدراسة على تحديد الصعوبات التي تواجه تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الصفوف (األول,

الثاني ,الثالث)المعاقين بصريا في تعلم مادة الرياضيات ,اقتصرت الدراسة على مناهج رياضيات
الصف األول الثاني والثالث االبتدائي بواقع كتابين لكل صف دراسي .

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ,كما استخدمت الباحثة األدوات

البحثية التالية :استطالع رأي معلمي الرياضيات في مركز النور ,لتحديد القائمة المبدئية للصعوبات
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التي يواجهها التالميذ في تعلم مبحث الرياضيات ,تحليل محتوى كتب الرياضيات المقررة على

الصفوف األول ,والثاني ,الثالث االبتدائي ,إعداد االختبارات التشخيصية للصفوف األول والثاني
والثالث االبتدائي استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التكرار والنسبة المئوية للتكرار ,اختبار مان
ويتني .بعد تحليل النتائج توصلت الدراسة إلى التوصل للصعوبات في الصف االول والثاني والثالث

التي تتعلق بصعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف األول ,والثاني ,والثالث االبتدائي المعاقين

بصريا ,وقد أوصت الدراسة بعمل دراسات تخص فئة المكفوفين سواء كليا أو جزئيا فيما يخص

صعوبات التعلم خاصة في الرياضيات.

 -90دراسة المنصور(:):889
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة المحتملة بين التحصيل في الرياضيات واألداء على
مقياس مهارات التفكير لدى عينة من تالمذة الصف السادس األساسي.
يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي ,بلغ عدد أفرادها  310تلميذ و تلميذة من مدارس
مدينة دمشق الرسمية)032( ,من الذكور و( )004من اإلناث ,تم إجراء البحث على عينة عرضية
من الذكور واإلناث بلغت ( )3111-3112من مجموعة من المدارس الرسمية للتعلم األساسي في
مدينة دمشق (ست الشام ,هالة بنت خويلد ,أم هانئ القرشية) في منطقة ركن الدين ,ومدارس (قاسم

أمين ,أحمد عرابي) في منطقة الميدان ,مع اإلشارة إلى أن البحث يستند إلى فرضية تقول بوجود

كثير من األسباب وراء تدني التحصيل في مادة الرياضيات وهي في مجملها ذات أثر سلبي في أداء

التالميذ على مقياس مهارات التفكير.
وقد تم استخدام مقياس مهارات التفكير الذي أعده الباحث باالعتماد على برنامج كورت

لتعليم التفكير من إعداد إدوارد دي بونو وهو مؤلف من ( )03مسألة أدائية لكل من المهارات
التالية(التحليل ,االختصار ,التركيب ,إنتاج الحلول ,التمييز ,المقارنة ,المرونة ,االستنتاج ,اتخاذ
القرار ,التوسع ,البرهان ,التعميم) ,كما تم استخدام اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات يمثل عينة
من التمارين والمسائل المخصصة للمراجعة وبعض التمارين من الدروس األولى في كتاب

الرياضيات المخصص لتالمذة الصف السادس األساسي في الجمهورية العربية السورية.

وقد أوصت الدراسة العمل على تطوير المناهج بصورة عامة ومناهج الرياضيات بصورة
خاصة المقررة لتالميذ الصف السادس األساسي واعتماد طرائق متنوعة في تدريسها مثل طرائق
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تعليم مهارات التفكير ,بحيث يستطيع التالميذ استخدام المهارات العقلية المعرفية دون صعوبة ,العمل
على وضع برامج تقوية أسبوعية أو شهرية شائقة لمادة الرياضيات.

 -06دراسة السعيد(:):880
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الخامس

والسادس األساسيين في مدارس الحكومة في محافظة نابلس ,في العمليات الحسابية على الكسور
العادية و العشرية فيما يتفق بالعمليات الحسابية األربع (, )÷,×,-,+ومدى درجة شيوعها وأثر كل
منها على الجنس(ذكور ,إناث) والمستوى التعليمي(خامس ,سادس) .تكونت عينة الدراسة

من()230طالب وطالبة منهم ()021طالبا و()020طالبة موزعين في ()4شعب منها()1شعب
ذكور ,و()1شعب إناث ,تم بناء اختبار تشخيصي يتألف من قسمين إحداهما متعلق بالكسور
العادية ,واآلخر متعلق بالكسور العشرية ,القسم األول يتكون من ()06فقرة ,و القسم الثاني يتكون

من ()01فقرة وتم التأكد من صدق وثباته ,وبعد ذلك تم تطبيقه ورصدت األخطاء وصنفت من حيث
العمليات أخطاء جمع ,أخطاء طرح ,أخطاء ضرب ,أخطاء قسمة ,ورصد( )04خطأ في عملية

ضرب الكسور العادية)02( ,خطأ في عملية طرح الكسور العادية )4( ,أخطاء في عملية الكسور
العادية)03( ,خطأ في عملية قسمة الكسور العادية )6( ,أخطاء في عملية ضرب الكسور العشرية,

( )4أخطاء في عملية قسمة الكسور العشرية .استخدم الباحث اختبار كاي تربيع ,وتم رصد النسب
المئوية في الصفين لدأخطاء الشائعة ونسبة شيوعها ووضعت في جداول إحصائية بنسبة

مئوية( )%66.1في العمليات الحسابية على الكسور العشرية و( )70.64في العمليات على الكسور

العادية .وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بإجراء دراسات لمعرفة األخطاء في العمليات الحسابية
على الكسور التي تستمر مع طلبة المرحلة الثانوية ,وضرورة تدريب المعلمين الرياضيات على تقويم

وتشخيص الصعوبات واألخطاء التي يعاني منها الطالب ,ومعرفة أسبابها والعمل على تالفيها.
 -07دراسة فرج اهلل (:):88:

هدفت الدراسة إلى تشخيص صعوبات تعلم مفهومي النسبة والتناسب لدى تالميذ الصف

الخامس األساسي بمحافظة غزة ,و تقديم برنامج مقترح لعالج هذه الصعوبات ومن ثم التعرف على
فاعلية هذا البرنامج في عالج هذه الصعوبات.

بهدف التعرف على صعوبات تعلم مفهومي النسبة والتناسب لدى تالميذ الصف الخامس

األساسي بغزة ,قام الباحث بدراسة مسحية انقسمت عينتها إلى قسمين فكانت على النحو التالي:
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 القسم األول /اختيار ثالث مدارس حكومية في غزة ,حيث تم تطبيق اختبار تشخيصي
لتحديد الصعوبات التي تواجه التالميذ عند دراستهم لمفهومي التناسب و النسبة.

 القسم الثاني /تكون من( )31معلم ومعلمة ممن يقومون بتدريس الصف الخامس األساسي
بمحافظة غزة وقد تم تطبيق استبانة استطالع رأي المعلمين من خالل العينة المختارة.

كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام

التك اررات و النسب المئوية تم معرفة الصعوبات التي تواجه تالميذ الصف الخامس األساسي و في
ضوء هذه النتائج تم بناء البرنامج المقترح

أما بالنسبة إلى التعرف على فاعلية البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم مفهومي

النسبة والتناسب لدى تالميذ الصف الخامس األساسي مقارنة بتدريس الكتاب المدرسي استخدم

المنهج التجريبي ,و هي دراسة تجريبية تكونت عينتها من ( )041تلميذا ,تم اختيارهم من أربع شعب
دراسية منتظمة بمدرسة صفد األساسية الدنيا "ب" للبنين ,حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية
وضابطة ,درست التجريبية بالبرنامج المقترح ,و الضابطة بالطريقة العادية .وقد طبقت الدراسة على

المجموعتين اختبار قبلي ,وأيضا بعد التجربة اختبار وبعد جمع البيانات و تحليلها باستخدام

اختبار(ت) ومربع يتا ,أظهرت فاعلية البرنامج المقترح ,وأوصت الدراسة بتطبيق البرنامج.
 -90دراسة أبو عريبان (:):889

هدفت الدراسة إلي تحديد الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الرياضيات للمرحلة

األساسية بمحافظة غزة وتقديم تصور مقترح لبرنامج يعالج هذه الصعوبات.

ولتحقق أهداف هذه الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ,كما قامت الباحثة ببناء
استبيان الصعوبات :أعدته الباحثة للكشف عن الصعوبات التي تواجه المعلمين في المجاالت

(األهداف التعليمية -المحتوى الرياضي -الوسائل التعليمية– أساليب و الطرق التدريسية– تقويم
الطلبة) ,بطاقة المالحظة :أعدته الباحثة للتأكد من الصعوبات التي يظهرها االستبيان وذلك من

خالل مالحظة أداء المعلمين أثناء تدريس الرياضيات و شاملة للمجاالت( األهداف التعليمية-

المحتوى الرياضي-الوسائل التعليمية–أساليب والطرق التدريسية– تقويم الطلبة) تم تطبيق االستبيان
على ( )001معلما للرياضيات للمرحلة األساسية بمحافظة غزة و مالحظة ( )20معلما ومعلمة من

الفصل الدراسي األول للعام  3110-3111قد تم استخدام الوسط الحسابي والوزن النسبي وتحليل
التباين األحادي واختبار (ت) لنإجابة عن أسئلة الدراسة و الفرضيات توصلت الدراسة للنتائج وهي
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أن المعلم في مجال التقويم يواجه صعوبة حيث ظهرت ( )36صعوبة عالية الحدة  ,و أيضا من

النتائج انه ال توجد فروق دالة إحصائيا في نوعية الصعوبات التي تواجه المعلمين تعزى للخبرة و
المؤهل العلمي ,قامت الباحثة في ضوء النتائج بتقديم صورة برنامج مقترح لعالج الصعوبات

التدريسية ,وأوصت باستخدام البرنامج المقترح.

ثاني ا :الدراسات األجنبية:
 -9دراسة هدسون(:)Hudson,2010
هدفت الدراسة إلى استخدام برنامج محوسب لمعالجة الصعوبات التي تتعارض مع فهم
وتذكر الحقائق الرياضية األساسية لدى طالب الصف الرابع والخامس والسادس والتاسع ,ووظفت

الدارسة المنهج التجريبي ,وطبقت هذه الدراسة على()13طفال تحت سن 03سنة و()41طفال فوق

سن 03سنة,وشارك ()31معلما التطبيق.

وأدوات البحث كانت المالحظة واالختبارات والمسح الطالبي وتعزي الدراسة أسباب

الصعوبات في المهارات الرياضية األساسية لدى الطالب والتي تخلق لديهم مشكالت في عدم حل
المسائل الرياضية إلى ثالثة أسباب محتملة وهي(عدم وجود معرفة سابقة للطفل ,الموقف السلبي

تجاه الرياضيات ,عدم استخدام استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة) ,ومن نتائج الدراسة تحسن

مستوى الطالب بنسبة  %71بعد توظيف التكنولوجيا باستخدام استراتيجية حل المشكالت في تذليل
الصعوبات الرياضية ,وأوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجية حل المشكالت باستخدام
التكنولوجيا مثل برامج الحاسب اآللي واآلالت الحاسبة.

 -:دراسة جوزيف(:)2009,Kai Kow Josep
هدفت الدراسة للتعرف على الصعوبات التي يواجهها طالب الصف الثاني ثانوي حل

المشكالت الغير عادية في الرياضيات ,حيث تكونت عينة الدراسة من ( ) 56طالب من عشرة
مدارس ثانوية في سنغافورة ,استخدم المنهج الوصفي لمناسبته للدراسة وقد قام الباحث بتصميم
مجموعة من األسئلة طرحت في صورة مقابلة مقننة حللت نتائج استجابات الطالب باستخدام

اختبار( ( Test-Newmanو كانت النتيجة أن الطالب لديهم صعوبة في فهم المشكلة وعدم وجود

استراتيجية لحل المشكلة و عدم قدرة الطالب على ترجمة المشكلة إلى نموذج رياضي وعدم قدرتهم
على استخدام الرياضيات في حل المشكالت.
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 -0دراسة كوراد وسمث(:)2008 ,Smith & Gorard
هدفت الدراسة للكشف عن األسباب المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى طلبة

المرحلة األساسية في بريطانيا ,استخدم المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من ( )2312طالبا
وطالبة من مختلف المدارس الحكومية البريطانية حيث وزعت استبانة على الطلبة ,وتوصلت الدراسة
إلى نتائج عدة منها أن نسبة النجاح العام وطالبة من مختلف المدارس الحكومية البريطانية,

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها أن نسبة النجاح العام في الرياضيات كانت منخفضة جدا ,وأنه
ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التحصيل في الرياضيات لدى الطلبة تعزى لمتغيرات

الصف ,والجنس ,والعرق .أما عن أسباب تدني التحصيل في الرياضيات فقد بينت النتائج أن أهم
هذه األسباب عدم استخدام األساليب الحديثة والمتطورة في التدريس ,وحمل الطالب اتجاهات سلبية

عن مادة الرياضيات.

 -4دراسة يورين وآخرون (:)2006,Üreyen and others
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أداء الطالب و استكشاف األخطاء التي قام بها الطالب في

التفاضل والتكامل ,وقد كانت عينة الدراسة ( )129طالب من السنة األولي كلية العلوم في تخصص

الكيمياء و الفيزياء من جامعة أناضول في تركيا ,حيث طبق اختبار من خمسة أسئلة على العينة
بعد دراستها لمقرر التفاضل والتكامل

في السنة األولى ركزت على حل المتباينات في مقرر

التفاضل والتكامل ,باستخدام التك اررات الستجابات الطلبة وجد أن  %45من الطالب أجابوا عن
السؤال األول إجابة صحيحة ,و %36من الطالب أجابوا عن السؤال الثاني إجابة صحيحة ,والسؤال

الثالث فقط  %48إجابة صحيحة ,والسؤال الرابع  %31إجابة صحيحة ,والسؤال الخامس %69
إجابة صحيحة حيث وجد الخلل في قدرة حل الطالب المتباينات و إيجاد قيمة المجهول.

 -0دراسة نانسي ولوري(

(:)2000,Nancy,Laurie

هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات التفكير الرياضي للتالميذ في المرحلة االبتدائية

ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات ,وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من تالميذ الصف الثاني
االبتدائي وعددهم()12تلميذا واعتمدت الدراسة على التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة,
واستخدمت الدراسة اختبار التفكير الرياضي و اختبار في حل المشكالت طبق اختبار على
المجموعة التجريبية و قورنت النتائج مع الضابطة و قد حللت باستخدام اختبار(ت).
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وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :التالميذ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات فقط

لديهم قصور شامل في التفكير الرياضي ,والتالميذ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات والقراءة
لديهم عجز أكثر خاصة في مهارة حل المشكالت.

التعقيب على دراسات المحور األول:
باستعراض الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الرياضيات وفروعها المختلفة و طرق

عالجها يتضح التالي:

أولا :من حيث أهداف الدراسات:
 اتفقت معظم الدراسات أن هناك قصور في تعلم الرياضيات حيث تناولت القصور في التعلمأي عدم قدرة الطالب على تحقيق الهدف من تعلم الرياضيات تحت أكثر من مسمى منها

األخطاء الشائعة ,الصعوبات ,تدني في التحصيل ,نقاط الضعف تباينت أهداف الدراسات
تناولت القصور في تعلم الرياضيات وفروعها المختلفة و طرق عالجها.
 -تشترك بعض الدراسات في الهدف بدراسة أثر استخدام بعض االستراتيجيات في حل

مشكالت القصور في تعلم الرياضيات مثل دراسة شبير( ,)3100دراسة عبد الغني()3112
ودراسة المالكي( ,)3114هدسون(.)3101

 كما وتشترك بعض الدراسات في الهدف بالتعرف على أسباب تدني تحصيل تعلم الرياضياتمثل دراسة بركات وحرزاهلل( ,)3101ودراسة األسطل(, )3101دراسة مراد( )3111و دراسة
األشقر وعبده( ,)3116ودراسة عريبان(,)3110و دراسة كوارد وسميث( )3114هدفت

للكشف أسباب تدني التحصيل في الرياضيات ,ودراسة جوزيف( )3112هدفت الكشف عن
صعوبات حل المشكلة غير العادية في الرياضيات ,ودراسة أبوعيد( )3112هدفت الدراسة
عن صعوبات التعلم في منهاج الرياضيات للصف األول األساسي في مدارس وكالة الغوث

الدولية باألردن تختلف دراسة العكة( )3111هي هدفت لتعرف صعوبات تعلم الرياضيات
لتالميذ المرحلة األساسية الدنيا المعاقين بصريا.

 وتشـ ــترك بعـ ــض الد ارسـ ــات ف ـ ــي الهـ ــدف تشـ ــخيص األخطـ ــاء ف ـ ــي تعلـ ــم الرياضـ ــيات أو ف ـ ــيف ـ ـ ـ ــروع الرياض ـ ـ ـ ــيات مث ـ ـ ـ ــل د ارس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدويك(,)3101ود ارس ـ ـ ـ ــة تره ـ ـ ـ ــي( ,)3101ود ارس ـ ـ ـ ــة

سـ ـ ـ ــعيد(,)3112ود ارسـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــرج اهلل( ,)3113ود ارسـ ـ ـ ــة رصـ ـ ـ ــرص( )3117ود ارسـ ـ ـ ــة يـ ـ ـ ــورين
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وآخ ـ ــرون( ,)3116ه ـ ــدفت د ارس ـ ــة الس ـ ــميري( )3112إل ـ ــى تحدي ـ ــد خص ـ ــائص التالمي ـ ــذ ف ـ ــي

الص ـ ــفوف العلي ـ ــا م ـ ــن المرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة ال ـ ــذين ل ـ ــديهم ص ـ ــعوبات ف ـ ــي تعل ـ ــم الرياض ـ ــيات,

فـ ــي حـ ــين أن د ارسـ ــة الظفيـ ــري وأبـ ــو فخـ ــر( )3114تهـ ــدف للتعـ ــرف علـ ــى الفـ ــروق فـ ــي أداء
الـ ــذاكرة عنـ ــد التالميـ ــذ ذوي صـ ــعوبات تعلـ ــم الرياضـ ــيات ونظ ـ ـرائهم العـ ــاديين ,فـ ــي حـ ــين أن
د ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ته ـ ــدف لتحدي ـ ــد القص ـ ــور ف ـ ــي تعل ـ ــم الهندس ـ ــة ل ـ ــدى لطلب ـ ــة الص ـ ــف التاس ـ ــع
ووضع تصور مقترح لعالجها.

ثاني ا :من حيث عينة الدراسات:
تفاوتت العينات والمراحل التعليمية والجنس التي تناولت القصور في تعلم الرياضيات

وفروعها المختلفة و طرق عالجها حيث أن:

 هناك بعض الدراسات استهدفت المرحلة األساسية مثل دراسة بركات وحرزاهلل(,)3101ودراسة األسطل( ,)3101ودراسة السميري( ,)3112ودراسة العكة( ,)3111ودراسة أبو

عريبان( ,)3110ودراسة كورد سميث(.)3114
 كما أن بعض الدراسات ركزت على طلبة الصف الخامس فقط مثل دراسة الفراني ()3100ودراسة فرج اهلل( )3113و دراسة الظفيري وأبو فخر( ,)3114في حين أن دراسة دويك

( )3101والتي كانت عينتها طلبة الصف الخامس و السادس و السابع ,ودراسة

سعيد( )3112استهدفت طلبة الصف الخامس و السادس ,ودراسة هدسون()3101
استهدفت طلبة الصف الخامس و الرابع والسادس والتاسع.

 دراسة شبير( )3100استهدفت طلبة الصف الثامن ,ودراسة ترهي( )3101استهدفت طلبةالصف الثامن و العاشر ,ودراسة عبد الغني ( )3112استهدفت طلبة الصف العاشر,

ودراسة رصرص( )3117طلبة الصف األول الثانوي األدبي ودراسة مراد( )3111أيضا
استهدفت طلبة الصف األول الثانوي ,ودراسة جوزيف( )3112استهدفت طلبة الصف الثاني

الثانوي ,دراسة األشقر وعبده( )3116استهدفت طلبة الصف الحادي عشر أدبي
 تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة حيث كانت عينة الدراسة طلبة الصف التاسعاألساسي وعينة من معلمي الصف التاسع رياضيات و مشرفي الرياضيات.
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ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات:
 د ارس ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــبير( ,)3100ود ارس ـ ـ ـ ــة الف ارن ـ ـ ـ ــي(, )3100ود ارس ـ ـ ـ ــة دوي ـ ـ ـ ــك( ,)3101ود ارس ـ ـ ـ ــةتره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي( ,)3101ود ارســ ـ ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد( ,)3112ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج اهلل(,)3113ود ارســ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رصـ ـ ــرص()3117د ارسـ ـ ــة عبـ ـ ــدالغني(, )3112ود ارسـ ـ ــة األشـ ـ ــقر وعبـ ـ ــده( ,)3116ود ارسـ ـ ــة
يــورين( )3116كانــت أداتهــا اختبــار تشخيصــي طبــق علــى عينــة الد ارســة وهــذه األداة تشــترك
مع هذه الدراسة حيث طبق اختبار تشخيصي على طلبة الصف التاسع األساسي.

 د ارســة بركــات وحــرز اهلل( ,)3101ود ارســة األســطل( ,)3101ود ارســة عبــد الغنــي(,)3112ود ارسـ ــة أبـ ــو عيـ ــد( ,)3112ود ارسـ ــة العكـ ــة( ,)3111ود ارسـ ــة سـ ــعيد( ,)3112ود ارسـ ــة أبـ ــو

عريبــان( )3110اســتخدمت االســتبانة كــأداة د ارســة وتتشــابه مــع الد ارســة الحاليــة حيــث طبقــت
استبانة على معلمي الرياضيات لصف التاسع األساسي.

 دراسة الظفيري وأبو فخر( )3114استخدمت كأداة دراسة اختبار ذكاء غير لغوي ,مقاييسالذاكرة قصير المدى ودراسة نانسي لوري( )3111اختبار التفكير الرياضي واختبار حل

المشكالت.

 -هذه الدراسة استخدمت أيضا المقابالت لجمع المعلومات من مشرفي الرياضيات .

رابع ا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسات:
 -دراسة الفراني( ,)3100ودراسة شبير( ,)3100ودراسة بركات وحرز اهلل( ,)3101ودراسة

دويك( ,)3101دراسة األسطل( ,)3101دراسة ترهي( ,)3101د ارسة الظفيري وأبو

فخر( ,)3114دراسة أبو عيد( ,)3112دراسة مراد ( ,)3111دراسة العكة(,)3111دراسة
المنصور( ,)3111دراسة أبو عريبان( )3110ودراسة األشقر وعبده( )3116جميع هذه
الدارسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحديد األسباب موضع

الدراسة.
 -د ارس ـ ـ ــة ش ـ ـ ــبير( )3100أيض ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتخدم الم ـ ـ ــنهج ش ـ ـ ــبه التجريب ـ ـ ــي باإلض ـ ـ ــافة الس ـ ـ ــتخدامه

المـ ـ ـ ـ ــنهج الوصـ ـ ـ ـ ــفي التحليلـ ـ ـ ـ ــي ,د ارسـ ـ ـ ـ ــة رصـ ـ ـ ـ ــرص( )3117ود ارسـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــرج اهلل ()3113
اسـ ـ ـ ــتخدمتا الم ـ ـ ـ ـنهج الوصـ ـ ـ ــفي و التجريبـ ـ ـ ــي ,د ارسـ ـ ـ ــة هدسـ ـ ـ ــون( )3101مـ ـ ـ ــنهج تجريبـ ـ ـ ــي,

دراسة نانسي لوري ( )3111استخدمت المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة.
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 الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدمت المـ ـ ــنهج الوصـ ـ ــفي التحليلـ ـ ــي لوصـ ـ ــف ظـ ـ ــاهرة القصـ ـ ــور فـ ـ ــيتعل ـ ــم الهندس ـ ــة ل ـ ــدى طلب ـ ــة الص ـ ــف التاس ـ ــع األساس ـ ــي وتفس ـ ــيرها حي ـ ــث ف ـ ــي ض ـ ــوء النت ـ ــائج
يوضع التصور المقترح لعالج القصور
خامسا :من حيث األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسات:
 دراسة الفراني( )3100استخدمت هذه الدراسة التجزئة النصفية لحساب ثبات االستبانة,دراسة شبير( )3100استخدم معادلة كورد ريتشاردسون وقد استخدمت هذه الدراسة نفس

المعادلة للتأكد من صدق وثبات االختبار ,استخدم السميري ( )3112التك اررات و

المتوسطات ,دراسة المالكي( )3114ودراسة أبو عيد( )3112ودراسة األشقر وعبده

( )3116استخدم المتوسطات الحسابية و االنحراف المعياري وهذه الدراسة استخدمتها
الباحثة في تحليل االستبانة ,دراسة رصرص استخدمت اختبار(ت) واختبار(مان-ويتني)

ومربع ايتا ,دراسة العكة( )3111استخدمت اختبار(مان-ويتني) والنسب المئوية للتك اررات,

دراسة سعيد( )3112استخدمت اختبار كاي تربيع ,دراسة األسطل( )3101استخدمت تحليل
التباين األحادي ,و التحليل العاملي واختبار شيفيه ,دراسة أبو عريبان( )3101استخدمت

تحليل التباين األحادي واختبار(ت)
 -استخدمت

الدراسة الحالية المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتك اررات ,معامل ارتباط

بيرسون وسبيرمان ,ومعامل ألفا كرونباخ  ,معادلة كورد ريتشاردسون ,معادلة جتمان.

سادس ا :من حيث نتائج الدراسات:
تباينت النتائج حسب طبيعة الدراسة:

 في الدراسات التي حاولت الكشف عن أسباب تدني التحصيل في الرياضيات مثل دراسةبركات وحرزاهلل( ,)3101ودراسة األسطل( ,)3101ودراسة مراد( ,)3111ودراسة أبو

عيد( )3112اشتركت في بعض النتائج التي تؤدي للتدني عوامل قد تعود للمعلم وعوامل قد

تعود للطالب نفسه وعوامل قد لنإدارة والبيئة المدرسية.

 دراسة شبير( )3100توصلت لوجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الذين درسوا باستراتيجيةحل المشكالت و الطلبة الذين درسوا بالطريقة العادية ,دراسة رصرص( )3117توصلت

لفاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسالة الرياضية ,دراسة فرج
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اهلل( )3113أظهرت فاعلية البرنامج المقترح لعالج صعوبات تعلم مفهومي النسبة و
التناسب.

 تختلف الدراسة الحالية حيث تبين قصور طلبة الصف التاسع في تعلم الهندسة خاصة فيمستوى التطبيق وبناء على ذلك تم وضع تصور مقترح لعالج القصور.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت القصور في تعلم الهندسة وطرق عالجها:
أولا :الدراسات العربية:
 -0دراسة صيدم (:):89:
هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة أثــر نمــوذج ميــرل وتنيســون فــي بنــاء المفــاهيم الهندســية لــدى طلبــة

الصــف الثــامن األساســي بمحافظــة غ ـزة ,ولتحقــق مــن هــدف الد ارســة اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي
التحليلي والمنهج التجريبي.
قام الباحث باختيار مدرسة تونس الثانوية للبنين لمديرية شرق غزة بطريقـة قصـدية تـم اختيـار
الصفوف بشكل عشوائي ,حيث تكونت الدراسة من ( )74طالبا من الطالب الصـف الثـامن األساسـي

م ــوزعين عل ــى د ارس ــيين  ,حي ــث مث ــل أح ــدهما المجموع ــة التجريبي ــة وبل ــغ ع ــدد طالب ــه ( )24طالب ــا,

المجموعــة الضــابطة و بلــغ عــدد طالبــه ( )27طالبــا ,وتحقــق الباحــث مــن تكــافؤ المجمــوعتين ,قــام
الباحــث بإعــداد أدوات الد ارســة تحليــل محتــوى الوحــدة الثانيــة وحــدة الهندســة مــن الكتــاب األول للصــف

الثــامن األساســي و اختبــار المفــاهيم الهندســية ال ـواردة فــي الوحــدة الثانيــة وحــدة الهندســة الكتــاب األول
للصــف الثــامن األساســي ,اســتخدم اختبــار(ت) و(مــان-وتني)وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة
إحص ــائية ب ــين متوســـطي درج ــات الط ــالب مرتفعـ ــي التحص ــيل المجموع ــة التجريبيـــة (نم ــوذج ميـ ــرل
وتنيســون االســتراتيجية الرابعــة) ,وأق ـرانهم فــي المجموع ـة الضــابطة الطريقــة االعتياديــة ) فــي اختبــار
المفاهيمي البعدي تعزى ألسلوب التدريس فـي بنـاء المفـاهيم الهندسـية لصـالح المجموعـة التجريبيـة ,و

وجــود فــروق دالــة إحصــائية عنــد مســتوى متوســطي درجــات الطــالب منخفضــي التحصــيل المجموعــة
التجريبيــة (نمــوذج ميــرل وتنيســون االســتراتيجية ال اربعــة) ,وأق ـرانهم فــي المجموعــة الضــابطة( الطريقــة
االعتيادية) في اختبار المفـاهيمي البعـدي تعـزى ألسـلوب التـدريس فـي بنـاء المفـاهيم الهندسـية لصـالح

المجموع ــة التجريبي ــة ,وق ــد أوص ــت الد ارس ــة باس ــتخدام نم ــوذج مي ــرل وتنيس ــون ف ــي ت ــدريس المف ــاهيم
الهندسية وغيرها من المفاهيم الرياضية.
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 - :دراسة عبد هلل (:):884
هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى صــعوبات الهندســة التحليليــة الفراغيــة لــدى طلبــة الصــف

الحــادي عشــر العلمــي و أســبابها  ,و وتضــع تصــور مقتــرح لعالجهــا ,لتحقــق مــن أهــداف الد ارســة فقــد
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ,وقد اختار الباحث عينة الد ارسـة بطريقـة عشـوائية ,حيـث بلغـت عينـة

الد ارســة ()041طالبــا وطالبــة مــن مجتمــع الد ارســة البــالغ ( )0101طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصــف
الحـــادي عشـــر العلمـ ــي مـــن محافظـــة شـ ــمال غ ـ ـزة فـ ــي الفصـ ــل الد ارسـ ــي األول م ــن العـ ــام (-3114

,)3112قد تمثلت أدوات الدراسة االختبار التشخيصي ,وذلك للوقوف على الصـعوبات الحقيقيـة التـي
توجد لدى طلبـة الحـادي عشـر العلمـي ,المقابلـة الشخصـية مـع عينـة مـن طلبـة الصـف الحـادي عشـر

العلمــي الــذي انه ـوا د ارســة وحــدة الهندســة التحليليــة الفراغيــة بغــرض التعــرف إلــى أســباب الكامنــة وراء

صــعوبات تعلــم هــذه لوحــده ,كمــا اســتعان الباحــث باألســلوب اإلحصــائي المناســب لهــذه الد ارســة وهــو
أسلوب التكرار والنسبة المئوية توصلت الدراسة إلى األسباب التـي تـؤدي إلـى صـعوبات تعلـم الهندسـة

التحليليــة الفراغيــة أســباب تعــود للطالــب نفســه ,وأســباب تعــود للمعلــم ,وأســباب تعــود للمــادة الد ارســية,
وبنــاء علــى هــذه النتــائج تــم وضــع أســس التصــور المقتــرح العالجــي الــذي اعتمــد فــي طريقــة التعلــيم
التعــاوني لمناســبته ألغ ـراض الد ارســة ,وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه الد ارســة مــن نتــائج أوصــى الباحــث

بض ــرورة التركي ــز عل ــى المتطلب ــات األساس ــية الالزم ــة للطلب ــة ل ــتعلم الهندس ــة التحليلي ــة الفراغي ــة ,م ــع
ضرورة التنويع والتدرج في عرض األمثلة ,وربط المادة بالحياة العملية.
 -0دراسة مداح (:):884
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر اسـتخدام الـتعلم النشـط فـي تحصـيل بعـض المفـاهيم الهندسـية و

االتجـ ــاه نحـ ــو الرياضـ ــيات لـ ــدى تلميـ ــذات الصـ ــف الخـ ــامس االبتـ ــدائي بمدينـ ــة مكـ ــة المكرمـ ــة ,حيـ ــث
استخدمت الباحثة منهجا شبه تجريبي ,طبق البحث على عينة بلغ حجمها ( )64تلميـذة مـن تلميـذات
الصــف الخــامس االبتــدائي بمدينــة مكــة المكرمــة مــن مدرســتين مختلفتــين تــم اختيــار منهمــا فصــلين

اختيــار عش ـوائي ,أحــداهما مجموعــه تجريبيــة ( )21تلميــذه و أخــرى مجموعــه ضــابطة ( )21تلميــذه
وقامت الباحثـة بتصـميم أنشـطة الـتعلم واعـداد مصـادر الـتعلم و تهيئـة بيئـة تعلـم نشـط ,ثـم شـرعت فـي

تدريس مفـاهيم الهندسـة المحـددة فـي وحـدة القيـاس و الهندسـة باسـتخدام الـتعلم النشـط  ,وقـد أخضـعت
عينة البحث الختبار المفاهيم الهندسية المعد من قبل الباحثة و لمقياس االتجاه نجو الرياضيات طبقا

قبليــا وبعــديا بعــد التأكــد مــن صــدقهما وثباتهمــا ,وقــد عالجــت الباحثــة البيانــات باســتخدام برنــامج الحــزم
اإلحصائية ( ,)SPSSوكما واستخدمت اختبار( )T –testو حجم األثر ,وأسفرت الدراسة عن وجود
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ( الالتـي خضـعن للـتعلم النشـط )
ومتوسـط درجــات المجموعــة الضــابطة( الالتــي درســن بـالتعلم المعتــاد ) فــي التطبيــق البعــدي الختبــار
تحصــيل المفــاهيم الهندســية لــدى تلميــذات الصــف الخــامس االبتــدائي لصــالح المجموعــة التجريبيــة بعــد

ضــبط التحصــيل القبلــي ,وقــد أوصــت الباحثــة بعــدد مــن التوصــيات كــان مــن أهمهــا :ضــرورة اســتخدام
التعلم النشط في تعلم الهندسة بصفة خاصة.
 -9دراسة دياب (:):884
هـدفت الد ارســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام اسـتراتيجية مقترحــة لحــل المســائل الرياضــية الهندســية

علــى تحصــيل طــالب الصــف الثــامن األساســي واتجاهــاتهم نحــو الرياضــيات ,ولتحقيــق هــذا الهــدف
اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي حيــث تــم بنــاء االســتراتيجية و اســتخدامها فــي تعلــيمهم حــل المســائل
الهندسية في وحدة المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسية ,وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من

( )26طالبــا تــم اختيارهــا مــن مدرســة مــن مــدارس مدينــة غ ـزة ,حيــث قســمت العينــة إلــى مجمــوعتين,
إح ــداهما تجريبي ــة تعلم ــت ح ــل المس ــائل باس ــتخدام االس ــتراتيجية المقترح ــة ,واألخ ــرى ض ــابطة تعلم ــت
بالطريقة التقليدية وقد صمم باحث اختبا ار تحصيليا ومقياس اتجاه لمعرفـة أثـر هـذه االسـتراتيجية علـى
كل من التحصيل و االتجاه وقد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل بـين

متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة ,لصــالح المجموعـة التجريبيــة ,عــدم وجــود
ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ف ـ ــي االتج ـ ــاه نح ـ ــو الرياض ـ ــيات ب ـ ــين الط ـ ــالب المجم ـ ــوعتين التجريبي ـ ــة
والضــابطة ,وقــد أوصــت هــذه الد ارســة بتوظيــف هــذه االســتراتيجية فــي حــل المســائل الهندســية وتشــجيع

المعلمين على استخدامها.

 -0دراسة مريبع (:):882
ه ـدفت الد ارســة البحــث فــي معرفــة معلمــي الرياضــيات بكيفيــة تعلــيم وحــدة الهندســة للصــف

الثامن األساسي ,استخدم المنهج الوصفي التحليلي ,وقد ركـزت علـى مجـالين واسـعين للمعرفـة األول:
معرف ــة المعل ــم بأه ــداف التعل ــيم ,ومعتقدات ــه ح ــول ال ــتعلم ,والتعل ــيم والمتعلم ــين ,والث ــاني ه ــو معرفت ــه

بمحتــوى وحــدة الهندســة للصــف الثــامن األساســي ,وأصــول تدريســها ,وتــم ذلــك عــن طريــق اختيــار
معلمين اثنين ,من ذوي المعتقدات المعرفية البنائية االجتماعية ,ممـن حصـلوا علـى  %7فـأكثر ,فـي

إجابات عدة معلمين السـتبانة تقـيس المعتقـدات ,مـن خـالل( )23سـؤاال علـى شـكل اختيـار مـن متعـدد
وبعد ذلك اجتاز كل منهما اختبا ار في محتـوى وحـدة الهندسـة للصـف الثـامن األساسـي باإلضـافة
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لــذلك فقــد تــم إجـراء مقــابلتين فــرديتين شــفويتين مــع كــل معلــم فــي العينــة ,تضــمنت أســئلة مفتوحــة

وتضمنت أسئلة حول معتقـدات المعلـم المعرفيـة حـول أهـداف تعلـم الرياضـيات ,ومعرفـة محتـوى وحـدة
الهندس ــة ف ــي الص ــف الث ــامن ,كم ــا تض ــمنت المقابل ــة أس ــئلة ح ــول المنه ــاج ,والمص ــادر ,باإلض ــافة

ألســاليب واســتراتيجيات التعلــيم لوحــدة الهندســة شــاهدت الباحثــة( )6حصــص للمعلــم األول ,و()4

حص ــص للمعل ــم الث ــاني ,بمع ــدل ( )364دقيق ــة لك ــل معل ــم .وأج ــرت تس ــجيال س ــمعيا بصـ ـريا له ــذه

المش ــاهدات  ,ث ــم تحليله ــا باس ــتخدام التكـ ـ اررات والمتوس ــطات والنس ــب المئوي ــة ,حس ــب أبع ــاد النظري ــة
البنائي ــة االجتماعي ــة ,وعناص ــر معرف ــة كيفي ــة تعل ــيم المحت ــوى ,م ــن أج ــل معرف ــة كيفي ــة تعل ــيم وح ــدة

الهندسة للصف الثامن األساسي.
 -6دراسة أبو ملوح و عفانه(:):886
ه ــدفت الد ارس ــة للكش ــف ع ــن أث ــر اس ــتخدام بع ــض اس ــتراتيجيات النظري ــة البنائي ــة ف ــي تنمي ــة
التفكير المنظومي فـي الهندسـة لـدى طـالب الصـف التاسـع األساسـي بغـزة ,اسـتخدم الباحثـان فـي هـذه
الد ارسـ ــة المـ ــنهج التجريبـ ــي إذ أجريـ ــت التجربـ ــة علـ ــى ثـ ــالث مجموعـ ــات ,مجموعتـ ــان منهـ ــا تجريبيـ ــة,

والمجموعــة الثالثــة ضــابطه وذلــك للتعــرف علــى أثــر بعــض اســت ارتيجيات النظريــة البنائيــة فــي تنمي ـة

التفكير المنظومي في الرياضـيات ,كمـا وقـام الباحثـان باختيـار عينـة الد ارسـة الحاليـة بطريقـة قصـدية,
حيث تم اختيار ثالثة صفوف من طالب الصف التاسع األساسي من مدرسة النصيرات اإلعدادية "أ"

للبنيين إذ تم تـدريس الصـف التاسـع ( )0باسـتخدام اسـتراتيجية نمـوذج الـتعلم البنـائي ,بينمـا تـم تـدريس

الصف التاسـع( )3باسـتخدام اسـتراتيجية دورة الـتعلم ,فـي حـين تـم تـدريس الصـف التاسـع( )2بالطريقـة
العاديــة ,ولقــد تــم اســتبعاد طــالبين مــن المجموعــة األولــى وأربعــة طــالب مــن المجموعــة الثانيــة وثالثــة

طــالب مــن المجموعــة الثالثــة وذلــك بســبب تغيــبهم المتكــرر وقــد بلغــت عينــة البحــث  036طالبــا مــن
طالب الصف التاسع األساسـي ,طبـق اختبـار قبلـي و بعـدي ,اسـتخدم الباحثـان األسـاليب اإلحصـائية
تحليــل التبــاين األحــادي ,اختبــار شــيفيه للمقارنــات الثنائيــة ,اختبــار كروســكال – ويلــس ,اختبــار دان

للمقارنات البعدية.

ويــرى الباحثــان وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي رتــب المجموعــة التجريبيــة األولــى
والمجموعة لصالح أفراد المجموعة التجريبية األولى في التطبيق البعدي الختبار التفكير المنظومي,
وقد أوصى الباحثان بضرورة اتباع التعلم البنائي في تعلم الهندسـة وذلـك لمـا لـه مـن دور مـن
رفع التحصيل بالهندسة.
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 -2حسب اهلل (:):880
هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة فاعليــة اســتخدام البرمجيــات الديناميكيــة فــي تــدريس الهندســة لــذوي

صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية ,استخدم الباحث المنهج التجريبي ,التصميم التجريبي لهذا البحث
ه ــو مجم ــوعتين ض ــابطة و تجريبي ــة –قياس ــات بعدي ــة ,حي ــث تنقس ــم عين ــة البح ــث إل ــى مجمـــوعتين
متكافئتين وقد استخدم الباحث اختبار ذكاء الختبار تكافؤ المجموعتين  ,كانت المدرسة التي اختيرت

مدرســة الكف ـراوي بــدمياط حيــث طبقــت علــى الصــف الثالــث اإلعــدادي فئــة ذوي صــعوبات الــتعلم فــي

الهندسة ,شخص الباحث صعوبات الـتعلم فـي الهندسـة علـى ضـوء كـل مـن محـك التباعـد هـو التباعـد
بين القدرة العقلية كمؤشر لدأداء المتوقـع ,و التحصـيل فـي الهندسـة كمؤشـر لـدأداء الفعلـي ,مـن حيـث

المحتــوى :وحــدة التحــويالت الهندســية ,اســتخدم الباحــث أحــد ب ـرامج الهندســة الديناميكيــة هــو برنــامج
 ,C.A.Rكمــا وأعــد الباحــث اختبــار الــذكاء غيــر اللفظــي واختبــار تشخيصــي فــي وحــدة التحــويالت
الهندســية ,و اختبــار تحصــيلي بعــدي ,ومقيــاس قلــق التحصــيل فــي الرياضــيات ,وقــد أظهــرت الد ارســة

النتائج بالنسبة للتحصيل وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط رتـب تحصـيل المجموعـة التجريبيـة

ومتوسط رتب تحصيل المجموعة الضـابطة فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار التحصـيلي لصـالح متوسـط
رتب تحصيل المجموعة التجريبية ,ويرجع هذا الفرق إلى اإلجراءات التجريبية التي تعرض لها تالميذ

المجموعـة التجريبيـة ,وقـد أوصـت الد ارسـة عقــد دورات تدريبيـة لمعلمـي الرياضـيات بالم ارحـل التعليميــة
وبات ال ـ ـتُّ َعلبلم بالهندسـ ــة ,واالسـ ــتراتيجيات
المختلفـ ــة ,لتبصـ ــيرهم بوسـ ــائل تشـ ــخيص التالميـ ــذ ذوي صـ ـ ُـع َ
التدريسية المقترحة لعالجهم.
 -0دراسة أحمد ( :):880
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشـكالت فـي
تدريس الهندسة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي على تحصيلهم المعرفي ومسـتويات التفكيـر الهندسـي

لديهم.

اســتخدم الباحــث إعــداد الد ارســة المنهجــين المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج شــبه التجريبــي,

طبق ــت الد ارس ــة فص ــلين م ــن فص ــول الص ــف الثال ــث اإلع ــدادي بمدرس ــة الم ارغ ــة اإلعدادي ــة القديم ــة
بمحافظــة ســوهاج ,وحــدة " الزوايــا واألق ـواس فــي الــدائرة " مــن مقــرر الهندســة بالفصــل الد ارســي الثــاني

لعــام  3114م واعــدادها وفقــا الســتراتيجية الــتعلم المتمركــز حــول المشــكالت ,وكانــت أدوات الد ارســة
تشمل اختبار لقياس التحصيل المعرفـي فـي وحـدة الزوايـا واألقـواس فـي الـدائرة ,اختبـار لقيـاس التفكيـر

الهندســي فــي وح ـدة الزوايــا واألق ـواس فــي الــدائرة ,المعالجــة اإلحصـائية باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي
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 SPSSلدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ,توصلت الدراسة أنه ال يوجد
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصـف الثالـث اإلعـدادي الـذين درسـوا باسـتخدام

استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت ,وأولئك الذين درسوا بالطريقة المعتادة في القيـاس البعـدي
الختبــار التحصــيل المعرفــي عنــد مســتوى التــذكر ,توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات

درج ــات تالمي ــذ الص ــف الثال ــث اإلع ــدادي ال ــذين درسـ ـوا باس ــتخدام اس ــتراتيجية ال ــتعلم المتمرك ــز ح ــول
المشكالت ,وأولئك الذين درسوا بالطريقة المعتادة في القياس البعدي الختبـار التحصـيل المعرفـي عنـد
مستوى(الفهم ,التطبيق ,حـل المشـكالت ) لصـالح المجموعـة التجريبيـة ,وقـد أوصـت الد ارسـة بتطبيـق

الــتعلم المتمركــز حــول المشــكلة وذلــك فــي تــدريس الهندســة وتــدريب المعلمــين مــن خــالل ورشــات عمــل
ولقاءات تدريبية لتطبيق التعلم المتمركز حول المشكلة.

 -4دراسة العبيدي و أبو دامس (:):880
هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية تدريس الهندسة باستخدام دورة التعلم البنـائي فـي التحصـيل

و مسـتويات التفكيـر الهندسـي لـدى طلبـة الصـف السـابع ,اتبعـت الباحثـة المـنهج التجريبـي ,واقتصــرت
عينـة الد ارسـة علـى مجموعـة مــن طـالب الصـف السـابع فـي مدرســة ابـن األثيـر للبنـين التابعـة لمديريــة
التربية و التعلـيم بمنطقـة الزرقـاء والبـالغ عـددهم(  ,)046تـم اختيارهـا قصـديا ,لكـن تـم توزيـع الطـالب
بطريقــة عشـوائية ,حيــث تــم تحديــد شــعبتن تجريبيــة وضــابطة و تــم إجـراء االختبــارات القبليــة والبعديــة,

اشتملت أدوات الد ارسة على اختبار تحصيل لقياس تحصيل طالب الصف السابع في وحدة الهندسة,
واختب ــار ف ــي التفكي ــر الهندس ــي ,دل ــت نت ــائج الد ارس ــة يوج ــد ف ــرق ذو دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطات
تحصيل طالب الصـف السـابع علـى اختبـار التحصـيل الكلـي فـي الهندسـة و فـي األبعـاد :التعميمـات,

المهارات ,حل المسائل ,تعزى إلى طريقة التدريس المستخدمة لصالح المجموعة التجريبية ,يوجد فرق

ذو داللة إحصائية بين متوسطات أداء طالب الصف السابع على اختبار التفكير الهندسي الكلي فـي
المســتويات األربعــة :التصــوري ,الوصــفي ,االســتداللي غيــر الشــكلي ,االســتداللي الشــكلي تعــزي إلــى

طريقة التدريس المستخدمة لصالح المجموعة التجريبية ,وهذا يعني تفـوق طـالب مجموعـة دورة الـتعلم
على طالب المجموعة االعتيادية في اختبار التفكير التحصيل الكلي و اختبار التفكير الهندسي ,وقـد

أوصت الدراسة بضرورة التعلم البنائي خاصة في تعلم الهندسة.
 -98دراسة المصري(:):880
الدرســة إلــى استقصــاء أثــر ممارســات المعلــم لمهــارات تــدريس المســألة الهندســية لطلبــة
هــدفت ا
الصف التاسع في محافظة جنين ,وتحديد اخـتالف قـدرة الطلبـة علـى حـل المسـالة الهندسـية بـاختالف
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طريقــة التــدريس واخــتالف الجــنس ,وقــام الباحــث باختيــار ثمــان مــدراس بالطريقــة العش ـوائية الطبقيــة,
حيث اختار ثالث مدراس ذكور ,وأربعـة مـدارس إنـاث مـن مـدارس محافظـة جنـين ,ثـم اختـار مـن كـل
مدرس ــة ش ــعبتين عشـ ـوائيا م ــن ش ــعب الص ــف التاس ــع ,فبل ــغ ع ــدد الش ــعب الت ــي ش ــكلت عين ــة الد ارس ــة

()01شعبة ,كما وقام الباحث بتزويـد كـل معلـم ومعلمـة بلوحـة كتبـت عليهـا الخطـوات الواجـب إتباعهـا
عند حل المسـألة الهندسـية ,وطلـب تعليقهـا فـي صـف الشـعب التجريبيـة أثنـاء تـدريس وحـدة المماسـات

واألشـ ــكال الرباعيـ ــة الدائريـ ــة ,كمـ ــا زود الباحـ ــث كـ ــل معلـ ــم ومعلمـ ــة بأمثلـ ــة محلولـ ــة وفقـ ــا للخط ـ ـوات

المعروضة على اللوحـة .بعـد انتهـاء كـل معلـم مـن تـدريس الوحـدة طبـق كـل معلـم ومعلمـة مـن معلمـي
الشعب التجريبية طبق اختبار تحصيلي علـى أفـراد كـل مـن المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة ,ورصـد
العالمات وحللت باستخدام اختبار(ت) ,وكانت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

مقدرة الطلبة على حل المسألة الهندسية تعزى لطريقة التـدريس وفقـا للخطـوات االسـتراتيجية المقترحـة,
وجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مقــدرة الطلبــة علــى حــل المســألة الهندســية تعــزى لمتغيــر الجــنس

لصالح اإلناث ,واستنادا للنتائج أوصت الدراسة بأن يستخدم المعلمون استراتيجيات واضحة الخطوات
أثناء حل المسألة الهندسية لما لها من دور في زيادة قدرة طلبة الصف التاسع في حلها.

 -99دراسة سيف (:):880

هدفت الدراسة إلى بحث فعالية استراتيجية قائمة على التعلم البنائي فـي عـالج أخطـاء تالميـذ
المرحلة المتوسطة( السنة األولى ),والتي يقعون فيها أثناء دراستهم لوحدة المثلثات فـي مقـرر الهندسـة

اســتخدمت الباحثــة المــنهج شــبه التجريبــي ذا تصــميم المجمــوعتين تكونــت عينــة الد ارســة مــن ()031

تلميذ و تلميذه ,منهم ( )61تلميذة من مدرسـة أم سـلمه المتوسـطة بنـات فـي منطقـة الرميثيـة فـي دولـة

الكويت بواقع فصلين في كل فصل ( )23تلميذة ,أما عينة البنين تكونت من ( )61تلميذا من مدرسة
القرين المتوسطة بنين في منطقة القرين ,بواقع فصـلين كـل فصـل يتكـون مـن ( )21تلميـذا ,تـم تحديـد

األخطاء من خالل الخبرة الشخصية لبعض المعلمين ,وتحليل نتائج اختباراتهم التي قدموها لتالميذ,
بعــد تحليــل الوحــدة الهندســية تــم إعــداد الوحــدة الهندســية فــي ضــوء النمــوذج البنــائي ,حيــث تــم تــدريس

المجموع ــة الض ــابطة بالطريق ــة العادي ــة والمجموع ــة التجريبي ــة ب ــالنموذج البن ــائي طب ــق اختب ــار قبل ــي
وبعــدي .وقــد بينــت نتــائج عــن طريــق اختبــار (ت) فعاليــة الوحــدة المقترحــة فــي ضــوء النمــوذج الــتعلم
البنائي في عالج أخطاء التـي يقـع فيهـا التالميـذ أثنـاء د ارسـتهم لوحـدة الهندسـة  ,كمـا اتضـح ذلـك مـن

خالل وجود فروق دالة بين المجمـوعتين التجريبيـة و الضـابطة ,كـذلك لـم يختلـف الـذكور ( )21تلميـذ
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و من اإلناث ( )23تلميذة فـي اسـتفادتهم مـن البرنـامج بمعنـى أن تـأثير هـذا النمـوذج متحـرر مـن أثـر
الجنس ,وقد أوصت الدراسة بتطبيق التعلم البنائي لتخلص من المشكالت الناتجة من تعلم الهندسة.

 -9:دراسة ديب (:):88:

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في الهندسـة فـي تنميـة التفكيـر الهندسـي

لــدى طلبــة الثانويــة بمحافظــة غ ـزة ,يتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي ,تتكــون عينــة الد ارســة مــن عينتــين
مستقلتين تم اختيارهما من بـين طـالب و طالبـات الصـف الحـادي عشـر العلمـي بمـدارس و ازرة التربيـة

والتعليم بمحافظة غزة ,تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة تشتمل على مجموعتين تجريبيـة و
ضابطة ,حيـث قـام الباحـث بتحليـل وحـده المسـتقيمات والمسـتويات الـى المفـاهيم والتعميمـات والقـوانين

والعالقــات الرياضــية التــي تتضــمنها وذلــك لتصــميم الوحــدة طبقــا لنمــوذج فــان هيــل للتفكيــر الهندســي,

وتتكون أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي فـي الهندسـة ,واختبـار التفكيـر الهندسـي وفقـا لنمـوذج فـان
هيل ,واستبيان لقياس صدق تحليل المحتوى طبقا لمستويات فان هيل في التفكير الهندسي ,مستويات

التفكيـ ــر الهندسـ ــي الخمسـ ــة وهـ ــي علـ ــى الترتيـ ــب :التصـ ــوري ,التحليلـ ــي ,االسـ ــتداللي غيـ ــر الشـ ــكلي,
االستدالل الشكلي ,االسـتدالل كامـل التجريـد حلـل النتـائج باختبـار (ت) ومعامـل ايتـا ,وقـد دلـت نتـائج
الد ارس ــة عل ــى فاعلي ــة البرن ــامج عل ــى التفكي ــر الهندس ــي للطلب ــة  ,كم ــا وأك ــدت فاعلي ــة البرن ــامج عل ــى

التحصيل الهندسي للطلبة ,لذا أوصت بتطبيق البرنامج في تدريس الهندسة.

 -90دراسة أبو ملوح (:):88:

هــدفت الد ارســة إلــى تنميــة التفكيــر بالهندســة واخت ـزال القلــق نحوهــا لــدى طلبــة الصــف الثــامن

األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخلي فان هايل ومخططات المفاهيم ,وللتحقق من أهداف الدراسة
تكونت عينة الدراسة من(  )346طالبا وطالبة من طلبة الصف الثـامن األساسـي وزعـت علـى ثـالث
مجموعات متكافئة مجموعتان تجريبيـة ومجموعـة ضـابطة لكـل مـن الـذكور واإلنـاث ,درس المجموعـة

األولى من خالل مخططات المفاهيم والثانية من خالل مدخل فان هايل والثالثة هي مجوعة ضابطة.
قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهى برنامج مقتـرح لتنميـة التفكيـر بالهندسـة واختـزال القلـق,

حي ــث تض ــمن إع ــداد الجان ــب األول ف ــي ض ــوء م ــدخل ف ــان هاي ــل والم ــدخل الث ــاني ف ــي ض ــوء م ــدخل

مخططــات المفــاهيم ,باإلضــافة إلــى اختبــار التفكي ـر بالهندســة ,مقيــاس القلــق للهندســة ,لقــد توصــلت
الد ارســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التفكيــر فــي الهندســة بــين المجمــوعتين التجريبيــة
وطالب المجموعة الضابطة لصالح المجموعتين التجريبية.
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 -99دراسة عياش (:):88:
هــدفت الد ارســة الكشــف عــن أثــر اســتخدام ثــالث اســتراتيجيات فــي طــرح األســئلة علــى تنميــة

التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طالب الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث بغزة ,تم
اختيار مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية "ب" ,وقد تكونت عينة الدراسة مـن أربعـة فصـول د ارسـية ,ثالثـة

منها مثلت المجموعات التجريبية ,ضم الصف األول ( )16طالب و الصف الثاني ( ,)16و الصـف
الثالث ( )16طالب ,واعتبر الصف الرابع مجموعة ضابطة ضم ( )11طالب ,وقد تأكـد الباحـث مـن
تكافؤ المجموعات من حيـث العمـر الزمنـي ,والتحصـيل السـابق فـي مـادة الهندسـة ,والتحصـيل السـابق

في الرياضـيات ,كمـا تأكـد مـن تكـافؤ طـالب المجموعـات األربعـة منخفضـي ومرتفعـي التحصـيل علـى
اختبــار التفكيــر الرياضــي فــي الهندســة و مقيــاس القلــق ,قــام الباحــث بإعــداد أدوات الد ارســة وهــي دليــل

المعلـم لوحـدة مبحـث الد ارسـة ,باإلضـافة إلـى اختبــار فـي التفكيـر الرياضـي بالهندسـة مكونـا مــن ()31
بنــدا اختياريــا يقــيس أبعــاد التفكيــر الرياضــي بالهندســة ,و مقيــاس القلــق فــي الهندســة ,كمــا تــم اســتخدام
تحليـ ــل التبـ ــاين األحـ ــادي ,واختبـ ــار(دان) لالختبـ ــارات البعديـ ــة للتعـ ــرف علـ ــى الفـ ــروق المعنويـ ــة بـ ــين
المجموعــات التجريبيــة علــى اختبــار التفكيــر الرياضــي ,كمــا اســتخدم اختبــار (كروســكال ولــس) لتعــرف
على الفروق المعنوية بين طالب مرتفعي التحصيل و منخفضي التحصيل.

وقــد أظهــرت الد ارســة أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى التفكيــر فــي الهندسـة

ل ــدى ط ــالب الص ــف التاس ــع ويع ــزى لمتغي ــر اس ــتراتيجية ط ــرح األس ــئلة و ذل ــك لص ــالح المجموع ــات
التجريبيــة الثالثــة ,وفــي ضــوء النتــائج أوصــت الد ارســة بضــرورة اســتخدام اســتراتيجيات طــرح األســئلة

للمساعدة في تنمية التفكير بالهندسة واختزال القلق نحوها.

 -90دراسة فهد (:):889

ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى ص ــعوبات تعل ــم الهندس ــة ل ــدى طلب ــة الص ــف الثال ــث

اإلعدادي وتفسيرها في ضوء مستويات (فان هيل) للتفكير الهندسي ,ووضع تصور مقترح لعالجها.

تكونت عينة الدراسة من ()120طالب وطالبـة مـن الصـف الثالـث اإلعـدادي فـي البحـرين فـي

الفصــل الد ارســي الثــاني مــن العــام الد ارســي  ,3111اســتخدمت الباحثــة أداتــان فــي هــذه الد ارســة وهمــا:
اختبــار تشخيصــي فــي الهندســة ,و اختبــار فــان هيــل فــي التفكيــر الهندســي ,اســتخدم الباحــث المــنهج

الوصفي التحليلي ,وقد توصلت الدراسة إلى تمركز أكثـر الصـعوبات شـيوعا بـين طلبـة الصـف الثالـث
اإلع ــدادي ف ــي م ــادة الهندس ــة ح ــول مه ــارات التح ــويالت الهندس ــية ,ورس ــم النظري ــات ,أداء البـ ـراهين
وكتابتها ,وهي مهارات مرتبطة بنوعية التفكير لـدى الطـالب ,حيـث أنهـا تطلـب مسـتويات مرتفعـة مـن
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التفكير الهندسي التي ال يمتلكهـا الطـالب العتمـادهم المطلـق علـى حفـظ القواعـد والنظريـات الهندسـية

واسـتظهارها دون اســتخدام أي مــن عمليـات التفكيــر الهندســي ,وتمركــزت الصـعوبات التــي يعــاني منهــا
طلبة المستوى حول :إدراك النظريات وتطبيقهـا ,والرسـم ,واسـتخراج المعطيـات و المطلـوب ,والبرهنـة,
وكتابة البراهين.

اتضح في ضوء النتائج إمكانية استخدام مستويات (فان هيل)للتفكير الهندسي لتفسير أسـباب

وجـود صـعوبة فــي تعلـم الهندســة ,حيـث أن مـن أهــم أسـباب وجــود هـذه الصـعوبات لــدى طلبـة الصــف

الثالـ ــث اإلعـ ــدادي فـ ــي البح ـ ـرين هـ ــو عـ ــدم مالءمـ ــة المـ ــنهج بشـ ــكل عـ ــام ,والمحت ـ ـوى بشـ ــكل خـ ــاص
لمستويات(فان هيل)للتفكير الهندسي لدى الطلبة ,باإلضافة إلى طرق التـدريس العشـوائية ,واألنشـطة,

والوسائل التعليمية ,وأسلوب عرض المعلم للمحتوى الهندسي.

ثاني ا :الدراسات األجنبية:
 -9دراسة آرتي(:)2012,Aretia
هدفت الدراسة التعرف على المعتقـدات الذاتيـة التـي تـؤثر فـي فهـم األشـكال الهندسـية و قدرتـه
علــى اســتخدام التمثــيالت الهندســية باعتبارهــا أداة مهمــة لفهــم المفــاهيم الهندســية ,وقددد رير ددت هددد
الدراسدددد بدددد ن  6801طالدددد

تت ـ ـراوح أعمـ ــارهم بـ ــين 01إلـ ــى  01مـ ــن المرحلـ ــة االبتدائيـ ــة الصـ ــف

الخ ــامس( )341طال ــب و الس ــادس( )374طال ــب و م ــن المرحل ــة اإلعدادي ــة الص ــف الس ــابع()321
طالــب و الثــامن( )234طالــب تــم اختيــارهم مــن ( )42فصــل مــن المــدارس التــي تتبــع و ازرة التربيــة و
التعليم في قبرص ,صمم اختبار من ( )03فقرة تغطى منهج الهندسـة و اسـتبيان(  )32فقـرة اسـتخدم
الباحـث المـنهج الوصـفي  ,كمـا و اســتخدم التحليـل العـاملي فـي تحليـل النتــائج ,تبـين مـن النتـائج عــدم

قــدرة الطالــب علــى اإلدراك الحســي و قدرتــه علــى التمثيــل الهندســي ممــا يســبب ضــعف فــي التفكيــر

الهندسي.

 -:دراسة أولكان و آخرون( :)2004, Olkun and others
هــدفت الد ارســة تصــميم األنشــطة لـتعلم األشــكال الهندســية لطلبــة المرحلــة االبتدائيــة فــي أنق ـرة

مــن خــالل تطبيقــات األمــور الحيويــة حيــث صــمم اختبــار للتفكيــر الهندســي ,الد ارســة اتبعــت المــنهج
الوصــفي ,المعلــم يقــوم بتعلــيم الهندســة مــن خــالل األنشــطة التــي ركــزت علــى اكتشــاف الطالــب ,حيــث
يقــوم الطالــب برســم صــورة للكائنــات الحيــة باســتخدام األشــكال الهندســية ,بنــاء األشــكال الهندســية مــن
خالل وضع نقاط و التوصيل بينها ,ودراسة الخصائص لدأشكال الهندسية.
17

 -0دراسة هارتوج و آخرون ( :) 1998,Hartog,D,B
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى رب ــط تعل ــيم الرياض ــيات وخاص ــة الهندس ــة م ــع اآلب ــاء والمجتم ــع والتج ــارة

والصناعة التي يمكن أن تساعد اإلباء لتطوير وتنمية قدرات أبناءهم في تعلم الرياضيات.

وتضمنت الدراسة ( )36نشاطا تعمل على بناء الثقة بالذات عند التالميذ وتنمى لديهم احترام

الرياضـيات ,وبعــض هــذه األنشــطة تســاعد علــى تكــوين ســبعة أشــكال هندســية مختلفــة مــن خــالل لعبــة
تسمى بازل وهى تساعد على تـدعيم القـدرات الهندسـية والتفكيـر الهندسـي .وأشـارت نتـائج الد ارسـة إلـى

فعاليـة هـذه األنشـطة والمـواد الرياضــية فـي التـدريس .وأوصـت الد ارســة بضـرورة التعـاون بـين المعلمــين
واآلباء حتى يمكن لآلباء استخدام مثل هذه األنشطة في مساعدة أبنائهم لكي يتعلموا الرياضيات.

 -9دراسة هانا فين (:)1998,Hannafin,scott
هدفت الدراسة إلى معرفـة اثـر اسـتخدام ال ارسـم الهندسـي فـي فهـم واسـتيعاب المفـاهيم الهندسـية

المختلفــة لتالميــذ الصــف الثــامن ,وكــذلك إلــى معرفــة تــأثير الــذاكرة العاملــة لــدى التالميــذ واألداء أثنــاء
عمليـة التــدريس ,والقــدرة علــى حـل المســائل الهندســية التــي تعتمــد علـى القــدرة المكانيــة علــى التحصــيل

الدراسي.

وأتاحــت الد ارســة الفرصــة للتالميــذ ليعملـوا خــالل أزواج وتعــاملوا مــع ( )06تــدريبا فــي برنــامج
ال ارســم الهندســي ,اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي ,و حللــت النتــائج اســتخدام اختبــار(ت) و اختبــار

شيفيه.

توص ــلت الد ارس ــة إل ــى أن التالمي ــذ ذوي األداء المت ــدني ف ــي بداي ــة الد ارس ــة حققـ ـوا ف ــي نهاي ــة

الد ارســة نتــائج أعلــي مــن التالميــذ الــذين كــان أداؤهــم مرتفعــا عنــدما تــم امتحــانهم فــي بدايــة كمــا أن

التالم يذ الذين استخدموا البرنامج من ذوي التحصيل المنخفض حققوا درجات أعلى من التالميذ الذين
درسوا تبعا لما هو متبع في المدرسة.
 -0دراسة مودي الن (:)1997,Moody
هدفت الدراسة التعرف إلى مستويات الطـالب مـن خـالل تطبيـق اختبـار فـي الهندسـة طبقـا

لنمـوذج فـان هايـل وذلـك لكـي يسـتخدمه المعلمـون فـي تقـويم فهـم الطـالب للهندسـة مـن خـالل إنشـاء

برنامج حاسـوب وهـو برنـامج لمسـتويات فـان هايـل الهندسـية ,ووضـع كـل طالـب حسـب مسـتواه طبقـا

لمستويات فان هايل في التفكير الهندسي ,وقـد تكونـت أداة هـذه الد ارسـة مـن هـذا االختبـار والمشـتمل
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على  20فقرة (مثال واحد + 19سؤال) في شكل أسئلة موضوعية الخطأ والصواب ,اختيار من متعدد
وقد اشـتمل أيضـا علـى  120إجابـة ,وقـد أجريـت الد ارسـة علـى عينـة مكونـة مـن  154طالبـا يدرسـون

الهندسة ) 76إناثا 78 ,ذكور (من ثالث مدارس ثانوية في أركـانس حيـث أنهـم تقـدموا لهـذا االختبـار
في معامل الحاسوب التابعة لمدارسهم ولقـد حـدد مسـتوى النجـاح ,%70ومـن خـالل معالجـة البيانـات
كشفت النتائج أن % 88.3من الطلبة قد تالءموا مع مستويات نموذج فان هايل ,وقد أظهرت النتائج

أن مستويات فان هايل تعرض فواصل دقيقة لفهم الطالب للهندسة ,وبالتحليل اإلضافي لم تظهر أي

فروق ذات داللة إحصائية فـي درجـات تحصـيل الطـالب علـى االختبـار يعـزى إلـى عامـل الجـنس أو
السـن ,وقـد لـوحظ أيضـا فـروق جنسـية هامـة( %81.58إنـاث% 94.87 ,ذكـور (وذلـك فـي تقريـر
مناسبة الطالب لنموذج فان هايل مقارنة بالطالبات.

 - 5دراسة كامب ) :) 1990, Kamp
هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات القدرة على تكوين المفـاهيم الهندسـية عنـد الطـالب الصـم

قبل وبعد دراسة مقرر في الهندسة التقليدية في ضوء نموذج فان هايل ,وتحديد ما إذا كانت التغيرات

التي حدثت في مستويات فان هايل عند الطالب الصـم كانـت نتيجـة للتـدريس التقليـدي فـي الهندسـة,
وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن ) )72طالبـا مـن طـالب جامعـة  Gallaudetوهـي جامعـة فنـون حـرة

مخصصـة للطـالب الصـم فـي واشـنطن ,وقـام الباحـث بتقسـيم عينـة الد ارسـة إلـى مجمـوعتين إحـداهما
تجريبية مكونة من ()01طالبا أصما من الملتحقين بمقرر تقليدي لمدة فصل دراسي واحد في هندسة

إقليدس في ضوء نمـوذج فـان هايـل ,وتكونـت المجموعـة الضـابطة مـن ( )٥2طالبـا صـما لـم يلتحقـوا
بهذا المقرر ,وقام الباحث بتطبيق اختبار فان هايل في الهندسة واختبار التحصيل في الهندسة الذي

أعده قسم الرياضيات وعلم الكمبيوتر في جامعـة"  Gallaudetعلـى عينـة الد ارسـة ,وأظهـرت نتـائج

الدراسة أن  % ٧مـن الطـالب الصـم فـي كـل مـن المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة تـم تصـنيفهم فـي
المسـتوى الثـاني أو أقـل فـي بدايـة ونهايـة التجربـة ,ووصـل % ٧٧مـن الطـالب فـي المجمـوعتين إلـى

المستوى الثالث من مستويات فان هايل في نهاية الفصل الدراسي ,ولم يصل أي طالب إلى المستوى

الرابع أو الخامس من مستويات فان هايل فـي نهايـة فتـرة التجربـة ,وخلـص الباحـث إلـى أن المقـررات
الحالية في هندسة إقليدس والمقررات التي تقدمها الجامعة ال تعطي الطـالب الصـم الفـرص المناسـبة
للتقدم في مستويات فان هايل الثالث وما يليـه ,وأوصـى الباحـث بضـرورة إعـادة بنـاء منـاهج الهندسـة

في ضوء نموذج فان هايل.
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التعقيب على دراسات المحور الثاني:
باس ــتعراض الد ارس ــات الت ــي تناول ــت القص ــور ف ــي تعل ــم الهندس ــة وفروعه ــا المختلف ــة و ط ــرق

عالجها يتضح التالي:

أولا :من حيث أهداف الدراسات:
اختلفت أهداف الدراسات حيث أن:
 -هناك بعض الدراسات حاولت دراسة أثر بعض االستراتيجيات في تعليم وتعلم الهندسة مثل

دراسة صيدم( ,)3103ودراسة مداح( ,)3112ودراسة دياب( ,)3112ودراسة أبو ملوح
وعفانة( ,)3116ودراسة حسب اهلل( ,)3114ودراسة أحمد( ,)3114ودراسة العبيدي
وأبودامس(,)3114ودراسة عياش( ,)3113ودراسة ديب(,)3113ودراسة أبو ملوح(.)3113

 وهناك بعض الدراسات حاولت الكشف عن القصور في تعلم الهندسة وطرق عالجها حيثاتفقت أن هناك قصور في تعلم الهندسة و لكن تحت مسميات مختلفة الضعف أو

الصعوبات مثل دراسة عبداهلل( ,)3112ودراسة فهد( ,)3110ودراسة مربيع(,)3117
ودراسة المصري( ,)3112ودراسة سيف(.)3112

 هدفت الدراسة الحالية لوضع تصور مقترح لمعالجة القصور في تعلم الهندسة لدى طلبةالصف التاسع األساسي بغزة.

ثانيا :من حيث عينة الدراسات:
تفاوتت العينات والمراحل التعليمية والجنس التي تناولت القصور في تعلم الهندسة المختلفة و
طرق عالجها حيث أن:
 دراسة صيدم ( )3103ودراسة دياب( )3112ودراسة أبوملوح( )3113كانت عينة دراستهاطلبة الصف الثامن األساسي ,ودراسة مربيع( )3117عينتها معلمي الرياضيات للصف

الثامن األساسي.
 دراسة أبو ملوح وعفانة( )3116ودراسة حسب اهلل( )3114ودراسة أحمد( )3114ودراسةالمصري( ,)3112دراسة عياش( )3113ودراسة فهد( )3110كانت عينتها طلبة الصف
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التاسع األساسي و تتشابه مع عينة الدراسة الحالية حيث تناولت الدراسة الحالية طلبة

الصف األساسي.

 -دراسة عبد اهلل( )3112عينة الدراسة طلبة الصف الحادي عشر علمي  ,ودراسة

ديب( )3113كانت عينتها طلبة الثانوية عامة ,ودراسة مداح( )3112عينة الدراسة طلبة
الصف الخامس ,ودراسة العبيدي وأبودامس( )3114ودراسة سيف( )3112عينة الدراسة

الصف السابع.

 الدراسة الحالية اقتصرت عينتها على طلبة الصف التاسع ,ومعلمي الرياضيات للصفالتاسع ,ومشرفي الرياضيات.

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات:
 -دارسة صيدم( )3103استخدمت اختبار المفاهيم الهندسية و تحليل محتوى ,ودراسة

مداح( )3112استخدم أيضا اختبار المفاهيم الهندسية ومقياس االتجاه نحو الرياضيات,
ودراسة أبو ملوح ( )3113استخدمت اختبار التفكير في الهندسة ومقياس القلق للهندسة ,و

دراسة عياش( )3113استخدم اختبار التفكير الرياضي الهندسي ومقياس القلق في الهندسة,

ودراسة عبد اهلل( )3112استخدمت اختبار تشخيصي والمقابلة ,ودراسة دياب()3112
استخدمت اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو اإلستراتيجية ,دراسة أبو ملوح

وعفانة( )3116ودراسة سيف()3112كل منهما استخدم اختبار قبلي وبعدي ,ودراسة حسب
اهلل( )3114اختبار الذكاء غير اللفظي واختبار تشخيصي و اختبار تحصيلي بعدي ومقياس

القلق في التحصيل للرياضيات ,دراسة المصري( )3112اختبار تحصيلي ,دراسة

أحمد( )3114ودراسة العبيدي وأبو دامس( )3114ودراسة ديب( )3113تتشابه في استخدام

كل منهم اختبار التحصيل المعرفي واختبار التفكير الهندسي ,دراسة فهد( )3110اختبار
تشخيصي و اختبار في التفكير الهندسي ,ودراسة مربيع( )3117استخدمت مقابلة شفوية

وبطاقة مالحظة.
 -الدراسة الحالية استخدمت اختبار تحصلي/تشخيصي طبق على طلبة الصف التاسع لمعرفة

القصور في تعلم الهندسة ,استبانه لمعلمي الرياضيات للصف التاسع ,ومقابالت مقننة مع

مشرفي الرياضيات.

رابعا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسات:
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تنوعت الدراسات في استخدامها للمنهج حسب طبيعة الدراسة منها من استخدمت المنهج التجريبي

وأخرى استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ومنها من جمعت بين المنهج التجريبي و الوصفي:

 دراسة صيدم( )3103ودراسة أحمد( )3114جمعت بين المنهج التجريبي والمنهج الوصفي. دراسة مداح( )3112ودراسة دياب( )3112ودراسة أبو ملوح وعفانة( )3116ودراسة حسباهلل( )3114ودراسة العبيدي وأبودامس( )3114ودراسة المصري( )3112و دراسة أبو

ملوح( )3113ودراسة عياش( )3113استخدمت المنهج تجريبي  ,دراسة سيف()3112
ودراسة مداح( )3112استخدمت المنهج شبه تجريبي.

 دراسة عبداهلل( )3112ودراسة فهد ( )3113ودراسة مربيع ( )3117استخدمت فقط المنهجالوصفي التحليلي و تتشابه مع الدراسة الحالية حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي

خامسا :من حيث األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسات:
 -دراسة

صيدم()3103

ودراسة

مداح()3112

ودراسة

المصري()3112

ودراسة

سيف( )3112استخدموا اختبار(ت) ,دراسة عبداهلل( )3112استخدمت التك اررات و النسب
المئوية ,دراسة أبوملوح وعفانة( )3116ودراسة عياش( )3113كالهما استخدم تحليل التباين

االحادي واختبار شيفيه واختبار دان للمقارنات و اختبار كروسكال ويلس,دراسة

أحمد( )3114البرنامج االحصائي.SPSS
 -استخدمت

الدراسة الحالية المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتك اررات ,معامل ارتباط

بيرسون وسبيرمان ,ومعامل ألفا كرونباخ  ,معادلة كورد ريتشاردسون ,معادلة جتمان.

سادسا :من حيث نتائج الدراسات:
تنوعت النتائج حسب طبيعة الدراسة:
 د ارس ــة ص ــيدم( )3103أظه ــرت فـ ــروق دال ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطي درج ــات التجريبيـــة والضــابطة تعــود ألســلوب التــدريس ببنــاء المفــاهيم الهندســية باســتخدام ميــرل ويتســون ,ود ارســة
مداح( )3112أسفرت عن أهمية تدريس المفاهيم الهندسية باستخدام التعلم النشط  ,في حين

أن د ارس ــة أحم ــد( )3114أظه ــرت أهمي ــة ت ــدريس الهندس ــة ب ــالتعلم المتمرك ــز ح ــول المش ــكلة
,ود ارسـة العبيــدي وأبــودامس( )3114أهميـة تــدريس الهندســة باسـتخدام دورة الــتعلم البنــائي ,و
دراسة أبوملوح وعفانة( )3116أظهرت أيضا أهمية فـي تعلـم الهندسـة باسـتخدام اسـتراتيجيات
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النظريـة البنائيـة  ,ود ارسـة عبـداهلل( )3112توصـلت لدأســباب التـي تـؤدي إلـي صـعوبات تعلــم

الهندسة التحليلية الفراغية ,ود ارسـة المصـري( )3112بينـت الممارسـات التـي يقـوم بهـا المعلـم
أثنــاء تــدريس الهندســة وتأثيرهــا علــى حــل الطلبــة المســألة الهندســية ,ود ارســة ســيف()3112
كشفت أخطاء تعلـم الهندسـة وحاولـت عالجهـا باسـتخدام الـتعلم البنـائي,و د ارسـة فهـد()3110

حاول ــت التع ــرف عل ــى الص ــعوبات ف ــي تعل ــم الهندس ــة وقام ــت بتفس ــير الص ــعوبات ف ــي ض ــوء

مستويات(فان هايل) للتفكير الهندسي.

 الد ارســة الحاليــة أظهــرت قصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى طلبــة الصــف التاســع فــي ضــوء نتــائجاالختبار التحصيلي /التشخيصي ,و أظهرت القصور في تعلم الطلبة من وجهة نظر معلمـي

الرياضيات ومشرفي الرياضيات في ضوء النتائج تم وضع تصور مقتـرح لعـالج القصـور فـي
تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع األساسي.
مدى استفادة الباحثة من الدارسات السابقة:
 .0استفادت الباحثة من الدراسات السابقة تحديد الجوانب التي قد تسبب قصور في تعلم الطلبة
للهندسة من خالل طرح بعد الدراسات عن الصعوبات أو األخطاء الشائعة في تعلم

الرياضيات أو الهندسة.

 .3استفادة الباحثة من الدراسات التي درست أثر أو فاعلية بعض االستراتيجيات البنائية في
تعلم الهندسة وذلك حتى يتم من خاللها وضع التصور المقترح وتحديد األسس للتصور و

النشاطات وطرق التدريس التي ستتبع.

 .0استفادت الباحثة االطالع على الخطوات واإليراءات التي اتبعتها تلك الدراسات وك ف
تصم م رداة الدراس .

 .1استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي لها الدراسة الحالية تفسي ار
علميا.

 .4تحديد موضع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من خالل توضيح نقاط االتفاق
واالختالف.
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .0حددت القصور في تعلم طلبة الصف التاسع للهندسة من خالل اختبار تحصيلي/تشخيصي
طبق على طلبة الصف التاسع ,و استبانة طبقت على معلمي الرياضيات ,ومقابالت مع

مشرفي الرياضيات فهي لم تقتصر على االختبار التشخيصي كبعض الدراسات.
 .3ركزت هذه الدراسة على تحديد جوانب القصور لطلبة الصف التاسع في تعلم الهندسة
حسب اطالع الباحثة قليل من الدراسات التي ركزت على تعلم الهندسة لطلبة الصف

التاسع.

 .2اهتمت هذه الدراسة بطلبة الصف التاسع وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية كون أن الطالب
بعدها سينتقل إلى مرحلة الثانوية فالبد أن يكون معد جيدا
التعقيب العام على الدراسات:
 اشتركت معظم الدراسات في وجود قصور في تعلم الرياضيات بشكل عام أو الفروع األخرىبالرياضيات ,و القصور في تعلم الهندسة بشكل خاص في المستويات المختلفة.
 طبقت معظم الدراسات االختبار التحصيلي التشخيصي في الكشف عن القصور في تعلمالطلبة للرياضيات أو الهندسة.

 قامت بعض الدراسات في وضع تصورات مقترحة لعالج القصور في التعلم الرياضيات أوالهندسة  ,في حين أن بعض الدراسات طبق البرامج العالجية وحددت فاعلية البرامج .

 وظفت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة  ,وبعض الدراساتاستخدمت المنهج التجريبي لدراسة أثر بعض البرامج أو االستراتيجيات التي وضعت لعالج

القصور.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
 منه الدراس .
 المجتمع األصل للدراس .
 عين الدراس .
 بناء أ ا الدراس .
 خطوا الدراس .
 المعالج اإلحصائي .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتنــاول هــذا الفصــل إج ـراءات البح ــث التــي اتبعتهــا الباحثــة لنإجاب ــة عــن أســئلة الد ارســة ,ث ــم
الحديث عن منهج البحث المتبع في الدراسة ,ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها ,وبيان
بناء أداة الدراسة ,واسـتخراج صـدقها وثباتهـا ,واتسـاقها الـداخلي ,كمـا يحتـوي الفصـل علـى كيفيـة تنفيـذ

الدراسة واجرائها ,والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.

منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي تحـاول مـن خاللـه وصـف الظـاهرة موضـوع

الد ارســة (تصــور مقتــرح لمعالجــة جوانــب القصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى طلبــة الصــف التاســع
األساســـي) وتحلي ــل بيانته ــا وبي ــان العالق ــة ب ــين مكوناته ــا واآلراء الت ــي تط ــرح حوله ــا والعملي ــات الت ــي
تتضمنها ,واآلثار التي تحدثها.
ويعرف المنهج الوصفي" طريقة في البحث عن الحاضر ,وتهدف إلـى تجهيـز بيانـات إلثبـات
فروض معينة تمهيدا لنإجابة على تساؤالت محددة – سلفا -بدقة تتعلق بـالظواهر الحاليـة ,واألحـداث
الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها وذلك باستخدام أدوات مناسبة " (اآلغا.)72:0227,

وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها

كمي ـ ـاُ عـ ــن طريـ ــق جمـ ــع بيانـ ــات ومعلومـ ــات مقننـ ــة عـ ــن الظـ ــاهرة أو المشـ ــكلة ,وتصـ ــنيفها وتحليلهـ ــا
واخضاعها للدراسات الدقيقة.

المجتمع األصلي للدراسة:
تك ــون مجتم ــع الد ارس ــة م ــن جمي ــع طلب ــة الص ــف التاس ــع األساس ــي ف ــي م ــدراس محافظـــة
خــانيونس ,والتــي تشــرف عليه ــا مديريــة التربيــة و التعل ــيم خــانيونس للعــام الد ارس ــي 3102/3103

,حيــث بلــغ عــدد المــدارس التــابع لهــا ثالثــة عشــر مدرســة بهــا ( )736طالب ـا و( )432طالبــة للصــف
التاســع األساســي ,كمــا وتكــون المجتمــع األصــلي مــن ( )31معلم ـا ومعلمــة رياضــيات للصــف التاســع

األساسي ,ويتكون مجتمع الدراسة من مشرفين الرياضيات حيث بلغ عددهم ( )30في مديريات قطاع
غزة.
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عينة الدراسة:

 اختارت الباحثة عينة من مشرفي الرياضيات من مجتمع الدراسة األصلي و عددهم(.)01

 جميع معلمي ومعلمات الرياضيات للصف التاسع األساسي والتي بلغ عددهم( )31في
المدارس األساسية للبنين و البنات التابعة لمديرية التربية و التعليم خانيونس.

 اختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية ممثلة لطالب و طالبات الصف التاسع ,وذلك من

المدارس التابعة لمديرية التربية و التعليم خانيونس ,اختيرت أربعة مدارس بطريقة العشوائية
(مدرستين للبنين ومدرستين للبنات) من كل مدرسة صفين تاسع بطريقة عشوائية.

 تكونت عينة الدراسة من( )362طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي للعام
الدراسي  3102-3103اختيرت بطريقة عشوائية في المدراس التالية:

 مدرسة عبد اهلل أبو ستة األساسية للبنين(أ). -مدرسة كمال ناصر األساسية للبنين (ب).

 مدرسة شهداء خان يونس األساسية للبنات(أ). مدرسة ابن خلدون األساسية للبنات (أ).الجدول التال
الرقم

جدول ()9
الت بي والتعليم خانيون والت شملت عين
بين أسماء المدارس التابع لمد
الدراس  ,وعد ًا من الطالب و الطالبا ف كل منها:
عدد الطالب/الطالبات
إسم المدرسة

0

شهداء خانيونس"أ" للبنات األساسية

63

3

ابن خلدون"أ" للبنات األساسية

42

2

عبداهلل أبوستة"أ" للبنين األساسية

61

1

كمال ناصر"ب" للبنين األساسية

61

المجموع

362
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البيان

جدول ():
بين النسب المئو لعين الدراس من المجتمع األصل
العينة
المجتمع

النسبة المئوية

طالبات

736

014

%02.27

طالب

427

031

%01.40

المجموع

0462

362

%07.30

أدوات الدراسة:
 .0اختبار تحصيلي /تشخيصي لطلبة الصف التاسع األساسي.
 .3استبانة موجهة لمعلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي.
 .2مقابالت مقننه مع مشرفين الرياضيات.
أولا :الختبار التحصيلي /التشخيصي:
قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار تحصــيلي /تشخيصــي فــي الهندســة فــي وحــدة الــدائرة يتضــمن

مســتويات بل ــوم الثالث ــة(فهم-تــذكر-تطبي ــق) لتحدي ــد مســتوى قص ــور طلب ــة الصــف التاس ــع ف ــي تعل ــم
الهندسة تضمن االختبار موضوعات وحدة الدائرة التالية:
 الزاوية المحيطية والمركزية.
 الشكل الرباعي الدائري.
 أوتار الدائرة.
 مماس الدائرة.
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قامت الباحثة بالخطوات التالية في إعداد الختبار التحصيلي /التشخيصي:
 -9تحليل وحدة الدائرة لتحديد المفاهيم والحقائق والتعميمات والمهارات التي وردت في الوحدة.
جدول()0
الموضوع
الدرس األول /
الزاوية

المفاهيم
*الزاوية المركزية

المحيطية *الزاوية المحيطية

والزاوية المركزية

التعميمات و الحقائق
*قياس الزاوية المركزية

المهارات
* أن يجد قياس الزاوية

تساوي ضعف قياس الزاوية

المركزية.

المحيطية المشتركة معها

* أن يجد قياس الزاوية

في القوس.

المحيطية.

*الزاوية المحيطية المرسومة * أن يطبق التعميمات و

على قطر الدائرة=.21
*الزاويتان المحيطيتان

الحقائق في إيجاد الزاوية
المجهولة في الدائرة.

المرسومتان على قوس واحد *أن يرسم زاوية محيطية

الدرس الثاني /
الشكل

الدائري

الشكل الرباعي

الرباعي الدائري

متساويتين في القياس.

ومركزية

*مجموع الزاويتان

* أن تثبت الشكل رباعي

المتقابلتان في الشكل

دائري.

الرباعي الدائري =041

* أن تجد قياس الزاوية

*إذا كان مجموع الزاويتين

الرباعي الدائري.

الشكل رباعي دائري.

الخارجة في الشكل

متكاملتان.

المجهولة في الشكل

المتقابلتين يساوي  041فإن * أن تجد قياس الزاوية
*الزاوية الخارجة في الشكل

الرباعي الدائري تساوي
الزاوية الداخلة المقابلة
لمجاورتها.
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الرباعي الدائري.

الدرس الثالث/

وتر الدائرة

أوتار الدائرة

*العمود النازل من مركز

* أن تجد بعد الوتر عن

ينصف ذلك الوتر.

* أن تطبق التعميمات و

الدائرة على أي وتر فيها

*القطعة المستقيمة الواصلة

مركز الدائرة.

الحقائق إليجاد الطول

بين مركز الدائرة و منتصف المجهول.

أي وتر فيها يكون عموديا
على ذلك الوتر.

*العمود المنصف ألي وتر

في دائرة يمر بمركز الدائرة.
الدرس الرابع/

مماس الدائرة

* المماس لدائرة يكون

* أن يرسم مماس لدائرة

مماس الدائرة

نقطة التماس

عموديا على نصف القطر

من نقطة معينة.

عند نقطة التماس.

* أن يثبت أن المماسان

الزاوية المماسية

* المماسان المرسومان

المرسومان لدائرة من

لدائرة من نقطة خارجها

نقطة خارجها متساويان.

* الزاوية المماسية تساوي

المماسية من خالل قياس

الزاوية المحيطية المرسومة

الزاوية المحيطية

األخرى.

الجهة األخرى.

متساويان.

على الوتر في الجهة

* أن تجد قياس الزاوية

المرسومة على الوتر من
* أن يرسم زاوية

مماسية.
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 -:تحديد الهدف من الختبار التحصيلي /التشخيصي:
يهدف هذا الختبار لقياس تعلم الطلبة الهندسة وتحديد نقاط القوة و الضعف في تحقيق األهداف

التالية:

 .0يعرف الزاوية المحيطية.
 .3يحدد على الدائرة الزاوية المحيطية.
 .2يجد قياس الزاوية المحيطة المرسومة على القطر.
 .1يجد قياس الزاوية المحيطية بداللة زاوية محيطية أخرى تشترك معها في نفس القوس.
 .4يعرف الزاوية المركزية.
 .6يحدد على الدائرة الزاوية المركزية.
 .7يحدد العالقة بين قياس الزاوية المركزية و المحيطة على نفس القوس.
 .4يعرف الشكل الرباعي الدائري.
 .2يجد قياس زاوية مجهولة في الشكل الرباعي الدائري بداللة الزاوية المقابلة لها في الشكل
الرباعي الدائري.
 .01يثبت أن الشكل رباعي دائري.
 .00يجد قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي بداللة قياس الزاوية الداخلية المقابلة
لمجاورتها.
 .03يعرف وتر الدائرة والعالقة بين األوتار في الدائرة.
 .02يجد بعد الوتر عن مركز الدائرة.
 .01يعرف مماس الدائرة.
 .04يعرف نقطة التماس.
 .06يعرف الزاوية المماسية.
 .07يثبت المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساويان.
 .04يرسم مماس للدائرة من نقطة معينة.
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 .02يجد قياس الزاوية المماسية من خالل قياس الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من جهة
أخرى.

 .31أن يحل أسئلة من خالل ربط النظريات و التعميمات و الحقائق التي وردت في الوحدة.
 -0محتوى الختبار التحصيلي/التشخيصي:
قامت الباحثة بإعداد االختبار لقيـاس مسـتويات بلـوم المعرفيـة التاليـة ( فهم,تـذكر,تطبيق) فـي
وحـــدة الـــدائرة مـــن كتـ ــاب الرياضـ ــيات المقـ ــرر علـ ــى طلبـ ــة الصـ ــف التاس ــع األساســـي للعـ ــام الد ارسـ ــي

.3102/3103

تكــون االختبــار فــي صــورته النهائيــة مــن ( )27فق ـرة مــن نمــط االختيــار مــن متعــدد واكمــال
الفرغ ,وأسئلة التطبيق وقد تم اختيار هذا النمط من األسئلة ألنها تمكن الباحثة من قياس مدى تحقق
ا
جميــع األهــداف التربويــة المرتبطــة بنـواتج الــتعلم ,كمــا أن درجــة الصــدق والثبــات فيهــا مرتفعــة وســهولة

تصحيحها إذ يمكن تصحيحها بالمفتاح المثقب ,كما يمكن تحليل نتائجها إحصائيا.
قامـت الباحثـة بإعـداد اختبـار تحصيلي/تشخيصـي بعــد الرجـوع للمحكمـين وقامـت بتغييـر بنــود

االختبار وفقا آلراء المحكمين وكان التغير باإلضافة والحذف والتقديم والتأخير ,ولقد تضمن االختبار
في وحدة الدائرة لمادة الرياضيات للصف التاسع األساسي.

 -9إعداد جدول المواصفات:
جـ ــدول مواصـ ــفات االختبـ ــار هـ ــو عبـ ــارة عـ ــن جـ ــدول ثنـ ــائي التصـ ــنيف فيـ ــه يـ ــتم وضـ ــع
موضــوعات المحتــوى التــي تخضــع للقيــاس أرســيا ,ومســتويات األهــداف التعليميــة الخاصــة بــه ,إلــى
جانب عرض األهداف المراد قياسها أفقيا ,أما محتوى الجدول فيشـمل علـى عـدد األسـئلة التـي تعطـى
فــي كــل موضــوع مــن الموضــوعات ,وهــذا الجــدول ترجــع فائدتــه إلــى أنــه يـربط بــين األهــداف التعليميــة
بالمحتوى ,كما أنه يوضح األهمية النسبية التي تعطى لكل موضـوع مـن موضـوعات المحتـوى ,ولكـل

هدف من األهداف.
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جدول رقم()9

وضح جدول مواصفا االختبار التحصيل /التشخيص
الموضوع

فهم

تذكر

المجموع

تطبيق

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

الزاوية المحيطة و المركزية

5

35.71

1

14.29

6

37.5

12

32.43

الشكل الرباعي الدائري

3

21.43

1

14.29

4

25

8

21.62

أوتار الدائرة

1

7.14

1

14.29

4

18.75

6

13.51

مماس الدائرة

5

35.71

4

57.14

3

18.75

12

32.43

16 100.00 7

100.00

37

100.00

المجموع

100.00 14

 -5صياغة فقرات الختبار:
قامت الباحثـة بصـياغة فقـرات االختبـار مـن نـوع اختيـار مـن متعـدد ,إكمـال العبـارات و أسـئلة

تطبيــق ,تتكــون كــل فقــرة مــن جــذع يتضــمن سـؤاال ,وأربعــة بــدائل تتضــمن إجابــة صــحيحة واحــدة فقــط
والباقي خطأ إال أنها مقنعة ظاهريا وتسمى المموهات أو المشتتات.
و قد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون:
 -شاملة لدأهداف التربوية المراد قياسها.

 واضحة و بعيدة عن الغموض و اللبس. -ممثلة بجدول المواصفات المحكم.

 سليمة لغويا وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة. -مصاغة بصورة إجرائية.

 قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط.هذا ,وقد اشتمل االختبار في صورته األولية ملحق رقم( ) 0على ( )11سؤاال عرضـت علـى

المتخصصين في هـذا الشـأن ,إذ تـم عرضـة علـى المحكمـين مـن أسـاتذة كليـات التربيـة فـي الجامعـات
الفلسطينية ,وكذلك على مشرفي مادة الرياضيات فـي و ازرة التربيـة والتعلـيم الفلسـطينية وبعـض معلمـي

المادة القدامى المتميزين ,وتم تبعا لـذلك تغييـر بعـض األسـئلة لعـدم وضـوحها ,إذا تـم حـذف واسـتبدال
بعضــها بــأخرى وفقــا لمــا أرتــاه المحكمــون ,وقــد تــم تعــديل بعــض األســئلة ,واســتبدال بعــض البــدائل,
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وتجنب تك اررات بعض األلفاظ في البدائل ,وقد قامت الباحثة بتعديل األسئلة وعرضها مرة أخرى على

المحكمين.

 -6ترتيب األسئلة
تم ترتيب األسئلة وفقا لمضمون المـادة الد ارسـية ,كمـا تـم ترتيبهـا تبعـا لصـعوبتها ,حيـث بـدأت

الباحثة بوضع األسئلة السهلة ثم تبعهـا بـاألكثر صـعوبة ,وذلـك حسـب التقـدير الشخصـي كـذلك رتبـت
األسئلة ابتداء بأسئلة التذكر ,فالفهم ,فالتطبيق في كل موضوع.
 -2صياغة تعليمات الختبار:
ت ــم ص ــياغة تعليم ــات االختب ــار واع ــدادها عل ــى ورق ــة منفص ــلة ف ــي كـ ـراس االختب ــار ,وق ــد ت ــم

توضيح الهدف من االختبار ,وكيفية اإلجابـة عـن فق ارتـه ,وقـد روعـي السـهولة والوضـوح عنـد صـياغة

هذه التعليمات ,وأخي ار طبق االختبار في صـورته األوليـة لتجريبـه علـى عينـة اسـتطالعية مـن الطلبـة,
وذلك لحساب صدقه وثباته.

 -0تجريب الختبار:
تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )11طالبا وطالبة ممن سبق لهم

دراسة الوحدة (وحدة الدائرة) ,ولهم نفس خصائص المجتمع األصـلي ,وذلـك لتحليـل النتـائج واسـتخراج
الصدق والثبات وكذلك معامل الصعوبة والتمييز للفقرات ,والستيضاح بعض البنود أو البدائل المبهمة

أو الغامضة ,التـي يختلـف األفـراد فـي تفسـيرها وفهمهـا ,ومعرفـة الـزمن الـالزم لنإجابـة عليـه ,وتسـجيل

متوســط الوقــت الــذي اســتغرقه أول خمســة طلبــة فــي اإلجابــة عليــه ,وكــذلك أخــر خمســة طلبــة فــي
اإلجابة عليه ,إذ كان متوسط الوقت ()21دقيقة.
 -2تصحيح الختبار:
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية لالختبار()11

درجة والدرجة الدنيا لالختبار (صفر).

 -أعدت الباحثة مفتاحا مثقبا لتصحيح األوراق بعد أن تم عرضه على محكمين.

 قامت الباحثة بتصحيح األوراق بالمفتاح المثقب ,و أعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكدمن الدرجات قبل تحليلها.

 -رتبت أوراق اإلجابة ترتيبا تنازليا ,وتم رصد الدرجات الخام للطلبة.
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 -98التجربة الستطالعية لالختبار:
بعــد إعــداد االختبــار بصــورته األوليــة قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية

قوامها ( )11طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي من مدرسة كمـال ناصـر األساسـية (ب)
ومن مدرسة شهداء خانيونس األساسية (أ) خـارج عينـة الد ارسـة ,الـذين سـبق لهـم د ارسـة وحـدة الـدائرة,
وقد أجريت التجربة االستطالعية بهدف:

 -حساب مدى صدق وثبات االختبار.

 حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار. صدق الختبار:
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعال ,وحيث أن بنود االختبار قد اختيرت على
أساس قوته التمييزية فإن االختبار صادق إلى حد ما وهناك الكثير من الطرق التي يقاس بها الصدق
واقتصرت الباحثة على نوعين من الصدق حيث أنهما يفيان بالغرض وهما:
 صدق المحكمين:
بعـد إعــداد االختبــار فـي صــورته األوليــة تـم عرضــه فــي صـورته األوليــة علــى مجموعـة مــن المحكمــين
من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تـدريس الرياضـيات ,ومشـرفي ومعلمـي الرياضـيات مـن ذوي

الخبرة وقد بلغ عددهم ( )01ملحق رقم( )3وذلك الستطالع آرائهم حول مدى:
 تمثيل فقرات االختبار لدأهداف المراد قياسها. -تغطية فقرات االختبار للمحتوى.

 -صحة فقرات االختبار لغويا وعلميا.

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف التاسع األساسي. -مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد االختبار.

 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها: -إعادة الصياغة لبعض األسئلة.

 تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة. -اختصار بعض األسئلة.

في ضوء تلك اآلراء تم حذف ثالث فقرات بحيث بقي االختبار في صورته النهائية مكون من ()27
ملحق رقم (.)2
83

 صدق التساق الداخلي:
ويقصد به "قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ,ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة

ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي التي تنتمي إليه" وجرى التحقق من صدق
االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )11طالبا وطالبة,
من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات

االختبار والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك:
معامل ارتباط رج كل فق

جدول رقم ()0
من فق ا االختبار مع الدرج الكلي لالختبار

م.

التذك 

م.

الفهم

م.

التطبيق

1

**0.807

15

**0.510

11

**0.403

2

**0.839

17

*0.374

12

**0.452

3

**0.788

18

**0.640

19

**0.639

4

**0.654

20

**0.681

25

**0.824

5

**0.812

22

**0.662

26

**0.686

6

**0.809

23

**0.554

27

**0.758

7

**0.872

24

**0.548

28

**0.838

8

**0.670

15

**0.510

29

**0.507

9

**0.547

30

**0.668

10

**0.640

31

**0.521

13

**0.540

32

**0.732

14

**0.598

33

**0.734

16

**0.569

34

**0.814

21

**0.457

35

**0.743

36

**0.733

37

**0.737

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )24وعند مستوى داللة (1.222 = )1.10
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )24وعند مستوى داللة (1.211 = )1.14
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.)1.10

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة (,1.14
و للتحقق من صدق االتساق الداخلي لمجالت االختبار ,قامت الباحثة بحساب معامالت

االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات االختبار والمهارات األخرى ,كذلك كل مهارة بالدرجة الكلية

لالختبار والجدول ( )6يوضح ذلك.

جدول ()6
مصفوف معامال ارتباط كل مهار من مهارا االختبار والمهارا األخ ى لالختبار وكذلك مع
الدرج الكلي
الدرجة الكلية

التذكر

التذكر

0.848

1

الفهم

0.719

0.466

1

التطبيق

0.926

0.625

0.606

الفهم

التطبيق

1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )24وعند مستوى داللة (1.222 = )1.10
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )24وعند مستوى داللة (1.211 = )1.14

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالختبار

ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ,)1.10وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من

االتساق الداخلي.

 حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات الختبار

 معامل الصعوبة:

يقصد بمعامل الصعوبة "النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا على كل سؤال من االختبار

إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا (الكيالني وآخرون ,)117 :3114 ,ويحسب
بالمعادلة التالية:
معامل الصعوبة=

ع(ص)+د(ص)

ن

حيث أن:
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ع (ص)= عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.

د (ص)= عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ن = عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.

و بذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنـه كلمـا زادت نسـبة الصـعوبة تكـون الفقـرة

أسهل ,والعكس صحيح.

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة

أن مع ــامالت الص ــعوبة لك ــل الفقـ ـرات تتـ ـراوح ب ــين ( )1.37-1.77وك ــان متوس ــط معام ــل الص ــعوبة
الكلي( ,)1.63وبهذه النتـائج تبقـي الباحثـة علـى جميـع فقـرات االختبـار ,وذلـك لتـدرج مسـتوى صـعوبة
االختبار
 معامل التميي :
تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالية:
معامل التمييز=

ع(ص) -د(ص)
ن

ع(ص)= عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
د(ص)= عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

تتراوحت جميع متوسط معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد اسـتخدام المعادلـة السـابقة بـين

( )1.43 -1.37للتمييــز بــين إجابــات الفئتــين العليــا والـدنيا ,وقــد بلــغ متوســط معامــل التمييــز الكلــي(

 )1.44ويقبــل علــم القيــاس معامــل التمييــز إذا بلــغ أكثــر مــن (( )1.31الكيالنــي وآخــرون:3114 ,

 )114وبذلك تبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار.

والجدول( )7يبن متوسط معامالت الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.
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م

جدول ()2
معامال الصعوب والتميي لكل فق من فق ا االختبار
معامالت الصعوبة
م
معامالت الصعوبة معامالت التمييز

معامالت التمييز

1

1.72

1.44

20

1.37

1.44

2

1.61

1.72

21

1.72

1.44

3

1.72

1.44

22

1.64

1.61

4

1.44

1.72

23

1.72

1.26

5

1.64

1.14

24

1.77

1.14

6

1.77

1.14

25

1.42

1.43

7

1.61

1.72

26

1.61

1.72

8

1.64

1.14

27

1.44

1.72

9

1.77

1.37

28

1.42

1.43

10

1.72

1.44

29

1.10

1.14

11

1.61

1.44

30

1.26

1.72

12

1.43

1.26

31

1.37

1.44

13

1.42

1.61

32

1.41

1.43

14

1.61

1.44

33

1.64

1.61

15

1.72

1.26

34

1.61

1.72

16

1.77

1.37

35

1.10

1.43

17

1.43

1.26

36

1.42

1.61

18

1.72

1.44

37

1.26

1.72

19

1.61

1.72

متوسط معامل

الصعوبة الكلي

متوسط معامل

8.6:

التمييز الكلي
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0.58

 ثبات الختبار:
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة.

وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون 30

على النحو التالي:

 طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية,

حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ,الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مهارة

من مهارات االختبار ,وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ,ثم جرى تعديل الطول باستخدام
معادلة سبيرمان بروان والجدول ( )4يوضح ذلك:
جدول ()0
وضح معامال االرتباط بين نصف كل مهار من مهارا االختبار وكذلك االختبار ككل قبل التعد ل
ومعامل الثبا بعد التعد ل
معامل الثبات بعد
الرتباط قبل
عدد الفقرات
المهارة
التعديل
التعديل
التذكر

14

0.729

0.843

الفهم

*7

0.707

0.716

التطبيق

16

0.874

0.933

الدرجة الكلية

*37

0.813

0.818

* تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين
يتضـح مــن الجـدول الســابق أن معامــل الثبـات الكلــي ( ,)1.404وهــذا يـدل علــى أن االختبــار
يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 طريقة كودر -ريتشارد سون Kuder Richardson and ::9
استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ,وذلك إليجاد معامـل ثبـات االختبـار,

حيـث حصـلت علـى قيمــة معامـل كـودر ريتشــارد سـون 30للدرجـة الكليـة لالختبــار ككـل طبقـا للمعادلــة
التالية :والجدول ( )2يوضح ذلك:
ك( /ك -9 [ )9-م(م-ك)( /ع :ك]

ر=30

حيث أن :م  :المتوسط

ك  :عدد الفقرات

ع ::التباين (ملحم):662:880 ,

جدول ()4

عد الفق ا والتبا ن والمتوسط ومعامل كو ر ر تشار سون :9
ك

ع:

م

معامل كودر ريتشارد شون :9

التذكر

14

14.584

11.075

0.906

الفهم

7

3.097

4.925

0.617

التطبيق

17

25.785

7.400

0.902

الدرجة الكلية

37

84.810

23.400

0.924

يتضـ ــح مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابق أن معامـ ــل كـ ــودر ريتشـ ــارد شـ ــون  30لالختبـ ــار ككـ ــل كانـ ــت
( )1.231وهي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
وبذلك تأكدت الباحثة من صدق و ثبات االختبار التحصيلي.
ثانيا :استبانة المعلمين:

قامت الباحثة بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:
 بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي
عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قامت

الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد االستبانة في صورته األولية والتي شملت(  )16فقرة .
 عرض االستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدي مالئمتها لجمع البيانات.
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 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 عرض االستبانة على ( )01من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة
اإلسالمية ,وجامعة األقصى ,جامعة القدس المفتوحة .
 بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون وكذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات حيث
أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (مرتفعة جدا ,مرتفعة ,متوسطة,

منخفضة ,منخفضة جدا) أعطيت األوزان التالية ( )0 ,3 ,2 ,4,1بذلك تنحصر درجات أفراد
عينة الدراسة ما بين (. )16,321

وصف الستبانة:
تتضــمن االســتبانة ( )16فق ـرة للتعــرف علــى مصــادر القصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى معلمــي

الرياضيات للصف التاسع األساسي والجدول التالي يوضح ذلك:

البعد

جدول()98
وضح توز ع فق ا االستبان
البعد

مصادر القصور في تعلم
الهندسة

العدد

قصور تعود للطالب

8

قصور تعود للمعلم

8

قصور تعود للكتاب

8

جوانب القصور في تعلم وحدة الدائرة

22

المجموع

46
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 صدق الستبانة:
قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:
 صدق المحكمين:
تم عرض االسـتبانة علـى مجموعـة مـن أسـاتذة جـامعيين مـن المتخصصـين ممـن يعملـون فـي
الجامعات الفلسطينية فـي محافظـات غـزة ,حيـث قـاموا بإبـداء آرائهـم ومالحظـاتهم حـول مناسـبة فقـرات

االستبانة ,ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد االستبانة ,وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية.
 صدق التساق الداخلي:

جرى التحقق من صدق االتساق الـداخلي لالسـتبانة بتطبيـق االسـتبانة علـى عينـة اسـتطالعية

مكونة مـن ( )01معلمـا ومعلمـة مـن معلمـي الرياضـيات مـن خـارج عينـة الد ارسـة ,وتـم حسـاب معامـل
ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة وكــذلك تــم حســاب

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمـي إليـه وذلـك
باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

الجدول ( )00يبين معامالت ارتباط درجة كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للمجـال الـذي
تنمي اليه.
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معامل ارتباط رج كل فق
المجال
م

0
3
2
1
4

قصور تعود
للطالب

6

قصور تعود
للمعلم

07

31
30
33
32
31

9

10
11

**0.928

12

**0.953

13

*0.757

**0.953

14

**1.727

**0.861

16

**1.222
جوانب
القصور في
تعلم وحدة
الدائرة

15
17

**0.813
قصور تعود
للكتاب

**1.240

8

**0.914

04

*1.744

7

**0.953

06

**1.474

6

**0.785

04

02

**0.965

**1.721

4

**0.653

01

01

**0.965

5

*0.650

**0.824

2

02

**0.954

3

**1.264

2

**0.810

4

03

**0.879

1

**1.771

**0.898

7

00

جدول ()99
من فق ا االستبان مع الدرج الكلي للبعد الذي تنتم إليه
المجال
م

18
19

**0.824
*0.667
*0.760
**0.896

*1.622
1.041

**1.447
**1.211
*1.674
1.130

*1.644
1.142

*1.700

20
22

**1.401

**0.897
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )4وعند مستوى داللة (1.764 = )1.10
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**1.232

**1.264

21

*0.729

1.144

**1.232

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )4وعند مستوى داللة (1.623 = )1.14

يبــين الجــدول الســابق معــامالت االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات االســتبانة والدرجــة الكليــة

لفق ارت ــه ,وال ــذي يب ــين أن مع ــامالت االرتب ــاط المبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( ,)1.10 ,1.14ع ــدا
الفقرات( )04 ,06 ,03 ,2من محور جوانـب القصـور فـي تعلـم الـدائرة ,حيـث قامـت الباحثـة بحـذفهم

مــن االســتبانة ,وبــذلك أصــبحت االســتبانة بصــورتها النهائيــة مكونــة مــن ( )13فق ـرة ملحــق رقــم ()4
وتنحصر درجاتها ما بين ( )13,301درجة

وللتحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لدأبعــاد قامـت الباحثــة بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين

درجة كل بعد من أبعـاد االسـتبانة واألبعـاد األخـرى وكـذلك كـل بعـد بالدرجـة الكليـة لالسـتبانة والجـدول
( )03يوضح ذلك:
جدول ()9:
مصفوف معامال ارتباط كل بعد من أبعا االستبان واألبعا األخ ى لالستبان وكذلك مع الدرج
الكلي
مصادر القصور جوانب القصور
الدرجة الكلية

في تعلم

مصادر القصور في تعلم الهندسة

0.671

1

جوانب القصور في تعلم وحدة الدائرة

0.717

0.679

الهندسة

في تعلم وحدة
الدائرة
1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )4وعند مستوى داللة (1.460 = )1.10
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )4وعند مستوى داللة (1.111 = )1.14

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكليـة لالسـتبانة
ارتباطا ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )1.14 ,1.10وهـذا يؤكـد أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة
عالية من االتساق الداخلي.
 ثبات الستبانة:
أج ــرت الباحث ــة خطـ ـوات التأك ــد م ــن ثب ــات االس ــتبانة وذل ــك بع ــد تطبيقه ــا عل ــى أفـ ـراد العين ــة
االستطالعية بطريقة معامل ألفا كرونباخ.
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 طريقة ألفا كرونباخ:
اســتخدمت الباحثــة طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات وهــي طريقــة ألفــا كرونبــاخ ,وذلــك

إليجاد معامل ثبات المقياس ,حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك
للمقياس ككل والجدول ( )02يوضح ذلك:
جدول ()90
وضح معامال ألفا ك ونباخ لكل بعد من أبعا المقياس وكذلك لالستبان ككل
معامل ألفا
عدد
األبعاد
كرونباخ
الفقرات
مصادر القصور في
تعلم الهندسة

قصور تعود للطالب

8

0.952

قصور تعود للمعلم

8

0.947

قصور تعود للكتاب

8

0.923

جوانب القصور ككل

24

0.926

22

0.975

جوانب القصور في تعلم وحدة الدائرة

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات تراوحت ما بين ( )1.274 – 1.232وهذا يـدل

على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
ثالثا :المقابالت

قامـــت الباحثـــة بـــبجراء مقـــابالت فرديـــة مـــع عينـــة عشـــوائية عـــددها ( )98مـــن مشـــرفي

الرياضيات ملحق رقم ( )6و طرح مجموعة من األسئلة:

 .0ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لطلبة الصف التاسع األساسي التي تعود للطالب؟
 .3م ــا جوانـ ـب القص ــور ف ــي تعل ــم الهندس ــة لطلب ــة الص ــف التاس ــع األساس ــي الت ــي تع ــود لمعل ــم
الرياضيات؟

 .2م ــا جوان ــب القص ــور ف ــي تعل ــم الهندس ــة لطلب ــة الص ــف التاس ــع األساس ــي الت ــي تع ــود للم ــنهج
الدراسي؟
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ورصــد اســتجابات المش ـرفين وذلــك مــن خــالل تــدوين كــل مشــرف االســتجابة علــى كــل س ـؤال

حسب وجهة نظره.
خطوات الدراسة:

 .0االطالع على الدراسات السابقة و األدب التربوي.
 .3الحصول على كتاب تسهيل مهمة من الجامعة و تقديمه لو ازرة التربية و التعليم و ذلك حتى
تتمكن الباحثة من إجراء خطوات الدراسة ملحق رقم (.)7

 .2القيام بدراسة استطالعية للطلبة للتعرف بصورة استطالعية على جوانب القصور في تعلم
الهندسة.
 .1تحليل وحدة الهندسة في مقرر الرياضيات الكتاب األول للصف التاسع األساسي و هي
الوحدة الرابعة بعنوان الدائرة.
 .4بناء اختبار تحصيلي/تشخيصي يقيس القصور في تعلم الطلبة للهندسة و من ثم تحليل
نتائج االختبار.

 .6بناء استبانة خاصة بمعلمين الرياضيات للصف التاسع للكشف عن جوانب القصور في تعلم
الهندسة.

 .7عرض االختبار على المحكمين للتأكد من ذوي الخبرة وذلك للتأكد من الصياغة ومدى قدرة
االختبار لقياس ما اعده له.

 .4عرض االستبانة على محكمين و ذلك للتأكد من أن فقرات االستبانة سليمة من الناحية
اللغوية و البنائية صادقة لما أعدت لقياسه.
 .2طبق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ()11طالب و طالبة ممن أنهوا
دراسة وحدة الدائرة وذلك لتأكد من صدق االختبار.
 .01اختيار طلبة الصف التاسع األساسي بطريقة العشوائية الطبقية حيث تم اختيار أربعة

مدارس ,مدرستين ذكور (مدرسة كمال ناصر األساسية "ب" ,مدرسة عبد اهلل أبو ستة "أ")
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ومدرستين إناث (مدرسة شهداء خانيونس "أ" ,مدرسة ابن خلدون "أ") وهي مدارس تابعة

لمديرية التربية و التعليم خانيونس.

 .00اختير صفين بطريقة عشوائية لتطبيق االختبار التحصيلي /التشخيصي ,أشرفت الباحثة
على تطبيق االختبار بمساعدة معلم/ة الرياضيات في المدرسة المختارة.

 .03توزيع االستبانة على معلمين الرياضيات وجمع هذه االستبانات.
 .02عقد لقاءات مع مشرفين الرياضيات بمديريات التربية و التعليم بقطاع غزة وذلك لتحديد

جوانب القصور في تعلم الهندسة لطلبة الصف التاسع والتي قد تعود للطالب أو المعلم أو

المادة الدراسية.
 .01تحليل النتائج و ذلك لنإجابة عن أسئلة الدراسة ,و تفسيرها.
 .04عمل ورشة عمل مع معلمين الرياضيات للصف التاسع لتحديد النسبة التي نعتبر انها بداية
للقصور وطبعا ذلك في ضوء النتائج لالختبار التشخيصي.

 .06في ضوء النتائج التي سيتم الحصول عليها فانه سيتم اقتراح تصور لعالج القصور في
تعلم الهندسة للطلبة الصف التاسع األساسي.
 .07تقديم توصيات و المقترحات في ضوء النتائج

المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة فـي هـذه الد ارسـة الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة  SPSSوالمعروفـة
باسـم  Package For Social Science Stochasticفـي إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية التـي تـم
استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson
إليجاد معامل الثبات تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان بـروان للتجزئـة النصـفية المتسـاوية,
ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها ووضع التوصيات واملقرتحات
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها.
 النتائ المتعلق بالسؤال الثان ومناقشتها.
 النتائ المتعلق بالسؤال الثال ومناقشتها.
 النتائ المتعلق بالسؤال ال ابع ومناقشتها.
 توصيا الدراس .
 مقت حا الدراس .
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الفصل الخامس
نتائـج الدراسـة

يتضـمن هـذا الفصـل عـرض تفصــيلي للنتـائج التـي تـم التوصــل إليهـا مـن خـالل تطبيــق أدوات

الدراسة ,باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل :

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبـة

الصف التاسع األساسي في ضوء نتائج الختبار التحصيلي/التشخيصي؟

ولنإجابة عن هذا التساؤل قامـت الباحثـة بتطبيـق اختبـار تحصيلي/تشخيصـي ,والـذي سـبق
توض ــيح كيفي ــة إع ــداده وتطبيق ــه ف ــي الفص ــل ال ارب ــع ,ث ــم قام ــت الباحث ــة بتص ــحيح االختب ــار ,وتجمي ــع
البيانات في جدول ,ثم حسـاب النسـب المئويـة لتكـرار الخطـأ باسـتخدام التكـ اررات والنسـب المئويـة لكـل

فترة وذلك كما يلي:
 حساب عدد مرات تكرار اإلجابة الخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار. تم الحصول على النسبة المئوية لتكرار الخطأ لكل فقرة بالنسبة لجميع أفراد العينة وذلك كمايلي:
النسبة المئوية لتكرار الخطأ= عدد تكرار الخطأ 011 X
عدد أفراد العينة
وهذه النسبة تمثل نسبة تكرار الخطأ لدى أفراد العينة في كل فقرة من فقرات االختبار.
الجــدول رقــم( )04يبــين النســبة المئويــة لتك ـرار الخطــأ فــي االختبــار التحصــيلي /التشخيصــي
لوحدة الدائرة ,وذلك لجميع أفراد العينة
وبعد القيام بورشة عمل مع معلمـي الرياضـيات للصـف التاسـع ملحـق رقـم( ) 4وذلـك لتحديـد
النســبة المئويــة لتحديــد مســتوى القصــور حيــث اعتبــرت مــن  %41فمــا فــوق مــن تك ـرار الخطــأ يمثــل

قصور للطلبة في تحقيق الهدف من تعلم الهندسة.
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والجدول التالي يوضح ذلك:

رقم

السؤال
0
3
2
1
4
6
7
4
2
01
00
03
02

جدول رقم ()99
التك ارا والنسب المئو لكل فق من فق ا االختبار وكذلك ت تيبها
النسبة
تكرار
تكرار
مستوى
المئوية لتكرار الترتيب
اإلجابة
السؤال
الخطأ
السؤال
الخطأ
الصحيحة
تحديد العالقة بين قياس الزاوية الخارجة في الشكل
الرباعي مع الزاوية الداخلة المقابلة لمجاورتها
تحديد العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر عند
نقطة التماس
يعرف الزاوية المركزية
تحديد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية
المحيطية المشتركة معها في نفس القوس
تحديد العالقة بين الزاويتين المحيطيتان المرسومتان
على قوس واحد
تحديد العالقة بين مجموع زاويتين متقابلتين في

شكل رباعي دائري

تحديد العالقة بين وتران في دائرة وبعدهما عن
مركز الدائرة
يحدد عالقة بين المماسان المرسومان من نقطة

خارج الدائرة

يحدد قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر
في الدائرة
يحدد عالقة تساوي قياس الزاوية المماسية مع

الزاوية المحيطية المرسومة على الجهة األخرى

يجد قياس زاوية مركزية مشتركة مع زاوية محيطية
مشتركة معها في القوس
يجد بعد وتر عن مركز الدائرة إذا علم بعد الوتر

اآلخر شرط أن يتساوى الوتران
يعرف الزاوية المماسية

111

تذكر

182

87

32.34

32

تذكر

162

107

39.78

23

تذكر

170

99

36.80

27

تذكر

147

122

45.35

19

تذكر

178

91

33.83

31

تذكر

193

76

28.25

35

تذكر

167

102

37.92

24

تذكر

170

99

36.80

28

تذكر

174

95

35.32

29

تذكر

178

91

33.83

30

تطبيق

168

101

37.55

26

تطبيق

189

80

29.74

34

تذكر

119

150

55.76

15

رقم

مستوى

السؤال

السؤال

السؤال

تكرار

اإلجابة

الصحيحة

تكرار

الخطأ

النسبة

المئوية لتكرار الترتيب
الخطأ

01

يعرف الزاوية المحيطية

تذكر

149

120

44.61

20

04

يحدد عدد النقاط التي يقطعها المماس لدائرة

فهم

207

62

23.05

37

تذكر

182

87

32.34

33

07

يحدد نوع الزاوية المحيطية المرسومة على القطر

تذكر

167

102

37.92

25

04

يحدد القاطع لدائرة على الرسم

فهم

144

125

46.47

18

تطبيق

154

115

42.75

21

فهم

77

192

71.38

7

تذكر

203

66

24.54

36

فهم

115

154

57.25

13

فهم

121

148

55.02

16

فهم

157

112

41.64

22

تطبيق

133

136

50.56

17

تطبيق

111

158

58.74

12

06

02
31
30
33
32
31
34
36

37

يحدد عالقة بين المماسان من نقطة خارج الدائرة
من خالل الخيارات المعطاة

يجد قياس زاوية في شكل رباعي دائري إذا علمت
زاوية مقابله لها بدون رسم
يحدد أي من األشكال المعطاة ليس رباعي دائري
يحدد العالقة بين قياس الزاوية الخارجة في الشكل

الرباعي الدائري و قياس الزاوية المقابلة لمجاورتها.

تحدد العالقة بين مماسين مرسومين من نهايتي

قطر الدائرة

تحديد العالقة بين المماس الذي تنتمي إليه نقطة

التماس وقطر الدائرة

يحدد العبارة الخاطئة لمجموعة من الخيارات تخص
عالقة المستقيم الذي يقطع الدائرة
يجد قياس زاوية محيطية إذا علمت قياس الزاوية
المحيطية المشتركة معها بالقوس في الدائرة
يجد قياس الزاوية المحيطية في الدائرة من خال ل

موضع رسمها على القطر

يجد قياس زاوية مجهولة في الدائرة إذا علمت
قياس زاوية ,وربط نظرية الزاوية المرسومة على

القطر
34
32

يجد قياس زاوية في شكل رباعي دائري إذا كان

معلوم قياس الزاوية المقابلة لها في الدائرة

يجد قياس زاوية محيطية مجهولة إذا علم قياس
زاويتين محيطيتان في الدائرة وذلك من خالل قيام
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تطبيق

64

205

76.21

6

تطبيق

117

152

56.51

14

تطبيق

91

178

66.17

8

رقم

مستوى

السؤال

السؤال

السؤال

تكرار

اإلجابة

الصحيحة

تكرار

الخطأ

النسبة

المئوية لتكرار الترتيب
الخطأ

الطالب بعمل على الدائرة
21
20

تطبيق

يجد قياس الزاوية المماسية في رسمه معطاه
يجد قياس الزاوية المحيطية المشتركة بالقوس مع
الزاوية المركزية اذا علمت الزاوية المركزية

تطبيق

96
54

173
215

64.31
79.93

9
4

المنعكسة في الدائرة
23

يجد قياس الزاوية المجهولة في دائرة من خالل

تطبيق نظرية المماس عمودي على نصف القطر ,تطبيق

وزاوية معلومة على الدائرة
22

يجد قياس زاوية مجهولة خارجة عن شكل رباعي
دائري إذا أعطيت في قياس زاويتين في الشكل
الرباعي على الدائري

21
24
26
27

يجد قياس زاوية مجهولة في شكل رباعي دائري

الزاوية معطاه :س المطلوب فقط س في الدائرة
يثبت الشكل رباعي دائري من خالل مسألة
هندسية بها معطيات بشكل المرسوم

أن يثبت قياس الزاوية المرسومة في نصف دائرة

قائمة

يجد بعد وترعن مركز الدائرة من خالل مسألة

هندسية بها معطيات بدون رسم

59

210

78.07

5

تطبيق

97

172

63.94

10

تطبيق

108

161

59.85

11

تطبيق

43

226

84.01

2

تطبيق

34

235

87.36

1

تطبيق

45

224

83.27

3

تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
** يوضح الجدول رقم ( )01أن هناك مجموعة من األسئلة تقل فيها نسبة الخطأ عن  %41وهي
األسئلة من سؤال ( 0إلى  )03باإلضافة إلى سؤال( )01,04,06,07,04,02,30,31وبالتالي فهي

ال تمثل قصور في التعلم لدى طلبة الصف التاسع ,ألنها تعمد على حفظ المفاهيم و التعميمات ال

تتعدى مستوى الفهم والتذكر
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**كما ويوضح الجدول( )01أن هناك مجموعة من األسئلة ارتفعت فيها نسبة الخطأ عن %41
وهذا يدل أن هناك قصور واضح في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع تدرجت من % 41األقل

قصور بالتعلم إلى % 47األكثر قصور بالتعلم.
هي األسئلة التالية مرتبة تصاعديا من األقل قصور إلى األكثر قصور في التعلم:
 .0السؤال رقم( )34أن يجد قياس زاوية محيطية إذا علمت قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها
بالقوس على الدائرة حيث بلغت نسبة الخطأ , %41.46وهذه النسبة قد ترجع إلى عدم قدرة

الطالب تحديد الزاوية المحيطية على الرسم وتحديد الزاوية المشتركة معها بالقوس أيضا على

الدائرة ,القصور ال يرجع هنا لعدم حفظ الطالب المفهوم للزاوية المحيطية حيث سؤال رقم()01
يقيس حفظ الطلبة لمفهوم الزاوية المحيطية وسؤال رقم( )4يقيس حفظ الطلبة للتعميم أن
الزاويتين على قوس واحد متساويتين بالقياس نسبة الخطأ بهما على التوالي %11و %22أي

أقل من  ,%41القصور واضح في التطبيق لمفهوم الزاوية المحيطية وتساوي لزاويتين
محيطيتين على قوس واحد.

 .3سؤال رقم( )32أن يحدد العالقة بين المماس الذي تنتمي إليه نقطة التماس وقطر الدائرة حيث
بلغت نسبة الخطأ  %44.13هذه النسبة قد ترجع إلى عدم قدرة الطالب الرسم وتخيل العالقة
حيث يرسم دائرة يحدد بها القطر ومن ثم نقطة تماس يمر بها مماس من خالل الرسم تظهر

العالقة أن المماس عمودي على القطر المار بنقطة التماس ,القصور ناتج عن ضعف الطالب

في رسم المسألة الهندسية وتحديد المفاهيم على الرسم ومن تحديد العالقات بين هذه المفاهيم.

 .2السؤال رقم( )02أن يعرف الطالب الزاوية المماسية حيث بلغت نسبة الخطأ  %44.76وهذه
النسبة قد ترجع بسبب عدم حفظ الطلبة لتعريف الزاوية المماسية ,أو عدم توصيل المعلم

المفهوم للطلبة بشكل مناسب وتوضيحها على الرسم لذلك الطالب لديه قصور في تعريف الزاوية
المماسية.
 .1سؤال رقم ( )33أن يحدد العالقة بين مماسين مرسومين من نهايتي قطر الدائرة  ,حيث بلغت

نسبة الخطأ  %47.34ترجع هذه النسبة أيضا لعدم قدرة الطالب على الرسم المسألة الهندسية و
تحديد العالقات ,الطالب هنا البد أن يرسم دائرة يحدد بها قطر ومن نهايتي القطر يرسم

مماسين  ,ومن ثم تظهر العالقة المماسان متوازيان ,إذن القصور ناتج عدم قدرة الطالب على
الرسم و تحديد العالقات وفهمها.
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 .4سؤال رقم ( )34أن يجد قياس زاوية في شكل رباعي دائري إذا كان معلوم قياس الزاوية المقابلة

لها على بالدائرة  ,حيث بلغت نسبة الخطأ  %46.40هذه النسبة ترجع إلى عدم قدرة الطالب
لتطبيق التعميم بأن الزاويتين المتقابلتين بالشكل الرباعي الدائري متكاملتين قياسهما 041درجة,

القصور يعود لضعف مستوى التطبيق على الرسم وليس التذكر حيث رقم( )6يقيس مستوى
التذكر في تحديد العالقة بين مجموع زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري نسبة الخطأ

 %34.34وبالتالي هي ليست قصور.

 .6السؤال رقم ( )36أن يجد قياس الزاوية المحيطية في الدائرة من خالل موضع رسمها على
القطر بلغت نسبة الخطأ  %44.71هذه النسبة ترجع لعدم قدرة الطالب لتطبيق التعميم بأن
الزاوية المحيطية المرسومة على قطر قياسها  21درجة ,القصور واضح في مستوى التطبيق
وتحديد العالقة على الرسم وليس فهم وتذكر التعميم ,حيث أن سؤال رقم( )2يحدد مستوى

التذكر تعميم الزاوية المحيطية المرسومة على قطر في الدائرة بلغت نسبة الخطأ فيه %22.42
حيث يقيس مستوى التذكر للتعميم ,وسؤال رقم ( )07بلغت فيه نسبة الخطأ %27.23والذي
يحدد فهم الطالب أن الزاوية المرسومة على القطر هي قائمة أي النسبة أقل من  %41ليست

قصور ّ,إذن القصور في التطبيق للتعميم على الرسم قد يكون المعلم أحد األسباب بأنه يشرح
المفهوم دون التطبيق على الرسم ومتابعة الطالب في مهارة التطبيق.
 .7السؤال رقم ( )21أن يجد قياس زاوية مجهولة في شكل رباعي دائري الزاوية معطاه 3س
المطلوب فقط س على رسمه معطاه بلغت نسبة الخطأ  %42.44الخلل هنا في تطبيق للتعميم
على الرسم بأن الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري متكاملتين حيث أن الزاوية

المعطاة على الرسم 3س والمطلوب قياس س ,الخلل واضح في أن الطالب لم يستطيع تحديد
العالقة على الرسم3س 041=41+حسب المعطيات حيث يحل المعادلة ويوجد قياس س ,وذلك

ناتج من ضعف مهارة التطبيق ,هو يتذكر التعميم ولكن لم تستطيع التطبيق على الرسم ,قد
يرجع هنا لدور المعلم من خالل شرح التعميمات و المفاهيم توضحيها على الرسم وتنمية قدرة

الطالب على التطبيق على الرسم دون الحفظ فقط.
 .4سؤال رقم ( )22أن يجد قياس زاوية مجهولة خارجة عن الشكل الرباعي الدائري ,إذا أعطيت
قياس زاويتين في الشكل الرباعي الدائري  ,حيث بلغت نسبة الخطأ فيه  , %62.21القصور

الناتج هنا الطالب لم يستطيع تحديد الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري على الرسم
ومن ثم تطبيق التعميم بأن مجموع قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي مع الزاوية الداخلة
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المقابلة لمجاورتها يساوي  ,041السؤال رقم( )0يقيس مستوى تذكر الطالب للتعميم بلغت نسبة

الخطأ , %23.21وبالتالي القصور في مستوى التطبيق وليس في تذكر التعميم.

 .2سؤال رقم ( )21أن يجد قياس الزاوية المماسية في الدائرة بلغت نسبة الخطأ %61.20
القصور ناتج عن عدم قدرة الطالب في تعريف الزاوية المماسية و تحديدها على الرسم و

واضح ,حيث سؤال( )02يعرف الطالب الزاوية المماسية بلغت نسبة الخطأ  %44.76وهذا

قصور في تعريف الزاوية المماسية.

 .01سؤال رقم ( )32أن يجد قياس زاوية محيطية مجهولة إذا علم قياس زاويتين محيطيتان في
الدائرة وذلك من خالل قيام الطالب بعمل على الرسمة المعطاة القصور ناتج عن عدم قدرة

الطالب تحديد الزاويتين المشتركتين في قوس واحد وتطبيق التعميم بأن الزاويتين المحيطيتين
متساويتين في القياس.
 .00سؤال رقم ( )31أن يحدد أي من األشكال المعطاة ليس رباعي دائري بلغت نسبة الخطأ
 %70.24القصور ناتج عن عدم فهم الطالب لمفهوم الشكل الرباعي الدائري.

 .03سؤال رقم ( )37أن يجد قياس زاوية مجهولة في الدائرة إذا علمت قياس زاوية ,وربط نظرية
الزاوية المرسومة على القطر على رسمه معطاه بلغت نسبة الخطأ %76.30القصور هنا ناتج
عن عدم قدرة الطالب في تحديد الزاوية المحيطية المرسومة على القطر وتطبيق التعميم وظهر

ذلك واضح في سؤال رقم ( )36بلغت نسبة الخطأ فيه  ,%44.71يرجع القصور لضعف

تطبيق التعميمات إليجاد الزاوية المجهولة.

 .02سؤال رقم ( )23أن يجد قياس الزاوية المجهولة في دائرة من خالل تطبيق نظرية المماس
عمودي على نصف القطر و زاوية معلومة ,حيث

بلغت نسبة الخطأ %74.17يرجع

القصور لضعف الطالب في تطبيق النظريات والتعميمات ,وضعف في تحليل معطيات

المسألة الهندسية.

 .01سؤال رقم( )20أن يجد قياس الزاوية المحيطية المشتركة بالقوس مع الزاوية المركزية اذا علمت
الزاوية المركزية المنعكسة في الدائرة ,بلغت نسبة الخطأ  ,%72.22يرجع القصور لعدم قدرة
الطالب لتطبيق العالقة بين الزاوية المركزية والمحيطية  ,وربطها بمفهوم الزاوية المركزية

المنعكسة ,قد يرجع القصور في هذا السؤال لربط بمفهوم الزاوية المركزية المنعكسة من خالل

النتائج ظهر الخلل بسبب وجود الزاوية المنعكسة ,حيث سؤال رقم( )00ربط فقط بين العالقة
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بين الزاوية المركزية و المحيطية بأن المحيطية تساوي نصف المركزية المشتركة معها في

القوس دون وجود مفهوم الزاوية المركزية المنعكسة كانت نسبة الخطأ %27.44ليست قصور,
إذن ربط العالقة بين المحيطية والمركزية المنعكسة المشتركة في القوس هو الخلل والذي أدى

للقصور.

 .04سؤال رقم( )27أن يجد بعد وتر عن مركز الدائرة من خالل مسألة هندسية بها معطيات بدون
رسم تحتاج أن يرسمها الطالب ليستطيع اإلثبات بلغت نسبة الخطأ  %42.37القصور ناتج
بسبب عدم قدرة الطالب على رسم المسألة الهندسة و تحديد المعطيات على الرسم و ربط

النظريات وتحديد المطلوب وذلك سبب قصور في اإلثبات للمسألة الهندسية.
 .06سؤال رقم( )24أن يثبت أن الشكل رباعي دائري من خالل مسألة هندسية بها معطيات على
الشكل المرسوم بلغت نسبة الخطأ  %41.10القصور ناتج عن عدم قدرة الطالب تفسير

المعطيات على الرسمة و االستفادة منها وبرط النظريات في التوصل للبرهان.

 .07سؤال رقم( )26أن يثبت أن قياس زاوية المرسومة في نصف دائرة قائمة من خالل مسألة
هندسية بها معطيات بدون رسم تحتاج أن يرسمها الطالب ليستطيع اإلثبات ,سبب القصور
عدم قدرة الطالب تفسير معطيات المسألة الهندسية ورسم المسألة الهندسية ومن ثم تحليل

المعطيات وربط النظريات للتوصل للمطلوب.

القائمة الفعلية للقصور في تعلم طلبة الصف التاسع لوحدة الدائرة كما ظهرت في نتائج الختبار

التشخيصي:

 .0أن يجد قياس زاوية محيطية إذا علمت قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بالقوس.
 .3أن يحدد العالقة بين المماس الذي تنتمي إليه نقطة التماس وقطر الدائرة.
 .2أن يعرف الزاوية المماسية.

 .1أن يحدد العالقة بين مماسان مرسومان من نهايتي قطر الدائرة.
 .4أن يجد قياس زاوية في شكل رباعي دائري إذا كان معلوم قياس الزاوية المقابلة لها على
رسمه معطاه.

 .6أن يجد قياس الزاوية المحيطية في الدائرة من خالل موضع رسمها على القطر برسمه.
 .7أن يجد قياس زاوية مجهولة خارجة عن شكل رباعي دائري.
 .4أن يجد قياس الزاوية المماسية في رسمه معطاه.
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 .2أن يجد قياس الزاوية المجهولة في دائرة من خالل تطبيق نظرية المماس عمودي على
نصف القطر.

 .01يجد بعد الوتر عن مركز الدائرة من خالل مسألة هندسية.
 .00أن يثبت الشكل رباعي دائري.

 .03ربط النظريات و التعميمات إلثبات مسألة هندسية.
 .02رسم المسألة الهندسية.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

يــنص السـؤال الثــاني مــن أســئلة الد ارســة علــى :مــا جوانــب القصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى

طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر معلمي الرياضيات ؟

ولنإجابة عـن هـذا التسـاؤل قامـت الباحثـة بتطبيـق اسـتبانة علـى معلمـي الرياضـيات للصـف

التاســع األساســي صــنفت إلــى محــورين المحــور األول مصــادر القصــور قســم إلــى أبعــاد( بعــد الطالــب,
بعــد المعلــم ,بعــد الكتــاب المدرســي) والمحــور الثــاني بعــد تحليــل الوحــدة حــددت األهــداف لوحــدة الــدائرة
ومن ثم كان المحور يحدد الجوانب للقصور في تعلم الطلبة للوحدة

المئوية ,االنحراف المعياري والجدول التالي يوضح ذلك:

باسـتخدام المتوسـطات والنسـب

المحور األول :مصادر القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم الهندسة ,ويتفرع من المحور

ثالثة أبعاد وهي:
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البعد األول :الطالب
جدول ()90
المتوسطا والوزن النسب لكل فق من فق ا البعد وكذلك ت تيبها
الوزن مستوى
النحراف
الترتيب
المتوسط
الفقرة
النسبي المعنوية
المعياري

م

0
3

ضعف في امتالك المتطلبات األساسية لتعلم
0
الهندسة

3

ضعف في استخدام األدوات الهندسية

ضعف مهارات التفكير الهندسي لدى طلبة
2
2
1
4
6
7
0

الصف التاسع
افتقار لربط ما تعلمه في الهندسة في الحياة
1
العملية

4يفضلون األفرع األخرى بالرياضيات عن
الهندسة

6
وجود فكرة مسبقة أن الهندسة صعبة التعلم
7
صعوبة في قراءة و تحليل المسألة الهندسية
0ضعف في ربط النظريات لحل المسألة
الهندسية
الدرجة الكلية للمحور

0.030 71.00 3.550 1.050

7

.759

0.772 59.00 2.950

8

.852

0.000 78.00 3.900

3

0.002 76.00 3.800 1.005

4

0.008 73.00 3.650

6

0.004 76.00 3.800

5

0.000 87.00 4.350 0.745

1

0.000 84.00 4.200 0.834

2

.988

1.015

0.000 75.50 3.775 3.548

يتضح من الجدول السابق:
وأن أعلى فقرتين في هذا البعد كانت:
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 الفقرة ( )7والتي نصت على" صعوبة في قراءة و تحليل المسألة الهندسية " احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%47.11
 الفقرة ( )4والتي نصت على" ضعف في ربط النظريات لحل المسألة الهندسية " احتلتالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%41.11
وأن أدنى فقرتين في هذا البعد كانت:
 الفقرة ( )0والتي نصت على" ضعف في امتالك المتطلبات لتعلم الهندسة" احتلت المرتبةالسابعة بوزن نسبي قدره (.)%70.11
 الفقرة ( )3والتي نصت على" ضعف في استخدام األدوات الهندسية" احتلت المرتبة األخيرةبوزن نسبي قدره (.)%42.11
أما متوسط الوزن النسبي لبعد الطالب كان (.)%74.11
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البعد الثاني :المعلم
جدول ()96
المتوسطا والوزن النسب لكل فق من فق ا البعد وكذلك ت تيبها
الوزن مستوى
النحراف
الترتيب
المتوسط
الفقرة
النسبي المعنوية
المعياري

م
.0
.3
.2
.1
.4
.6
.7
.4

نقص التأهيل التربوي لمعلم الرياضيات خاصة
في تعليم الهندسة
إعطاء فرصة قليلة للمناقشة الطلبة أثناء

الحصة

عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة
العبء الدراسي على المعلم يحول بينه وبين

تعليم الهندسة بشكل جيد

استخدام طرق تعليم المفاهيم والعالقات بينها
تعتمد على التلقين فقط

اهمال متابعة حل النشاط البيتي مع الطلبة
وتصحيح األخطاء
أساليب التقويم التي يتبعها المعلم تشجع الطلبة
على حفظ المفاهيم والعالقات دون الفهم
الحصص التدريسية لتعليم الهندسة قليلة مقارنة

لمتطلبات تعلم الهندسة

الدرجة الكلية للمحور

0.000 35.00 1.750 0.786

8

0.009 51.00 2.550 0.686

5

0.000 40.00 2.000 0.649

7

0.061 71.00 3.550 1.234

2

0.069 53.00 2.650 0.813

4

0.004 42.00 2.100 1.210

6

0.804 61.00 3.050 0.887

3

0.015 73.00 3.650 1.089

1

0.010 53.25 2.663 4.231

يتضح من الجدول السابق:

وأن أعلى فقرتين في هذا البعد كانت:

 الفقرة ( )4والتي نصت على" الحصص التدريسية لتعليم الهندسة قليلة مقارنة لمتطلباتتعلم الهندسة" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%72.11

111

 الفقرة ( )1والتي نصت على" العبء الدراسي على المعلم يحول بينه وبين تعليم الهندسةبشكل جيد " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%70.11

وتعزو الباحثة تلك الصعوبة إلى قلة عدد الحصص المخصصة لتعلم الهندسة وزيادة العبء

التدريسي للمعلم مما يقلل فرص التركيز على هذا الجانب.

وأن أدنى فقرتين في هذا البعد كانت:

 الفقرة ( )2والتي نصت على"عدم مراعاة الفروق الفردية" احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبيقدره (.)%11.11

 الفقرة ( )0والتي نصت على"نقص التأهيل التربوي لمعلم الرياضيات خاصة في تعليمالهندسة" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%24.11

أما الوزن النسبي لبعد المعلم كان (.)%42.34
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البعد الثالث :الكتاب المدرسي:
جدول ()92

المتوسطات والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبها
م
.0

النحراف

الفقرة

المعياري

األمثلة الواردة قليلة مقارنة بمتطلبات تعلم وحدة

المتوسط

الوزن مستوى

النسبي المعنوية

الترتيب

0.834 59.00 2.950 1.050

3

.3

التمارين والمسائل غير كافية

0.070 51.00 2.550 1.050

7

.2

وجود بعض األخطاء في الكتاب المدرسي

0.000 30.00 1.500 0.761

8

0.035 51.00 2.550 0.887

6

0.107 69.00 3.450 1.191

1

0.505 57.00 2.850 0.988

4

0.134 52.00

5

0.330 65.00 3.250 1.118

2

.1
.4
.6
.7
.4

الدائرة

األشكال الهندسية التوضيحية قليلة مقارنة بمقارنة
بمفاهيم الواردة بالوحدة

صعوبة موضوعات الوحدة مقارنة مع قدرات

الطلبة

خلو المحتوى من المعلومات اثرائية توضح
المفاهيم والعالقات والحقائق الواردة بالوحدة
عدم مراعاة الخبرات السابقة للطلبة في تعلم وحدة
الدائرة
طرح الكتاب لوحدة الدائرة ال يراعي ميول
واتجاهات الطلبة نحو تعلم الهندسة

الدرجة الكلية للمحور

1.142

2.600

0.076 54.25 2.713 5.478

يتضح من الجدول السابق:

وأن أعلى فقرتين في هذا البعد كانت:
 الفقرة ( )4والتي نصت على "صعوبة موضوعات الوحدة مقارنة مع قدرات الطلبة" احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%62.11

 الفقرة ( )4والتي نصت على" طرح الكتاب لوحدة الدائرة ل يراعي ميول واتجاهات الطلبةنحو تعلم الهندسة " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%64.11
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وأن أدنى فقرتين في هذا البعد كانت:

 الفقرة ( )3والتي نصت على "التمارين والمسائل غير كافية " احتلت المرتبة السابعة بوزننسبي قدره ()%40.11

 الفقرة ( )2والتي نصت على "وجود بعض األخطاء بالكتاب المدرسي " احتلت المرتبةاألخيرة بوزن نسبي قدره (.)%21.11
أما الوزن النسبي لبعد الكتاب المدرسي كان ()%41.34
تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

مــن خــالل المحــور الــذي نــاقش األبعــاد التــي يرجــع لهــا القصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى طلبــة

الصف التاسع من وجهة نظر معلمي الرياضيات لتحديد مصادر القصور تبين ما يلي:

** معلم ـوا الرياضــيات أرجع ـوا القصــور فــي تعلــم الهندســة بأنــه يعــود علــى الطالــب بالدرجــة

األولى ,حيث حصل بعد الطالب على وزن نسبي( ,)%74وكان السبب الرئيسي لقصور الطالب فـي
تعلــم الهندس ــة م ــن وجه ــة نظــر معلم ــي الرياض ــيات وال ــذي يع ــود للطالــب ص ــعوبة ف ــي قــراءة وتحلي ــل

المســألة الهندســية حيــث كانــت أعلــى فقـرة فــي البعــد حصــلت علــى وزن نســبي( )%47وهــذا ممــا عــدم
قدرة الطالب على تفسير وتحليل المسألة الهندسية وتحديد المعطيـات لتوصـل لحـل المسـألة الهندسـية,

تلــي هــذه الفق ـرة ضــعف فــي ربــط النظريــات لحــل المســألة الهندســية حيــث حصــلت علــى وزن نســبي
( )%41حيث أن الطالب يتعلم النظريات ولكن ال يستطيع ربطها للتوصل لحل المسالة الهندسة ممـا
ينتج عنه قصور في التعلم للهندسة ,تليها ضعف مهارات التفكير الهندسي لـدى طلبـة الصـف التاسـع

حيث حصلت على وزن نسبي( ,)%74في حين أن الضعف في استخدام األدوات الهندسية ال يعتبر

ســبب للقص ـور مــن وجهــة نظــر المعلمــين حيــث حصــلت علــى وزن نســبي( ,)%42كمــا الضــعف فــي
ام ــتالك لمتطلب ــات تعل ــم الهندس ــة ال يع ــد س ــبب ف ــي قص ــور تعل ــم الهندس ــة حي ــث حص ــلت عل ــى وزن

نســبي( ,)%70وبعــض األســباب كانــت بدرجــة متوســطة ســبب فــي قصــور الــتعلم للهندســة لــدى طلبــة
الصف التاسع من وجهة نظر معلمي الرياضيات مثل افتقـار لـربط مـا تعلمـه فـي الهندسـة فـي الحيـاة
اليومية ,ويفضلون األفرع األخرى في الرياضيات عن الهندسة ,ووجود فكرة مسبقة أن الهندسة صعبة

التعلم.

** القص ــور ف ــي تعل ــم طلب ــة الص ــف التاس ــع للهندس ــة م ــن وجه ــة نظ ــر معلم ــي الرياض ــيات

بالدرجــة الثانيــة يعــود للكتــاب المدرســي حيــث حصــل البعــد علــى وزن نســبي ( )%41.34وكانــت أهــم
األسباب التي تعبر سبب في قصور الطلبة في تعلم الهندسة والتـي ترجـع للكتـاب المدرسـي صـعوبات
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موضــوعات الهندســة مقارنــة مــع قــدرات الطلبــة حيــث حصــل البعــد علــى وزن نســبي ( ,)%62وطــرح

الكتــاب لوحــدة الــدائرة ال ي ارعــي ميــول واتجاهــات الطلبــة نحــو تعلــم الهندســة حصــل علــى بعــد نســبي
( ,)%64كما أن األمثلة الواردة قليلة مقارنة مع متطلبـات الـتعلم للهندسـة لوحـدة الـدائرة حصـلت علـى
بعــد نســبي( )%42وهــذا يســبب قصــور فــي تعلــم الطلبــة حيــث البــد مــن تنــوع األمثلــة لمتطلبــات الــتعلم
لكي تزيد من قدرة الطلبة على التعلم ,الكتـاب ال يوجـد بـه أخطـاء مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات

البعد النسبي ( )%21مما ال يؤثر في تعلم الطلبة للهندسة وال يسبب قصـور ,كمـا أن الكتـاب يحتـوي
علــى تمــارين ومســائل كافيــة للــتعلم حي ــث حصــل علــى وزن نســبي( ,)%40وهنــاك بعــض األس ــباب
بالكتاب تؤثر بدرجة متوسطة فـي تعلـم الهندسـة مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات مثـل عـدم م ارعـاة

الخبـرات الســابقة فــي تعلــم الهندســة ,األشــكال الهندســية قليلــة مقارنــة بمفــاهيم الـواردة فــي وحــدة الــدائرة,
خلو المحتوى من المعلومات اإلثرائية التي توضح المفاهيم والعالقات والحقائق الواردة بالوحدة.

**فــي حــين أن المعلــم لــم يرجــع الســبب فــي قصــور تعلــم الهندســة لــدى طلبــة الصــف التاســع

لنفســه حيــث حصــل البعــد الــذي يرجــع للمعلــم ( ,)%42.34وكانــت أكثــر األســباب التــي تــؤثر علــى
المعلــم فــي تعلــم الطلبــة للهندســة وتســبب القصــور الحصــص التدريســية لتعلــيم الهندســة قليلــة مقارنــة

لمتطلبــات تعلــم الهندســة حصــلت علــى وزن نســبي ( ,)%72وبالتــالي البــد مــن زيــادة حصــص التــي
تخص تعلم الهندسة لكي يتم تعليم الهندسة بشكل مناسب ,كما أن العبء الدراسي على المعلم يحـول

بينــه وبــين تعلــيم الهندســة يــؤثر فــي قــدرة المعلــم علــى تعلــيم الطلبــة الهندســة حصــلت علــى وزن نســبي

( )%70لذا يجب تقليل العبء الدراسي على المعلم ليستطيع تعليم الطلبة الهندسة وبالتـالي يرفـع مـن
مستوى الطلبة ,اعتبـر معلمـي الرياضـيات أن تـأهيلهم التربـوي مناسـب لتعلـيم الطلبـة الهندسـة حصـلت

على وزن نسبي ( ,)%24وأن المعلم يراعي الفـروق الفرديـة بـين الطلبـة فـي تعلمهـم الهندسـة حصـلت
على وزن نسبي ( ,)%11في اعتبر المعلم أن هناك بعـض األسـباب قـد تـؤثر عليـه فـي تعلـيم الطلبـة
الهندســة وتســبب القصــور بدرجــة متوســطة منهــا إعطــاء فرصــة قليلــة لمناقشــة الطلبــة أثنــاء الحصــة,
أســاليب التقــويم التــي يتبعهــا تشــجع الطلبــة علــى الحفــظ دون الفهــم ,اســتخدام طــرق تعلــم تعتمــد علــى

التلقين ,إهمال متابعة النشاط البيتي وتصحيحه مع الطلبة.
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المحور الثاني :جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم وحدة الدائرة:
جدول ()90
المتوسطا والوزن النسب لكل فق من فق ا المحور وكذلك ت تيبها
الوزن مستوى
الترتيب
المتوسط
الفقرة
النسبي المعنوية

م
0

يعرف الزاوية المركزية

3.100

62.00

0.681

13

3

يعرف الزاوية المحيطية

3.200

64.00

0.494

5

2

تحديد العالقة بين الزاوية المركزية و المحيطية

3.250

65.00

0.287

4

3.200

64.00

0.297

6

4

إيجاد قياس الزاوية المحيطية

3.150

63.00

0.505

11

6

إيجاد الزاوية المحيطية المرسومة على القطر

3.350

67.00

0.110

2

3.150

63.00

0.505

12

3.200

64.00

0.519

7

3.100

62.00

0.577

14

01

يفرق بين أوتار الدائرة

3.050

61.00

0.815

15

00

يحدد المماس على الدائرة

2.850

57.00

0.666

17

03

تحديد نقطة التماس في الدائرة

2.800

56.00

0.560

18

02

رسم مماس لدائرة عند نقطة معينة

3.050

61.00

0.871

16

01

يعرف الزاوية المماسية

3.200

64.00

0.408

8

04

ربط أكثر من نظرية في مسألة هندسية واحدة

3.200

64.00

0.551

9

06

التفرقة بين الزاويا المختلفة التي تتضمنها الوحدة

3.350

67.00

0.031

3

07

إثبات الشكل الرباعي الدائري

3.550

71.00

0.012

1

04

توظيف الحقائق والتعميمات لبرهنة والتوصل للمطلوب

3.200

64.00

0.479

10

3.164

0.235 63.28

1

7
4
2

إيجاد قياس الزاوية المركزية من خالل ادراك العالقات بين
معطيات المسألة

تحديد العالقة بين زاويتين محيطيتين مرسومتين على قوس
واحد
يعرف الشكل الرباعي الدائري
إيجاد قياس زاوية في الشكل الرباعي الدائري من خالل الزاوية
الداخلة المقابلة

الدرجة الكلية للمحور
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يتضح من الجدول السابق:
وأن أعلى فقرتين في هذا البعد كانت:
 الفقرة ( )07والتي نصت على" إثبات الشكل الرباعي الدائري" احتلت المرتبة األولى بوزننسبي قدره (.)%70.11
 الفقرة ( )6والتي نصت على" إيجاد قياس الزاوية المرسومة على قطر الدائرة" احتلتالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%67.11
وأن أدنى فقرتين في هذا البعد كانت:
 الفقرة ( )00والتي نصت على" يحدد المماس على الدائرة" احتلت المرتبة السابعة بوزننسبي قدره (.)%47.11
 الفقرة ( )03والتي نصت على" تحديد نقطة التماس في الدائرة" احتلت المرتبة األخيرةبوزن نسبي قدره (.)%46.11
أما الوزن النسبي للبعد حصل على وزن نسبي (.)%62.34
بعد تحليل الوحدة وتحديد المفاهيم والعالقات والحقائق والتعميمات والمهـارات لتحديـد القصـور

عند الطالب في تعلم وحدة الدائرة من خالل محور جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم
وحـدة الــدائرة مــن وجهــة نظــر معلمــي الرياضــيات تبـين أكثــر الجوانــب قصــو ار فــي الــتعلم و األقــل وهــي

كالتالي مرتبة تنازليا من األكثر لدأقل:

 .0إثبات الشكل الرباعي الدائري.
 .3إيجاد قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القطر.
 .2التفرقة بين الزوايا المختلفة التي تتضمنها الوحدة.
 .1تحديد العالقة بين قياس الزاوية المركزية و قياس الزاوية المحيطية.
 .4يعرف الزاوية المحيطية.
 .6إيجاد قياس الزاوية المركزية من خالل ادراك العالقات بين معطيات المسألة.
 .7يعرف الشكل الرباعي الدائري.
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 .4يعرف الزاوية المماسية.
 .2ربط أكثر من نظرية في مسألة هندسية واحدة.
 .01توظيف الحقائق والتعميمات لبرهنة وتوصل للمطلوب.
 .00إيجاد قياس الزاوية المحيطية.
 .03تحديد العالقة بين قياس زاويتين محيطيتين مرسومتين على قوس واحد.
 .02يعرف الزاوية المركزية.

 .01إيجاد قياس زاوية في الشكل الرباعي الدائري من خالل الزاوية الداخلة المقابلة.
 .04يفرق بين أوتار الدائرة.

 .06رسم مماس عند نقطة معينة.
 .07يحدد مماس على الدائرة.

 .04يحدد نقطة مماس على الدائرة.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
يــنص السـؤال الثالـث مــن أســئلة الد ارســة علــى :مــا جوانــب القصــور فــي تعلــم الهندســة لــدى

طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر المشرفين؟

ولنإجابة عن هذا التساؤل قامـت الباحثـة بمقـابالت فرديـة مـع المشـرفين وطـرح مجموعـة مـن

األسئلة وذلك لنإجابة عن سؤال الدراسة.
كانت األسئلة المطروحة كالتالي:

 .0ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لطلبة الصف التاسع األساسي التي تعود للطالب؟
 .3م ــا جوان ــب القص ــور ف ــي تعل ــم الهندس ــة لطلب ــة الص ــف التاس ــع األساس ــي الت ــي تع ــود لمعل ــم
الرياضيات؟
 .2ما جوانب القصور في تعلم الهندسة لطلبة الصف التاسع األساسي التي تعود للمنهج
الدراسي؟

118

وكانت استجابات المشرفين كالتالي :
المشرفين أرجعوا القصور الذي يعود للطلبة لمجموعة أسباب منها:
 .0الضعف التراكمي عند الطلبة في المفاهيم األساسية الهندسية.
 .3صعوبة بعض التعميمات والنظريات لمستوى فهم الطلبة.
 .2الضعف العام للطلبة في اتباع خطوات البرهان.
 .1عدم فهم الطلبة المسألة الرياضية وعدم اتباع خطوات حل المسألة.
 .4ضعف في مهارة الرسم الهندسي.
 .6الضعف التراكمي في القراءة والكتابة.
 .7االتجاهات السلبية المسبقة نحو المبحث.
 .4عدم ربط الطالب الهندسة في الحياة العملية.
كما وأرجعوا القصور الذي يعود للمعلم لمجموعة من األسباب منها:
 .0ضعف القدرة على إيصال والتعميمات الهندسية بشكل صحيح.
 .3عدم تدريب الطلبة على خطوات حل المسألة الهندسية.
 .2قلة استخدام األدوات الهندسية المناسبة.
 .1عدم تنمية القدرة على التفكير الهندسي الناقد.
 .4إهمال متابعة األنشطة الصفية والبيتية وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة.
 .6إهمال بعض المعلمين استخدام األدوات الهندسية أثناء الشرح.
 .7عدم متابعة الطلبة في الرسم الهندسي من قبل المعلم.
 .4عدم التدريب الكاف على توظيف الهندسة في الهندسة.
 .2عدم الوسائل التعليمية المناسبة لتعلم الهندسة.
 .01عدم متابعة تحليل المسألة قراءة وتحديد المعطيات والمطلوب وطريقة الوصول للحل ثم
مناقشتها لحل شفيها ثم كتابيا.
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 .00عدم تحديد أهداف الدرس مع الطلبة المعلم يحددها مسبقا والتدرج في تقديم خطوات
الدرس.

 .03عدم استخدام تقنيات التعليم الحديثة المناسبة و االكتفاء بالطرق واألساليب التقليدية.
 .02عدم الرضاء الوظيفي والعبء الدراسي.
 .01عدم وضع امتحانات تشخيصية لتحديد مواطن الضعف والقوة.
 .04عدم وضع المعلم لخطط عالجية.
 .06عدم تشويق المعلم للمادة.
كما وأرجعوا القصور الذي يعود للمنهاج الدراسي لمجموعة من األسباب منها:
 .0تخفيف المعلومات وعدم التكرار.
 .3زيادة األمثلة والتمارين المنتمية للنظريات.
 .2التمارين في الكتاب بسيطة ال تنمي التفكير الهندسي لدى الطالب.
 .1عدم ترابط بين الموضوعات الهندسية المقررة.
في حين أن بعض المشرفين ذكروا فيما يخص المنهاج الدراسي:
 أنها مناسبة لقدرات الطلبة كما وكيفا.
 أنها مترابطة مناسبة لعدد الحصص المقررة لها.
من خالل تحليل نتائج االختبار التحصيلي /التشخيصي الذي طبق على طلبة الصف التاسع
االساسي ,و االستبانة التي طبقت على معلمي الرياضيات  ,المقابالت المقننة التي اجريت مع

مشرفي الرياضيات نجد أن هناك اتفاق على وجود قصور في تعلم طلبة الصف التاسع للهندسة .
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال :ما التصور المقترح لمعالجـة جوانـب القصـور فـي تعلـم الهندسـة لـدى طلبـة

الصف التاسع؟

تبين للباحثة من خالل النتائج التي توصلت لها بتطبيق أدوات الدراسة على العينة:
 االختبار التحصيلي/التشخيصي الذي طبق على طلبة الصف التاسع األساسي.
 استبانة لمعلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي.
 مقابالت مع مشرفين الرياضيات.
أن هناك قصور واضح في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع مما تطلب وضـع التصـور
المقترح لعالج القصور في التعلم للهندسة لطلبة الصف التاسـع ,اسـتفادت الباحثـة فـي وضـع التصـور

المقترح من الدراسات التي تناولت بناء برامج عالجية للقصور في التعلم وخاصة في تعلم الهندسة.

يشــمل التصــور المقتــرح مجموعــة مــن المواقــف التعليميــة تمثــل قصــو ار فــي تعلــم الطلبــة أي أن
الطالــب ال يحقــق الهــدف المطلــوب مــن الــتعلم قــد تــم التوصــل لهــا مــن خــالل نتــائج الد ارســة ,تتضــمن

الـدروس أهـداف ســلوكية تقـيس تعلــم الطلبـة ,اضــافة الـى محتـوى المــادة الد ارسـية متمثــل فـي أنشــطة و
وسائل و تقويم ملحق رقم (.)2
أولا :أهداف التصور المقترح:
أن يكون الطالب قاد ار على:
 أن يحدد الزاوية المحيطية على الدائرة.
 أن يحدد الزاويتين المحيطيتين المرسومتين على نفس القوس.
 أن يحدد الزاوية المحيطية التي رسمت على القطر.
 أن يجد قياس الزاوية المحيطية.
 أن يحدد الزاوية المركزية في الدائرة.
 أن يحدد العالقة بين الزوايا المحيطية المشتركة في القوس.
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 أن يوظف العالقة بين الزاوية المركزية و المحيطية المشتركة في نفس القوس في حل مسائل
منتمية.

 أن يعرف الشكل الرباعي الدائري.
 أن يحدد العالقة بين الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري.
 أن يحدد الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري.
 أن يجد قياس زاوية مجهولة في الشكل الرباعي الدائري بداللة الزاوية المقابلة لها.
 أن يجد قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري.
 أن يثبت أن الشكل رباعي دائري.
 يحدد العالقة بين المماس ونصف القطر المشترك معه في نقطة التماس.
 أن يجد بعد الوتر عن المركز.
 أن يحدد الزاوية المماسية في الدائرة.
 أن يحدد العالقة بين الزاوية المماسية و الزاوية المحيطية.
 أن يجد قياس الزاوية المماسية.
 أن يميز بين الزوايا المختلفة في الوحدة.
ثانيا :محتوى التصور العالجي:
يشتمل التصور العالجي على العناصر التالية:
 المحتوى التعليمي:تم االعتماد على الكتاب المدرسي الجـزء األول للصـف التاسـع األساسـي الوحـدة الرابعـة وحـدة

الدائرة و التي تكونت من أربعة موضوعات:

 الموضوع األول :الزاوية المحيطية و الزاوية المركزية. الموضوع الثاني :الشكل الرباعي الدائري. -الموضوع الثالث:أوتار الدائرة.

122

 الموضوع الرابع :مماس الدائرة.تكونت الوحدة العالجية من عشرة حصص تدور حول موضوعات وحدة الدائرة.
قد يستغرق تنفيذ الوحدة العالجية أسبوعين بواقع خمسة حصص باألسبوع ,كل حصة تحتوي
األهداف التعليمية ,األنشطة التعليمية ,وطرق التدريس ,والتقويم.
 تحديد طرائق التدريس للتصور العالجي:تختلف طرائق التـدريس المتبعـة فـي تعلـم الطلبـة وذلـك بنـاءا علـى الهـدف الـذي سـيتم تحقيقـه,

فــي تعلــم طلب ـة الصــف التاســع للهندســة نــدمج بــين طــرق الــتعلم نلجــأ فــي بعــض األحيــان المناقشــة

والحوار وذلك إلشراك جميع الطلبة في األنشطة وتعزيز مشـاركتهم ,و أحيانـا نسـتخدم الـتعلم التعـاوني

وذلــك مــن خــالل تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات غيــر متجانســة حيــث نحقــق الهــدف مــن خــالل تعلــم

األقران خاصة أن المجموعات تحتوي على طالب ممتاز وآخر متوسط وآخر ضعيف.
 -اختيار األنشطة والوسائل التعليمية:

تتنـوع األنشــطة لتشــمل أنشــطة داخـل الصــف و خارجهــا وقــد تـم م ارعــاة أن تكــون متدرجــة مــن

السهل إلى الصعب وذلك لمراعاة الفروق الفرديـة بـين الطلبـة و إتاحـة الفرصـة لمشـاركة جميـع الطلبـة

في األنشطة ,و تنمي التفكير الهندسي لدى الطلبة.

اختيرت األدوات الهندسية التي يتم من خاللها رسـم األشـكال الهندسـية علـى السـبورة لتوضـيح

المفاهيم التي وردت في الوحدة.
 -أدوات التقويم:

لتحقق من التعلم و لنجاح أي برنامج عالجي البد من تقويم لذا تنبع ما يلي:
 .0التقويم القبلي :نطبق االختبار التشخيصي قبل البداية في التعلم لنستطيع تحديد مستوى
الطالب و ماذا حقق و ماذا لم يحقق؟ أين وصل الطالب في التعلم ؟ من خالل البنود
االختبارية للمتطلب األساسي

 .3التقويم التكويني :ويتم من خالل األنشطة و التدريبات التي يعطيها المعلم أثناء الحصة
العالجية بحيث يتابع المعلم أداء الطالب وما تم تحقيقه في الحصة.
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 .2التقويم الختامي :يتم من خالل إعطاء اختبار في نهاية كل درس من دروس الوحدة و
اختبار أيضا في نهاية تعلم الوحدة كلها لقياس نتاجات التعلم.
ثالث ا :خطوات السير في التصور العالجي:
 .0يقوم المعلم بإعطاء الطلبة اختبار قبلي.
 .3يقوم المعلم في بداية كل درس بتوضيح الهدف الذي يسعى لتحقيقه خالل الحصة الدراسية.
 .2يناقش المعلم البنود االختبارية في بداية الحصة الدراسية ,ثم البدأ في الدرس خطوة بخطوة
مراعيا الفروق الفردية ,والتدرج من السهل للصعب.
 .1يقوم المعلم بإعطاء تدريبات متنوعة منتمية للدرس ويقسم الطلبة إلى مجموعات غير

متجانسة ()4-3طالب من ضعيف التحصيل ,متوسط التحصيل ,مرتفعي التحصيل موزعا
عليهم األدوار.

 .4يتابع المعلم الطلبة أثناء حلهم للتدريبات ويقوم بتصحيحها لهم  ,ومن ثم المناقشة مع
الطالب لتصحيح األخطاء.
 .6بعد نهاية كل درس يقوم المعلم بتوزيع ورقة عمل تحتوي على أسئلة للدرس ومناقشتها مع
الطلبة

 .7يقوم المعلم في نهاية الوحدة بعد االنتهاء من الحصص العالجية بالتقويم الختامي.
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نتائج الدراسة و التوصيات و المقترحات
 نتائج الدراسة:
 .0يوجد قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع في ضوء تحليل االختبار
التحصيلي/التشخيصي.
 .3يوجد قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر معلمي الرياضيات.
 .2يوجد قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من وجهة المشرفين.
 .1وضع تصور مقترح لمعالجة القصور في تعلم الهندسة لطلبة الصف التاسع.

 توصيات الدراسة:
وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة تضع الباحثة التوصيات التالية:
 ضرورة االهتمام بالقصور بالتعلم ووضع استراتيجيات لمعالجتها. التأكيد على توضيح المفاهيم الواردة في وحدة الدائرة بدقة باستخدام التمثيل لها وذلك حتىيتسنى للطلبة فهم المفاهيم.

 تقديم المفاهيم الواردة في وحدة الدائرة بطريقة جذابة و ممتعة بما يتناسب مع ميولاالتجاهات لطلبة بعيدا عن نمطية التعلم التقليدية.

 ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة أثناء شرح المعلم للدرس. تدريب الطلبة على إتقان المهارات الواردة في وحدة الدائرة من خالل تدريبات متنوعة ومكثفةبحيث تعالج كل الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة في تعلم الهندسة.

 العمل على تنمية التفكير الهندسي للطلبة و اإلبداع لديهم من خالل التركيز على أسئلة غيرنمطية في الهندسة.

 اإلكثار من األمثلة المعطاة بعد كل مفهوم أو تعميم مع ضرورة مشاركة الطلبة و التأكد منتحقيق الهدف من التعلم.
 إعطاء الطلبة الفرصة الكافية لالستفسار أثناء الحصة الدراسية وذلك أثناء عرض المفاهيم والعالقات ومهارات تعلم الهندسة.
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 ضرورة إشراك الطلبة في تحديد األهداف التي يراد تحقيقها بحيث يكون للمتعلم دور فعاالوايجابيا.

 االهتمام بالتقويم الشامل من خالل االختبارات الشهرية مع ضرورة االستفادة من نتائجالتغذية الراجعة من خالل مناقشة الطلبة في أخطائهم  ,مع تعزيز نواحي القوة ,ومعالجة

القصور في أدائهم.
 تقليل نصاب المعلم للحصص الدراسية لتوفير الوقت الالزم لتشخيص القصور و عمل خططعالجية للعالج قصور التعلم ومتابعة الطلبة باستمرار.

 ضرورة التنويع بوسائل التقويم وعدم اقتصار التقويم على اسلوب يشجع الطلبة على الحفظدون الفهم.

 تدريب معلمي الرياضيات على طرق و استراتيجيات تعلم الهندسة وذلك بعمل دورات تدريبيةمكثفة.

 إعداد دليل معلم بحيث يشمل على أساليب لتدريس الهندسة خاصة التي تدرس لطلبةالصف التاسع باإلضافة إلى نماذج شاملة تشمل أسئلة متنوعة تتناسب مع مستويات الطلبة

و أمثلة متدرجة ,وكذلك إعداد نماذج للدروس مع عرض وسائل عالجية للتخلص من
األخطاء التي يتكرر وقوع الطلبة بها.
 -تنظيم محتوى كتاب الرياضيات للصف التاسع الذي يشمل على وحده الهندسة بحيث يعمل

على تنمية إبداع الطلبة ومهارات التفكير الهندسي مراعيا ميول و اتجاهات الطلبة نحو

الهندسة.
 ربط تعلم الهندسة بالحياة العملية و ذلك لتكون ضمن اهتمامات الطلبة وتخرج من إطارالتعلم التقليدي وبالتالي يستطيع الطالب االحتفاظ بالتعلم.
 إرسال قائمة بالصعوبات واألخطاء التي يتكرر وقوع الطلبة بها لو ازرة التربية والتعليم وذلكلكي يراعي مصممي المناهج تلك الصعوبات.
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 مقترحات لدراسات أخرى :
 .0إجراء دارسة تبحث فاعلية التصور المقترح في عالج القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة
الصف التاسع.

 .3إجراء دراسة تكشف عن القصور في تعلم الهندسة في المراحل الدراسية المختلفة التي يرد
تعلم الهندسة في مقرر الرياضيات.
 .2البحث في أساليب تدريس مالئمة لتعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع بحيث تعالج
القصور في التعلم.
 .1إجراء دراسات تتضمن برامج مقترحة لعالج القصور في تعلم في فروع الرياضيات المختلفة.
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أولا :المراجع العربية.

























ثاني ا :المراجع األجنبية.
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أولا :المراجع العربية:

 .0إبراهيم ,مجدي ( :)3116تدريس الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ,ط ,0مصر,
القاهرة :عالم الكتاب.

 .3أبو عريبان ,أسماء ( :)3110الصعوبات التدريسية التي تواجه معلم الرياضيات في المرحلة
األساسية بمحافظة غزة و برنامج مقترح لعالجها ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة عين

شمس البرنامج المشترك مع كلية التربية ,غزة.

 .2أبو عميرة ,محبات ( :)0222تجريب استخدام بعض طرائق مقترحة في التغلب على
صعوبات تعلم الهندسة الفراغية لدى طالب الصف الثاني الثانوي ,نحو تعلم ثانوي أفضل,

القاهرة ,المجلد الثاني ,بل برنت للطباعة والتصوير.

 .1أبو عيد ,علي ( :)3112صعوبات التعلم في منهاج الرياضيات للصف األول األساسي في
مدراس وكالة الغوث الدولية باألردن ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة السودان للعلوم

والتكنولوجيا.

 .4أبو زينة ,فريد وغباينة عبد اهلل ( :)0227تدريس الرياضيات للمبتدئين,ط,0اإلمارات العربية:
مكتبة الفالح.

 .6أبوزينة ,فريد ( :)0243الرياضات مناهجها وطرق تدريسها ,ط ,0أربد ,األردن :دار
الفرقان.

 .7أبوزينة ,فريد ( :)3110الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها,ط,0األردن,عمان:دار الفرقان.

 .4أبو سكران ,محمد( :)3103فاعلية استخدام خرائط التفكير في حل المسألة الهندسية
والتجاه نحوها لدى طلبة الصف الثامن بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,غزة.

 .2أبو لوم ,خالد ( :)3114الهندسة وأساليب تدريسها ,ط ,0األردن ,عمان :دار المسيرة.

 .01أبو ناموس ,حسن( :)3112عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة اإلعدادية في حل مسائل
الرياضيات اللفظية في دولة اإلمارات ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة السودان للعلوم و

التكنولوجيا.

 .00أبو ملوح ,محمد(:) 3113تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طلبة الصف
الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخلي فان هايل ومخططات المفاهيم ,رسالة
دكتوراه ,عين شمس ,مصر.
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 .03أحمد ,شكري(:)0246االتجاهات نحو الرياضيات وعالقتها باختيار نوع التحصيل الدراسي
وبعض المتغيرات األخرى لدى بعض التالميذ ,رسالة الخليج العربي ,العدد الثامن.

 .02أحمد ,طه(:)3114أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في تدريس
الهندسة على التحصيل والتفكير الهندسي لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة سوهاج ,مصر

 .01أحمد ,منير( :) 0224صعوبات تعلم التفاضل و التكامل لدى طلبة الصف الثاني عشر
العلمي بمحافظات غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,برنامج دراسات العليا المشترك عين

الشمس مع كلية التربية ,غزة.

 .04األسطل ,كمال(  :)3101العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة

األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة,
الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 .06األشقر وعبده ,أيمن ,ياسين(:)3116صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي
عشر أدبي بمحافظة غزة ,وقائع المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ,جامعة األقصى ,غزة.

 .07األغا ,إحسان ( :)0227البحث التربوي-عناصره-منهجه وأدواته ,ط ,3غزة :مطبعة مقداد.

 .04األمين ,إسماعيل(:)3110طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات,ط ,0القاهرة ,مصر:
دار الفكر العربي
 .02بركات وحرز اهلل ,زياد وحسام( :)3101أسباب تدني مستوى التحصيل في الرياضيات لدى
طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم ,ورقة مقدمة

للمؤتمر التربوي األول لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل بعنوان" التعليم المدرسي
في فلسطين :استجابة الحاضر واستشراف المستقبل "في .:898/0/92-96

 .31بل ,فردريك( :)0242طرق تدريس الرياضيات,ط,0مصر,القاهرة:الدار العربية.

 .30البنا ,مكة(:)0221برنامج مقترح لتنمية التفكير في الهندسة ضوء نموذج فان هايل ,رسالة
دكتوراه غير منشورة ,كلية البنات ,جامعة عين شمس ,مصر.

 .33ترهي ,نفين( :)3101األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية واستراتيجيات
المصاحبة لهذه األخطاء لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر بالقدس ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة بيرزيت ,فلسطين.
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 .32توق وعدس ,محي الدين وعبد الرحمن( :)0227أساسيات في علم النفس التربوي,ط,0
األردن ,عمان :دار الفكر والنشر.

 .31جودة ,موسى(:)3117اثر أثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على تحصيل
طلبة الصف العاشر بغزة و اتجاههم نحوها ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,غزة.

 .34حسب اهلل ,محمد(:)3114فاعلية استخدام البرمجيات الديناميكية في تدريس الهندسة لذوي
صعوبات التعلم في المرحلة اإلعدادية ,رسالة ماجستير ,جامعة المنصورة ,مصر.

 .36حسين ,هشام( :) 3100تعليم الرياضيات في عالم متعدد الثقافات,ط,0األردن,عمان:دار
الصفاء.

 .37حمزة وبالونة ,محمد وفهمي(:)3101مناهج الرياضيات و استراتيجيات تدريسها,
ط,0األردن,عمان :دار جليس الزمان.

 .34الحيلة ,محمد( :)3112تصميم التعليم نظرية و ممارسة ,ط,3األردن ,عمان :دار المسيرة.

 .32الخزندار ,وآخرون(:)3117أسس استراتيجيات تدريس الرياضيات في المراحل المختلفة,
ط,0غزة,فلسطين,دار األرقم.

 .21الدسوقي ,مصطفي(:)3100فاعلية ملف استخدام ملف النجاز اللكتروني في تنمية
مهارات النمذجة الرياضية لدى تالميذ اإلعدادية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة قناة

السويس ,مصر.

 .20الدويك ,فداء( :)3101الكشف عن األخطاء الشائعة وأنماط تكرارها لدى طلبة الصف

الخامس والسابع والتاسع في مفاهيم الكسور ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة بيرزيت,
فلسطين.

 .23دياب ,سهيل ( :)3111تعليم مهارات التفكير وتعلمها ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .22دياب ,سهيل( :)3112أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الهندسية على تحصيل
طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات ,مجلة األزهر سلسلة العلوم

اإلنسانية ,المجلد ,99العدد األول ,غزة.

 .21ديب ,ماجد(:)3113فعالية برنامج مقترح في تنمية التفكير الهندسي لدى طلبة المرحلة
الثانوية بمحافظة غزة,رسالة دكتوراه غير منشورة ,برنامج الدراسات العليا المشترك جامعة
عين شمس وجامعة األقصى ,غزة.
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 .24رصرص ,حسن(:)3117برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية

لدى طلبة الصف األول ثانوي األدبي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية,

غزة.

 .26الزيات ,فتحي( (:0224صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية,ط,0القاهرة,
مصر :دار النشر للجامعات.

 .27السعيد ,محاسن(:)3112األخطاء الشائعة في العمليات الحسابية على الكسور العادية

والعشرية لدى طلبة الصفين الخامس و السادس األساسيين في المدارس الحكومية

بمحافظة نابلس ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية ,فلسطين.

 .24السكنري ,بدر( :)3112اثر نموذج فايل هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي والحتفاظ
بها لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,غزة.

 .22سالمة ,حسن (:)0224طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ,ط,0مصر ,القاهرة:
دار الفجر.

 .11السلطاني ,عبد الحسين (:)3113أساليب تدريس الرياضيات ,ط ,0األردن ,عمان :دار
الوراق.

 .10السميري ,أحمد( :)3112تحديد صعوبات تعلم الرياضيات لتالميذ الصفوف العليا بالمرحلة
البتدائية واقتراح استراتيجيات مناسبة لحلها ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرى,

المملكة العربية السعودية.

 .13سيف ,خيرية ( :)3112فعالية استراتيجية قائمة على التعلم البنائي في تنمية تحصيل طالب

المرحلة المتوسطة في الهندسة ,مجلة العلوم التربوية والنفسية ,المجلد الخامس ,العدد

الثالث ,البحرين.
 .12سيف ,خيرية(:)3111فعالية استراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات الطرح لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية واالتجاه نحو الرياضيات لدولة الكويت ,مجلة تربوية ,المجلد الثامن

عشر,العدد,73جامعة الكويت :مجلس النشر العلمي.

 .11الشارف ,أحمد (:)0227المدخل لتدريس الرياضيات,ط,0ليبيا,طرابلس :الجامعة المفتوحة.

 .14شبير ,عماد( :)3100أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم لدى طلبة
الصف الثامن األساسي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة.
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 .16الشرقاوي,

محمد(:)0224التعلم

نظريات

وتطبيقات,ط,0مصر,القاهرة:مكتبة

األنجلو

المصرية.

 .17الشنطاوي ,فاضل (:)3114أسس الرياضيات والمفاهيم الهندسية ,ط ,0األردن ,عمان :دار
المسيرة.

 .14شوق ,محمد(:)0227التجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات,ط ,9المملكة العربية
السعودية ,الرياض :دار المريخ للنشر.

 .12الصادق ,إسماعيل ( :)3110طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ,ط ,0مصر,
القاهرة :دار الفكر العربي.

 .41الصباغ ,منال(:)3117فاعلية وحدة نبائية محوسبة في تنمية التحصيل في الهندسة
الفراغية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بفلسطين ,رسالة ماجستير غير منشورة,

جامعة األقصى و جامعة عين شمس البرنامج المشترك ,غزة.

 .40صيدم ,شادي( :)3103أثر توظيف نموذج ميرل وتنيسون في بناء المفاهيم الهندسية لدى

طلبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر,

غزة.

 .43الظفيري وأبو فخر ,نواف وغسان(:)3114الفروق بين تالميذ الصف الخامس من ذوي

صعوبات تعلم الرياضيات والعاديين في أداء الذاكرة القصيرة,مجلة جامعة دمشق,المجلد,30

العدد الثاني ,سوريا.

 .42عبدالغني ,هيثم(:)3112برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة

الصف العاشر األساسي بمحافظة شمال غزة,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر,

غزة.

 .41عبدالقادر ,أيمن(:)0227فهم األشكال الهندسية وخواصها لدى الطالب معلمي الرياضيات
وعالقته بمستويات فان هايل للتفكير الهندسي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة

اإلسكندرية ,مصر.

 .44عبداهلل ,أحمد(:)3112صعوبات تعلم الهندسة التحليلية الفراغية ووضع تصور مقترح
لعالجها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي ,رسالة ماجستير ,غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,غزة.
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 .46عبدالهادي ,جودت(:)3111نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية,ط,0األردن,عمان :الدار
العلمية الدولية ودار الثقافة.

 .47العبسي وعباس ,حمد و محمد( :)3117مناهج و أساليب تدريس الرياضيات ,ط ,0األردن,
عمان :دار المسيرة.

 .44عبيد ,وليم وآخرون(:)3111تربويات الرياضيات,ط ,0مصر ,القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية
 .42العبيدي وأبو دامس(:)3114أثر تدريس الهندسة باستخدام إستراتيجية دورة التعلم الرباعية في
تحصيل طالب الصف السابع ومستوياتهم في التفكير الهندسي ,مجلة العلوم التربوية

والنفسية ,المجلد التاسع ,العدد الرابع ,البحرين.

 .61عطية ,إبراهيم( :) 0221صعوبات تعلم تالميذ الصف الخامس االبتدائي لموضوعات الكسور

في منهج الرياضيات بالمملكة العربية السعودية ,مجلة دراسات في مناهج و طرق التدريس,

الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس ,العدد الثامن و العشرين ,القاهرة.

 .60عفانة

وآخرون(:)3117استراتيجيات

العام,ط,0غزة:مكتبة الطالب الجامعي.

تدريس

الرياضيات

في

مراحل

التعليم

 .63عفانة ,عزو( :)0224التدريس الستراتيجي للرياضيات الحديثة,ط,0كلية التربية ,الجامعة
اإلسالمية ,غزة.

 .62عفانة ,عزو( :)0226مظاهر قلق تعلم الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية بغزة ,مجلة
الجامعة اإلسالمية ,المجلد الرابع ,العدد الثاني,ص ,317-311يوليو.0226 ,

 .61عقيالن ,إبراهيم ( :)3111مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ,ط ,0األردن ,عمان :دار
المسيرة.

 .64العكة ,منال(:)3111صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا المعاقين
بصري ا بمركز النور بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 .66العمري ,ناعم(:)3117أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس وحدة من مقرر
الرياضيات على التحصيل الد ارسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول ثانوي في
مدينة الرياض ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرى ,المملكة العربية السعودية.

 .67العواشي ,قاسم( :)3117الرياضيات لجميع األطفال و تطبيقاتها العملية,ط ,0األردن ,عمان:
دار المسيرة.
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 .64عوض ,عادل(:)3100دور الرياضيات في دعم التفكير العلمي ,ط ,0مصر ,اإلسكندرية:
دار الجامعة الجديدة.

 .62عياش ,حسن(:)3113أثر ثالث استراتيجيات في طرح األسئلة على التفكير في الهندسة و
اختزال القلق نحوها لدى طالب الصف التاسع بغزة,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,غزة.

 .71الفراني ,ميسر(:)3100بناء اختبار تشخيصي لفئة صعوبات التعلم في المواد األساسية
القراءة والكتابة والحساب ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة.

 .70فرج اهلل ,عبدالكريم(:)3113فاعلية برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم مفهومي النسبة
والتناسب لدى تالميذ الصف الخامس األساسي بمحافظة غزة,رسالة ماجستير غير منشورة,

جامعة األزهر ,غزة.

 .73فهد ,رولي( :)3110صعوبات تعلم الهندسة لدى طلبة الصف الثالث اإلعدادي في دولة
البحرين وتفسيرها في ضوء مستويات فان هيل للتفكير الهندسي,مجلة العلوم التربوية

والنفسية ,المجلد لثاني ,العدد الثاني ,البحرين.

 .72كساب ,سناء(:)3112مستوى جودة مواضيع الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات مرحلة
التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 .71الكيالني ,عبد اهلل وآخرون( :)3114القياس و التقويم في التعلم و التعليم ,منشورات جامعة
القدس المفتوحة ,األردن ,عمان.

 .74المالكي ,عبدالعزيز(:)3114أثر استخدام أنشطة اثرائية بواسطة برنامج محوسب في عالج

صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث البتدائي ,رسالة ماجستير غير منشورة,

جامعة أم القرى ,المملكة العربية السعودية.

 .76مخلوف ,لطفي(:)0221أثر استخدام بعض استراتيجيات األسئلة على حل طالب المدرسة
اإلعدادية للمشكالت الهندسية اختزال قلقهم الرياضي,مجلة تربوية ,المجلد الخامس,الجزء.36

 .77مداح ,سامية(:)3112أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل بعض المفاهيم الهندسية واالتجاه

نحو الرياضيات بمدينة مكة المكرمة ,مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي ,المجلد

األول ,العدد األول ,المملكة العربية السعودية.
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 .74مراد ,باسمة( :)3111تدني مستوى طالبات الثانوي في الرياضيات ,مجلة عكاظ ,العدد
السادس ,جدة ,المملكة العربية السعودية.

 .72مربيع ,وجيهة( :)3117معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الهندسة في الصف
الثامن األساسي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة بيرزيت ,فلسطين.

 .41المشهراوي ,عفاف( :)3112فعالية برنامج مقترح لتنمية القدرة على حل المسائل الجبرية

لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية,

غزة.

 .40المصري ,ماجد(:)3112أثر استخدام استراتيجية بوليا في تدريس المسألة الهندسية في
مقدرة طلبة الصف التاسع حلها في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة جنين ,جامعة

النجاح الوطنية ,فلسطين.

 .43المفتي ,محمد(:)0224قراءات في تدريس الرياضيات,ط,0مصر,القاهرة:مكتبة األنجلو
المصرية.

 .42مكسيموس ,وديع( :)0246الصعوبات الهامة التي تصادف تالميذ الثاني اإلعدادي في حل

تمارين الهندسة النظرية ووضع خطة لعالجها ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة عين

شمس ,مصر.

 .41ملحم ,سامي( :)3114القياس والتقويم في التربية وعلم النفس,ط,2األردن,عمان:دار
المسيرة.

 .44منصور ,معين ( :)3116أثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويل الهندسي لدى
طالب الصف العاشر بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 .46المنصور ,غسان( :)3111التحصيل في الرياضيات وعالقته بمهارات التفكير دراسة
الرسمية ,مجلة دمشق,المجلد,37العدد الرابع ,سوريا.

 .47موسى ,فؤاد ( :)3114الرياضيات بنيتيها المعرفية واستراتيجيات تدريسها ,ط ,0مصر,
القاهرة :دار اإلسراء.

 .44مينا ,فايز( :)0221قضايا في تعلم وتعليم الرياضيات ,ط ,0مصر ,القاهرة :مكتبة األنجلو
المصرية.

 .42الهويدي ,زيد ( :)3116أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات,ط,0اإلمارات العربية,
العين :دار الكتاب الجامعي.
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ملحق رقم ()1
الصور األولي لالختبار التحصيل االتشخيص
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الصور األولي  :االختبار التحصيل االتشخيص


االسم.........................../العالمة.................../
الصف21...................../
المدرسة................../


أخ الطالب ا أخت الطالب
إنالهدفمنهذااالختبارهوالتعرفعلىالقصورفيتعلمالهندسةلدىطلبةالصف
التاسعاألساسيفيمحافظةخانيونس.

لذانرجومنكقراءةالتعليماتالتاليةقبلالبدءفياإلجابةعنأسئلةاالختبار,علماًبأنهذا
االختبارلغرضالبحثالعلميفقط.

تعليما االختبار :
 السؤال:أكملالعبارةبكلمةمناسبةفيالفراغعبارةعن()13فقرة
 السؤالالثاني:اختاراإلجابةالصحيحةمنبيناإلجاباتعبارةعن()7
فقرات
 السؤالالثالث:جدالزاويةالمجهولةمعذكرالسببعبارةعن()11زوايا
مجهولة
 السؤالالرابع:أجيبعناألسئلةالتاليةعبارة()8أسئلةأجيبعنهاحسب
المطلوبمنالسؤال.
 الوقتالمخصصلالختبارساعتين
 السؤالالذيالتجيبعليهدرجةسالبة.
 التنسىأنتكتباسمكوصفكومدرستك
لكم ج ل الشك
الباحث هب عدنان شعت











121

السؤال األول :

أكمل ا ي العبارا التالي :
 -1الزاويةالمركزيةهيزاويةيقعرأسهافي..............الدائرةوضلعاها.............
فيالدائرة.
 -2الزاويةالمحيطيةهيزاويةيقعرأسها..............الدائرةوضلعاها..........في
الدائرة.
 -0الزاويةالمركزية..............الزاويةالمحيطة....................فينفسالقوس.
 -2الزاويةالمحيطيةالمرسومةعلىالقطرفيالدائرةتساوي.............
 -3الزاويتانالمحيطيةالمرسومتانعلىالقطرفيالدائرةتساوي...................
 -1الشكلالرباعيالدائريالزاويتينالمتقابلتين...................
 -7الزاويةالخارجةفيالشكلالرباعي......................الزاويةالداخليةالمقابلة
لمجاورتها.
 -8إذاتقاطعوترانداخلالدائرةفإنحاصلضربجزئي.................يساوي
حاصلضربجزئي.........................
 -9إذاتقاطعوترانفيالدائرةفإن..................عنمركزالدائرةمتساويين.
-11المماسلدائرةيكون...........علىنصفالقطرعندنقطةالتماس.
-11المماسانالمرسومانلدائرةمننقطةخارجهما....................
-12الزاويةالمماسيةتساويالزاوية...............المرسومةعلىالوترمنالجهة
األخرى
 -10الزاويةالمماسيةهيزاويةمحصورةبين...............و.........ماربنقطةالتماس
.
-12إذاكانقياسزاويةمحيطيةيساوي01فإنالزاويةالمركزيةالمشتركةمعهافي
القوسقياسهايساوي................
-13رسموترانمتساويانفيالطولداخلدائرةفإذاكانالبعداألولعنالمركز
يساوي3سمفإنبعدالثانييساوي.................

السؤالالثاني:
ضع/يخطاًتحتاإلجابةالصحيحة:
-1المماسلدائرةيقطعهافي................
أ-نقطةواحدةب–نقطتينج-ثالثنقاطد-أكثرمننقطة
-2المماسانالمرسومانمننقطةخارجالدائرة................
أ-متساويانب-متوازيانج-متقاطعاند-متعامدان
-0الزاويةالمحيطيةعلىقطرالدائرة..............
أ-حادةب-منفرجةج-مستقيمةد-عمودية
-2فيالشكلالمقابلليسمى............................ل
م
أ-قطرب-وترج-مماسد-قاطع أ

-3فيالشكلالرباعيالدائريإذاكانقياسزاوية112فإنالزاويةالمقابلةلهاتساوي
.............
أ111-ب87-ج78-د112-
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-1أحداألشكالالتاليةليسدائرياً.....................
أ-المستطيلب-المربعج-المعيند-شبهالمنحرف
-7قياسالزاويةالخارجةفيالشكلالرباعيالدائري................قياسالزاويةالداخلية
المقابلةللمجاورةلها
أ-تساويب-ضعفيج-نصفد-تكمل


السؤال الثال :
جد ا ي ال او المجهول ف كل مما ل مع ذك السبب :
-1س=......................السبب..........................


 01س

م



-2س=.....................السبب...............................

س

م




-0س=....................السبب...............................


 21
س
م





-2س=.....................السبب............................


11

م

س


-3س=.......................السبب..........................
س

21

01

م
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-1س=.......................السبب............................


س 01

.م

71


-7س=....................السبب............................


س




-8س=..........................السبب.........................




س
23



-9س=...........................السبب..............................


81

3س
111

م


-11س=............................السبب...............................

2س


م
111

81
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السؤال ال ابع :
أجب عن األسئل التالي :
-1أمبهيزاويةمركزيةقائمةفيدائرةمركزهام,أخذتنقطةدبحيثأنقياسأمد
=121
احسب/يقياسزواياالشكلأبد؟







-2أبجدهومتوازيأضالعرسمتدائرةمرتفقطبالرؤوسأ,ب,جحيثقطعتأ
دفيهـ
برهن/يأنجد=جهـ.







-0أبقطردائرة,جدوترعموديعلىأبفيهـ,أب=10سم,أهـ=2سم
جد/يطولجد؟








-2أب,جدوترانمتساويانطولكلمنهما9سمفيدائرةمركزهامونصفالقطر
3سم
جد/يبعدالوترانعنالمركز؟
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-3أب,أجوترانفيدائرةبحيثيقعمركزالدائرةبينهما,النقطةدمنتصفأب,و
النقطةيمنتصفأج
أثبت/يأنأيمدهوشكلرباعيدائري؟






-1دائرةمركزهامونصفقطرها1سم,أنقطةخارجالدائرة,رسممنأمماسللدائرةأ
دبحيثأنطولأد=8سم
جد/يطولأم؟









-7جدطولالوترالمرسومفيدائرةقطرها21سم,وطولالعمودالنازلمنالمركزعلى
هذاالوتريساوي1سم





-8أثبتيأنالمماسانالمرسومانلدائرةمننقطةخارجهامتساويان.
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ملحق رقم (:)2
أسماء المحكمين أل وا الدراس

121

أسماء المحكمين ألدوات الدراسة
اسم المحكم

مكان العمل

الدرجة العلمية

د .فتحية اللولو

دكتوراه المناهج وطرق التدريس

الجامعة اإلسالمية بغزة

د .رحمة عودة

دكتوراه المناهج وطرق تدريس الرياضيات

مشرفة مديرية غرب غزة

أ .سهيل شبير

ماجستير مناهج وطرق التدريس

مشرف تربوي مديرية خانيونس

أ .أمين شعت

ماجستير مناهج وطرق التدريس

مشرف تربوي مديرية شرق خانيونس

د.خالد السر

دكتوراه المناهج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة األقصى – خانيونس

د .سهيل دياب

دكتوراه المناهج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة غزة

د .حازم الشيخ

دكتوراه في االحصاء

جامعة القدس المفتوحة – خانيونس

د .عبداهلل عبدالمنعم

دكتوراه المناهج وطرق تدريس

جامعة القدس المفتوحة_ غزة

د .ناصر األغا

دكتوراه أصول التربية

جامعة القدس المفتوحة_ خانيونس

د .محمد أبو ملوح

دكتوراه المناهج وطرق تدريس

مركز قطان _غزة









127



ملحق رقم (:)3
الصور النهائي  :االختبار التحصيل – تشخيص

128

الصور النهائي  :االختبار التحصيل ا تشخيص


االسم.........................../العالمة.................../
الصف07...................../
المدرسة................../


أخ الطالب ا أخت الطالب
إنالهدفمنهذااالختبارهوالتعرفعلىالقصورفيتعلمالهندسةلدىطلبةالصفالتاسع
األساسيفيمحافظةخانيونس.

لذانرجومنكقراءةالتعليماتالتاليةقبلالبدءفياإلجابةعنأسئلةاالختبار,علماًبأنهذااالختبار
لغرضالبحثالعلميفقط.واليؤثرعلىعالماتكفيالمدرسة

تعليما االختبار :
 السؤال:أكملالعبارةبكلمةمناسبةفيالفراغعبارةعن()12فقرة
 السؤالالثاني:اختاراإلجابةالصحيحةمنبيناإلجاباتعبارةعن()11فقرات
 السؤالالثالث:جدالزاويةالمجهولةمعذكرالسببعبارةعن()11زوايامجهولة
 السؤالالرابع:أجيبعناألسئلةالتاليةعبارة()0أسئلةأجيبعنهاحسبالمطلوبمن
السؤال.
 الوقتالمخصصلالختبارساعةونصف
 السؤالالذيالتجيبعليهدرجةسالبة.
 التنسىأنتكتباسمكوصفكومدرستك
لكم ج ل الشك
الباحث هب عدنان شعت
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السؤال األول :
أكمل ا ي العبارا التالي :
 -1قياسالزاويةالخارجةفيالشكلالرباعيالدائري.................الزاويةالداخلةالمقابلةلمجاورتها.
 -2المماسلدائرةيكون.................علىنصفالقطرعندنقطةالتماس
 -0الزاويةالمركزيةهيزاويةيقعرأسهافي..............الدائرةوضلعاها................فيالدائرة
 -2قياسالزاويةالمركزية...............الزاويةالمحيطةالمشتركةفينفسالقوس.
 -3قياسالزاويتانالمحيطيتانالمرسومتانعلىقوسواحد.................
 -1مجموعقياسالزاويتينالمتقابلتينفيالشكلالرباعيالدائرييساوي...................
 -7إذاتساوىوترانفيالدائرةفإن..................
 -8المماسانالمرسومانلدائرةمننقطةخارجهما..................
 -9قياسالزاويةالمحيطيةالمرسومةعلىالقطرفيالدائرةتساوي.......................
-11الزاويةالمماسيةتساويالزاوية.............المرسومةعلىالوترمنالجهةاألخرى.
-11إذاكانقياسزاويةمحيطيةيساوي01فإنالزاويةالمركزيةالمشتركةمعهافيالقوسقياسها
يساوي....................
-12رسموترانمتساويانفيالطولداخلدائرةفإذاكانالبعداألولعنالمركزيساوي3سمفإنبعد
الثانييساوي..................
-10الزاويةالمماسيةهيزاويةمحصورةبين.............و.........ماربنقطةالتماس
-12الزاويةالمحيطيةهيزاويةيقعرأسها............الدائرةوضلعاها...........فيالدائرة


السؤال الثان :
ضع ا ي خطا ً اإلجاب الصحيح :
-1المماسلدائرةيقطعهافي.............
أ-نقطةواحدةب-نقطتينج-ثالثنقاطد-أكثرمننقطة
-2المماسانالمرسومانمننقطةخارجالدائرة.............
أ-متساويانب-متوازيانج-متقاطعاند-متعامدان
-0الزاويةالمحيطيةعلىقطرالدائرة...............
أ-حادةب-منفرجةج-مستقيمةد-قائمة
 -2فيالشكلالمقابلليسمىل
م
أ-قطرب-وترج-مماسد-قاطع
-3فيالشكلالرباعيالدائريإذاكانقياس112فإنالزاويةالمقابلةلهاتساوي.........
أ111-ب87-ج112-78-
-1أحداألشكالالتاليةليسشكلرباعيدائري...........
أ-المستطيلب-المربعج-المعيند-شبهالمنحرف
-7قياسالزاويةالخارجيةفيالشكلالرباعيالدائري................قياسالزاويةالداخليةالمقابلة
للمجاورةلها.
أ-تساويب-ضعفيج-نصفد-تكمل
-8المماسانالمرسومانمننهايتيقطرالدائرة...............
أ-متساويانب-متقاطعانج-متعامداند-متوازيان
131

-9نصفالقطرالذيتنتميإليهنقطةالتماسيكونعموديا ًعلى............
أ-الوترب-المماسج-القاطعد-القطر
-11جميعالعباراتصحيحةماعدا
أ-المستقيمالذييقطعالدائرةفينقطةواحدةهومماس
ب-المستقيمالذييقطعالدائرةفينقطتينواليمربالمركزهوقاطع
ج-المستقيمالذييقطعالدائرةفينقطتينويمربالمركزهوالقطر
د-المستقيمالذييقطعالدائرةفيأكثرمننقطةهوعموديعلىنصف

السؤالالثالث:
جد/يالزاويةالمجهولةفيكلممايليمعذكرالسبب:
 -1س=....................السبب................







01

س

 -2س=...................السبب..............................







س

م

 -0س=.........السبب.........................






21

م

س

 -2س=.............السبب.........................






113

س

 -3س=.............السبب.......................

س



01

21

131


 -1س=..............السبب.........................








س 71

01

 -7س=................السبب...........................









س
111

 -8س=....................السبب.......................








س

23

 -9س=................السبب............................








81
3س
111

-11س=..................السبب....................

2س


81


السؤال ال ابع :
132

أجب ا ي عن األسئل التالي :
 -1فيالشكلالمقابلبرهنأنالشكلسمعرباعيدائري


س


م

ص

ع





 -2أبقطرفيدائرةمركزهام,جنقطةعلىالدائرة,دمنتصفالوترأج,هـمنتصفالوتربج,
أثبتأنالزاويةدمهـقائمة







-0أبوترفيدائرةمركزهام,جمنتصفأبوكانطولجـب=3سموقطرالدائرة21سم,جدبعد
الوترأبعنمركزالدائرة؟
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ملحق رقم (:)4
الصور األولي الستبان معلم ال اضيا للصف التاسع

132

الستبانة بصورتها األولية
استبيان خاص بمعلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
أخي المعلم  /أختي المعلمة .......
تحية طيبة وبعد.
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "تصور مقترح لمعالجة جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى
طلبة الصف التاسع األساسي بغزة" ,ويأتي هذا االستبيان كأحد أدوات جمع البيانات الالزمة
للتعرف على جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم الهندسة ,مع العلم بأنه فقط
ألغراض البحث العلمي ,لذا أرجو من حضرتكم التكرم بمنحي إجاباتكم على فقراته بعد قراءتها
بتمعن شديد ووضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي تتفق مع الواقع.
البيانات الشخصية:
الجنس:
سنوات الخدمة:

ذكر

أنثى.
 01- 6سنوات

أقل من  4سنوات

أكثر من  31سنة

 31 -00سنة

133

جوانب القصور في تعلم الهندسة
م

0

مرتفعة

مصادر القصور في تعلم الهندسة

الضعف في امتالك المتطلبات األساسية الالزمة
لتعلم الرياضيات.

3

ضعف الطالب في مهارات قراءة المسألة الهندسية.

2

عدم قدرة الطالب على ربط الهندسة بالحياة العملية.

1

قلة تركيز المعلم على أساسيات تعليم الهندسة.

4

استخدام طرق تقليدية في تدريس الهندسة.

6
7

ضعف الطالب في استخدام المواد الهندسية الالزمة
لتعلم الهندسة.
ضعف مهارات التفكير الهندسي لطلبة الصف
التاسع.

4

ضعف الطالب التراكمي في مادة الرياضيات.

2

عدم قدرة الطالب على فك رموز المسألة الهندسية.

01
00

عدم ترابط منهاج الرياضيات بوحدات الهندسة

المتضمنة فيه.

صعوبة وحدات الهندسة التي يتضمنها كتاب الصف
التاسع مقارنة مع قدرات الطلبة.

 03ضعف أساليب التقويم في الهندسة.
02
01

الرسومات واألشكال الموجودة بالكتاب المدرسي غير
كافية.
الكتاب المدرسي ال يراعي خبرات الطالب السابقة في

الهندسة.

 04تشابه موضوعات الهندسة.
06

الحصص التدريسية للهندسة قليلة مقارنة بالمفاهيم

التي تحتويها وحدات الهندسة في الكتاب المدرسي.
131

جدا

مرتفعة

متوسطة منخفضة

منخفضة
جدا

م

جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع

0

مفهوم الزاوية المركزية.

3

مفهوم الزاوية المحيطية.

2

المحيطية.

1
4

إيجاد الزاوية المحيطية.

7
4
2
01

جدا

تحديد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية
إيجاد الزاوية المركزية.

6

مرتفعة

إيجاد الزاوية المحيطة المرسومة على قطر

الدائرة.

تحديد العالقة بين الزاويتين المحيطيتين

المرسومتين على قوس واحد.

مفهوم الشكل الرباعي الدائري.
إيجاد الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي

الدائري.

إيجاد قياس زاوية في الشكل الرباعي
الدائري من خالل الداخلية المقابلة لها.

 00التفريق بين أوتار الدائرة.
 03إيجاد بعد الوتر عن مركز الدائرة.
02
01

تحديد مركز الدائرة من خالل استخدام

الفرجار والمسطرة.

تحديد العالقة التي تجمع األوتار المتقاطعة
داخل الدائرة.

 04تطبيقات نظرية األوتار المتقاطعة.
 06مفهوم المماس للدائرة.
 07تحديد نقطة التماس.

137

مرتفعة

متوسطة منخفضة

منخفضة
جدا

 04رسم مماس لدائرة عند نقطة معينة.
02

استنتاج نظرية المماسان المرسومان من نقطة خارج
الدائرة.

 31مفهوم الزاوية المماسية.
تساوي

الزاوية

المماسية

مع

الزاوية

 30المحيطية المرسومة على وتر الجهة
األخرى.

 33ربط أكثر من نظرية في تساؤل واحد.
32

التفرقة بين الزوايا المختلفة التي تضمنتها

الوحدة.

138

جوانب أخرى للقصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع:
. .................................
. .................................
. .................................
. .................................
...............................
شكرا لتعاونكم /الباحثة هبة شعت
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بعد عرض الستبانة في صورتها األولية على المحكمين
و تطبيقها على عينة استطالعية وضعت الصورة النهائية
لالستبانة
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ملحق رقم (:)5
صور االستبان النهائي

111

صورة الستبانة النهائية
استبيان خاص بمعلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
أخي المعلم  /أختي المعلمة .......
تحية طيبة وبعد.
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "تصور مقترح لمعالجة جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى
طلبة الصف التاسع األساسي بغزة" ,ويأتي هذا االستبيان كأحد أدوات جمع البيانات الالزمة
للتعرف على جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم الهندسة ,مع العلم بأنه فقط
ألغراض البحث العلمي ,لذا أرجو من حضرتكم التكرم بمنحي إجاباتكم على فقراته بعد قراءتها
بتمعن شديد ووضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي تتفق مع الواقع.
البيانات الشخصية.
الجنس:
سنوات الخدمة:

ذكر

أنثى.
 01- 6سنوات

أقل من  4سنوات

أكثر من  31سنة

 31 -00سنة

112

جوانب القصور في تعلم الهندسة
م9

مرتفعة

مصادر القصور في تعلم الهندسة

جدا

مرتفعة متوسطة منخفضة

منخفضة

البعد األول :الطالب(طلبة الصف التاسع)
0

ضعففيامتالكالمتطلباتاالساسيةلتعلمالهندسة

3

ضعففياستخداماألدواتالهندسية.
ضعف مهارات التفكير الهندسي لدى طلبة الصف
التاسع.
افتقارلربطماتعلمهفيالهندسةفيالحياةالعملية.

4

يفضلوناألفرعاألخرىبالرياضياتعنالهندسة.

6

وجودفكرةمسبقةأنالهندسةصعبةالتعلم.

7

صعوبةفيقراءةوتحليلالمسألةالهندسية.

4

ضعففيربطالنظرياتلحلمسألةالهندسية.
البعد الثان  :المعلم( معلم ال اضيا للصف التاسع)
افتقار المعلم للتأهيل التربوي خاصة في تعليم
الهندسة
إعطاءفرصةقليلةللمناقشةالطلبةأثناءالحصة.

2

عدممراعاةالفروقالفرديةبينالطلبة.
العبء الدراسي على المعلم يحول بينه وبين تعليم
الهندسةبشكلجيد.
استخدامطرقتعليمالمفاهيموالعالقاتبينهاتعتمد
علىالتلقينفقط.
اهمالمتابعةحلالنشاطالبيتيمعالطلبةوتصحيح
األخطاء
أساليبالتقويمالتييتبعهاالمعلمتشجعالطلبةعلى
.حفظالمفاهيموالعالقاتدونفهم
الحصص التدريسية لتعليم الهندسة قليلة مقارنة
لمتطلباتلتعلمالهندسة.
البعد الثالث :الكتاب المدرسي(كتاب الرياضيات للصف التاسع الجزء األول _ وحدة الدائرة)

2
1

0
3
1
4
6
7
4

0
3

األمثلة الواردة قليلة مقارنة بمتطلبات تعلم وحدة

الدائرة

التمارين والمسائل غير كافية .
110

جدا

2
1
4
6
7
4

وجود بعض األخطاء في الكتاب .
األشكال الهندسية التوضيحية قليلة مقارنة بمفاهيم
الواردة بالوحدة.
صعوبة موضوعات الوحدة مقارنة مع قدرات الطلبة.
خلو المحتوى من معلومات اثرائية توضح المفاهيم و
العالقات و الحقائق الواردة .
عدم مراعاة الخبرات السابقة للطلبة في تعلم وحدة

الدائرة .

طرح الكتاب لوحدة الدائرة ال يراعي ميول و

اتجاهات الطلبة نحو تعلم الهندسة.

112

م:

جوانب القصور لدى طلبة الصف التاسع في تعلم وحدة
الدائرة

0

يعرف الزاوية المركزية.

3

يعرف الزاوية المحيطية.

2
1
4
6
7
4
2

تحديد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية

المحيطية.

إيجاد قياس الزاوية المركزية من خالل ادراك
العالقات بين معطيات المسألة
إيجاد قياس الزاوية المحيطية.
إيجاد قياس الزاوية المحيطة المرسومة على قطر
الدائرة.
تحديد

العالقة

بين

الزاويتين

المحيطيتين

المرسومتين على قوس واحد.
يعرف الشكل الرباعي الدائري.
إيجاد قياس زاوية في الشكل الرباعي الدائري من
خالل الداخلية المقابلة لها.

01

إيجاد بعد الوتر عن مركز الدائرة.

00

يحدد المماس على الدائرة.

03

تحديد نقطة التماس في الدائرة.

02

رسم مماس لدائرة عند نقطة معينة.

01

يعرف الزاوية المماسية.

04

ربط أكثر من نظرية في مسألة هندسية واحدة

06
07
04

التفرقة بين أنواع الزوايا المختلفة التي تضمنتها
الوحدة.

إثبات الشكل الرباعي الدائري .
توظيف الحقائق والتعميمات لبرهنة والتوصل

للمطلوب
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مرتفعة
جدا

مرتفعة متوسطة منخفضة

منخفضة
جدا

جوانب أخرى للقصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع:
. .................................
. .................................
. .................................
. .................................
. .................................

شك ار لحسن تعاونكم

الباحثة :هبه عدنان شعت
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ملحق رقم (:)6
اسماء مش ف المقابال

117

أسماء مشرفي الرياضيات لمديريات قطاع غزة الذين أجريت معهم المقابلة
اسم المشرف

المديرية التابع لها

التسلسل
.0

محمد الف ار

شرق خانيونس

.3

أمين شعت

شرق خانيونس

.2

وفاء موسى

شرق خانيونس

.1

سهيل شبير

خانيونس

.4

وسام موسى

خانيونس

.6

عدنان شعت

رفح

.7

على أبو جزر

رفح

.4

سميرة منيف

الوسطى

.2

عبد اهلل مهنا

الوسطى

.01

رحمة عودة

غرب غزة
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ملحق رقم (:)7
كتاب تسهيل مهم الباحث
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171

171

172








ملحق رقم (:)8
أسماء المعلمين الذ ن شاركوا ف ورش العمل

170

أسماء المعلمين الذين شاركوا في ورشة العمل
اسم المعلم

مكان العمل

التسلسل
.0

هناء صقر

مدرسة شهداء خانيونس األساسية للبنات (أ)

.3

منوه شهوان

مدرسة ابن خلدون األساسية للبنات (أ)

.2

سامية أحمد

مدرسة ابن خلدون األساسية للبنات(ب)

.1

سعيد المصري

مدرسة كمال ناصر األساسية للبنين(ب)

.4

أمجد أبو مصطفى

مدرسة كمال ناصر األساسية للبنين(ب)

.6

يوسف أسعد

مدرسة جرار القدوة األساسية للبنين(ب)

.7

وائل المدهون

مدرسة جرار القدوة األساسية للبنين(ب)
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ملحق رقم ()9
أسس التصور المقترح لعالج جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة
الصف التاسع الـأساسي

173

مواصفات التصور المقترح:
تم وضع أسس التصور المقترح بناءا على قائمة الصعوبات التي توصلت لها الباحثة من خالل تطبيق االختبار

التحصيلي/التشخيصي  ,و االستبانة التي طبقت على معلمي الرياضيات للصف التاسع  ,والمقابالت التي أجريت مع عينة
من مشرفي الرياضيات  ,وقد راعت الباحثة أن يكون مناسب لقدرات الطلبة مراعيا الفروق الفردية ما بين الطلبة ,بحيث

يعالج نقاط العجز في تعلم الطلبة لوحدة الدائرة  ,دمج مابين طريقة التعلم التعاوني و المناقشة.

التعلم التعاوني يقوم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة  ,ومن المعروف أن التعلم التعاوني هو طريقة تدريس

تتطلب من الطلبة العمل مع بعضهم لتحقيق الهدف والوصول لحل بعض المسائل ,التصور راعى تطبيق التعلم التعاوني

حيث يتضمن مجموعة من األنشطة تناسب التعلم التعاوني.

المناقشه والحوار اعتمد التصور في بعض المواقف المناقشة وذلك الختبار الطلبة و الكشف عن الخبرات السابقة لتعلم

جديد.

األهداف :
سعى التصور العالج إلى تحقيق األهداف التعليمي اآلتي :

أن يكون الطالب قادرا على:

.أن يحدد الزاوية المحيطية على الدائرة
.أن يحدد الزاويتين المحيطيتين المرسومتين على نفس القوس
.أن يحدد الزاوية المحيطية التي رسمت على القطر
.أن يجد قياس الزاوية المحيطية

.أن يحدد الزاوية المركزية في الدائرة

.أن يحدد العالقة بين الزوايا المحيطية المشتركة في القوس
.أن يوظف العالقة بين الزاوية المركزية و المحيطية المشتركة في نفس القوس في حل مسائل منتمية
.أن يعرف الشكل الرباعي الدائري

.أن يحدد العالقة بين الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري
.أن يحدد الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري

.أن يجد قياس زاوية مجهولة في الشكل الرباعي الدائري بداللة الزاوية المقابلة لها
.أن يجد قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري
.أن يثبت أن الشكل رباعي دائري

.يحدد العالقة بين المماس ونصف القطر المشترك معه في نقطة التماس
.أن يجد بعد الوتر عن المركز

.أن يحدد الزاوية المماسية في الدائرة
.أن يحدد العالقة بين الزاوية المماسية و الزاوية المحيطية
.أن يجد قياس الزاوية المماسية

.أن يميز بين الزوايا المختلفة في الوحدة
171

اختيار األنشطة والوسائل التعليمية:
تتنوع األنشطة لتشمل أنشطة داخل الصف و خارجها وقد تم مراعاة أن تكون متدرجة من السهل إلى الصعب وذلك لمراعاة

.الفروق الفردية بين الطلبة و إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الطلبة في األنشطة ,و تنمي التفكير الهندسي لدى الطلبة

.اختيرت األدوات الهندسية التي يتم من خاللها رسم األشكال الهندسية على السبورة لتوضيح المفاهيم التي وردت في الوحدة
أدوات التقويم :

لتحقق من التعلم و لنجاح أي برنامج عالجي لبد من تقويم لذا تنبع ما يلي:

 -0التقويم القبلي :نطبق االختبار التشخيصي قبل البداية في التعلم لنستطيع تحديد مستوى الطالب و ماذا حقق و
ماذا لم يحقق؟ أين وصل الطالب في التعلم ؟ من خالل البنود االختبارية للمتطلب األساسي.

 -3التقويم التكويني :ويتم من خالل األنشطة و التدريبات التي يعطيها المعلم أثناء الحصة العالجية بحيث يتابع
المعلم أداء الطالب وما تم تحقيقه في الحصة.

التقويم الختامي :يتم من خالل إعطاء اختبار في نهاية كل درس من دروس الوحدة و اختبار أيضا في نهاية تعلم

الوحدة كلها لقياس نتاجات التعلم

خطوات السير في التصور العالجي:

*يقوم المعلم بإعطاء الطلبة اختبار قبلي.
*يقوم المعلم في بداية كل درس بتوضيح الهدف الذي يسعى لتحقيقه خالل الحصة الدراسية.

*يناقش المعلم البنود االختبارية في بداية الحصة الدراسية ,ثم البدأ في الدرس خطوة بخطوة مراعيا الفروق الفردية,
والتدرج من السهل للصعب.

*يقوم المعلم بإعطاء تدريبات متنوعة منتمية للدرس ويقسم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة ()4-3طالب من

ضعيف التحصيل ,متوسط التحصيل ,مرتفعي التحصيل موزعا عليهم األدوار.

*يتابع المعلم الطلبة أثناء حلهم للتدريبات ويقوم بتصحيحها لهم  ,ومن ثم المناقشة مع الطالب لتصحيح األخطاء.
*بعد نهاية كل درس يقوم المعلم بتوزيع ورقة عمل تحتوي على أسئلة للدرس ومناقشتها مع الطلبة.
*يقوم المعلم في نهاية الوحدة بعد االنتهاء من الحصص العالجية بالتقويم الختامي.

قامت الباحثة باعداد دروس الوحدة وفق خطوات التصور المقترح حيث يقوم المعلم بشرح الدائرة حسب ما تم وضعه.
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الموضوع األول
ال او الم ك و المحيط


الحص األولى :
األهداف السلوكي :
-1أنيُعرفالزاويةالمحيطة-0أنيستخرجزاويةمحيطةمنشكلمعطى
 -2أنيُعرفالزاويةالمركزية-2أنيستخرجزاويةمركزيةمنشكلمعطى


البند االختباري

المتطلب األساس

س/استخرجمنالشكلالمقابل
أ)قطرب)وترج)نصفقطر
أ
م

أنيستخرجمنرسممعطى
أ)وترب)قطرج)نصفقطر

ب

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–الكتابالمقرر–األقالم–الطباشير

الخب ا و األنشط
انظرالدائرة ":ناقش الطلب "
أ

م
<بأج<,بمج
ب


ج

ال او المحيطي :هيالزاويةالتييقعرأسهاعلىالدائرة
وضلعاهاوتران
ال او الم ك :هيالزاويةالتييقعرأسهاعلىالمركز
وضلعاهانصفقطر

ماذانسميالزاويةبأج؟" ناقش الطلب "

ماذانسميالزاويةبمج؟

أب,أجوترانفيالدائرة,أتقععلىالدائرة
بأجزاويةمحيطة
بم,مجأنصافأقطارفيالدائرة,ممركزالدائرة
بمجهيزاويةمركزية

ومحيطي من الشكل
مثال  :استخ ج زاو م ك
س
المقابل
م
ص

ع
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التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

ناقشالطلبة
عززاستجاباتالطلبة




ج



التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

تدريب""1":قسمالطلبةلمجموعاتغيرمتجانسة
"
"التعلمالتعاوني"



فيالشكلالمقابلاستخرج
0زوايامحيطية
م

0زوايامركزية




نشاط بيت :

 -2فيالشكلالمقابلاستخرج
زاويتانمحيطيتان


زاويتانمركزيتان



م

تابعالطلبةأثناءحلالتدريباتفي
مجموعات
الحظأداءالطلبة


 -0فيالشكلالمقابل
 حددالزواياالمحيطية -حددالزواياالمركزية

أ
ب

م
ج
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الموضوع األول
ال او الم ك و المحيط


الحص الثاني :
األهداف السلوكي :
-1أنيتعرفعلىالزاويةالمركزيةوالمحيطيةالمشتركةمعهافينفسالقوس
-2أنيوظفهذهالعالقةفيحلتمارينومسائلمنتمية


البند االختباري

المتطلب األساس

استخرجمنالشكلالمقابلزاويةمحيطيةومركزيةمشتركةفينفس
القوس

أنيسميزاويتينمحيطيتينومركزيةمشتركتانفينفسالقوس

م

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–الكتابالمدرسي–األقالم–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

مناقشة
نعرضمثالثمنستنتجمنهالنظرية
فيالشكلالمقابل:
أ
إذاكان<بأم=01
جد<بمد
ب


الحل -:

جـ

د

عززمشاركةالطلبة



الحظمدىمناقشةالطلبة



مراعاةالفروقالفردية

بمدخارجةعنالمثلثأبم

<بمد=<أبم<+بأم

أم,بمهماأنصافأقطارفيالدائرة

<أبم=<بأم=01

<بمد=11=01×2=01+01
بمدزاويةمركزية

الحظأن
 بأمزاويةمحيطية
مشتركتانفيقوسواحد



ماذا نستنت ؟ فك
نظ

.......؟

ال او الم ك تساوي ضعف ال او المحيطي
المشت ك ف نف القوس
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الخب ا و األنشط
 مناقشة

التقو م


يقومالمعلمبمراقبةالمجموعات
يستمعإلىالحوارالذييدوربين
أفرادالمجموعةومدىقيامهم
بأدوارهم



يقدمالمعلمفقطالتوجيه

منخاللالتعلمالتعاونييقسمالمعلم


الطلبةإلىمجموعاتغيرمتجانسة,

يوزعورقةعملعلىالمجموعاتويطلب

صيانةاالستنتاجالذيتوصلوالهبأسلوبهم

ورق عمل

تأملاألشكالاآلتيةواستخدمالمنقلةفيقياسالزوايا
المطلوبةثمأكملالجدول 

ب
ب

ب
م

ا
م
ا
م

جـ
جـ
ا
جـ




الزاوية

العالقة
قياسأبج قياسأمج
بينهم
رقمالشكل



()1
()2
()0














ماذاتالحظ؟؟

مااالستنتاجالذيتوصلتإليه؟!


أكتب االستنتاج
بلغتك الخاص
....................
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التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

مثال ) 1 ( :جدي ال او المجهول <صسعحيث
<صمع=121



س
ص

م

ع





تصحيح الك اسا
رصد اإلجابا 

جـ

تدر ب (  : ) 1ف الشكل المقابل
إذا كان أ م ب = 111
جد قياس :
<أجب

الحظفهمالطلبة

م

ص

ب
د

<أ ب


نشاط بيت :
ف الشكل المقابل  :أوجد قياس
 < )1أ م ب
)2

< ب أ م

جـ
ا

م

ب
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الموضوع األول
ال او الم ك و المحيط
الحص الثالث :
األهداف السلوكي :
-1أنيستنتجالعالقةبينالزاويتينالمحيطتينالمرسومتانعلىقوسواحد
-2أنيوظفالعالقةفيحلتمارينومسائلمنتمية


البند االختباري

المتطلب األساس

أنيسميزاويتينمحيطيتينمرسومتينعلىقوسواحد

زاوية...............وزاوية...............
تشتركفيالقوسأب
زاوية.....وزاوية.........
تشتركفيالقوسدج

ا
0

د

0

م

2
2

ب

جـ

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–السبورة–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

" المناقش بعد تطبيق النشاط "
د
ا
2 111
-1زاوية.............هيزاويةمحيطيةتشترك
م
ب
جـ

معزاوية...........المركزيةفيالقوسبج

-2زاوية........هيزاويةمحيطيةتشتركمعزاوية
.......المركزيةفيالقوسبج

-0قياسبأج=..........درجة,بدج=.....درجة



فكرثمأجب



ماذا نالحظ ؟!
1









وزعالطلبةعلىمجموعاتغير
متجانسةللقيامبالنشاطثمناقشالطلبة

ماذا نستنت ؟!
الزاويتانالمحيطيتانالمرسومتانعلىقوس
واحدمتساويتانفيالقياس
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التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

تدر ب ( : ) 1

الحظفهمالطلبة





استخدمالتعليمالتعاوني
قسمالطلبةإلىمجموعاتغيرمتجانسة
جد قياس ال او المجهول


تصحيح التدر ب 

ا
21

ب








د

01 31

؟

؟؟ ؟؟

جـ

 ف الشكل المقابل جد قياس س  ,ص






نشاط بيت :

س

91

ع

م
ص

حد ي قيم ( س ) ف الشكل المقابل
س

س11+
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الموضوع األول
ال او الم ك و المحيط



الحص ال ابع :
األهداف السلوكي :
-1أنيستنتجالطالبقياسالزاويةالمحيطةالمرسومةعلىقطرالدائرة
-2أنيوظفاالستنتاجفيحلمسائلمنتمية


البند االختباري

المتطلب األساس

أنيحددالزاويةالمحيطيةالمقابلةللقطر

أب..............فيالدائرة
جبهو.........فيالدائرة
الزاويةالمحيطية..........تقابلأب

جـ

ا

م

د

ب

الوسائلالتعليميةاألدواتالهندسية–السبورة–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

 يقسمالمعلمالطلبةإلىمجموعاتغيرمتجانسة
 يوزعورقةعملعلىالمجموعات يطلبصياغةاالستنتاجبأسلوبهم

ورق العمل



أ ب قط ف ائ
قياس أ ج ب =

م ك ها أ  ,استخدام المنقل إل جا

قياس أ ب =
د

قياس أ هـ ب =

ا

هـ
م

ماذا تالحظ ؟!

ب

يقوممنسقكلمجموعةبعرضما
توصلواله..

يقومالمعلملمناقشةالطلبةلماتوصلوا
له...

ثميعرضالنتيجةالصحيحة

ما االستنتاج الذي توصلت إليه ؟

ال او المحيطي الم سوم على قط الدائ
= 91
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بعد االنتهاء من الموضوع األول قوم المعلم بتوز ع ورق العمل و مناقش الحل مع الطلب



ب
ا

س/1أوجديسفيالشكلالمقابل






س/2أبقطرفيدائرةمركزهام
أثبتأنجبأ+بدج=91






س/ 3أوجديسفيالشكلالمقابل





س/ 4فيالشكلالمقابل

مبج=01

مأج=21

أوجدأمب=


س/ 5فيالشكلالمقابل

أبقطرفيالدائرةم

<أجد=113
أوجد<بأد

م

01

جـ

ب
م

ا

ب

م س

21
01

ب

م
س

أ

ا
جـ
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ب

د


الموضوعالثاني
الشكلالرباعيالدائري
الحص األولى :
األهداف السلوكي :
-1أنيتعرفعلىالشكلالرباعيالدائري
-2أنيعرفمجموعزاويتينمتقابلتينفيشكلرباعيدائري="181خاصية"
-0أنيوظفالخاصيةفيحلمسائلمنتمية


البند االختباري

المتطلب األساس

أكمل:
الزاويةالمكملةلـ.............=121
الزاويتينالمحيطيتينالمشتركتينفينفسالقوس......................

-1أنيحددزاويتينمحيطيتينمشتركتينفيقوسواحد
-2أنيجدقياسزاويةمكملةلزاويةمعطاه

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–السبورة–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط


ا
ا



عرفالشكلالرباعي...فكر؟؟
ب

ا

ب

جـ

د

د

د

جـ
ب

جـ

الشكل ال باع :
هو الشكل الذي تقع جميع رؤوسه على الدائ

تذك أن :



الشكل ال باع له خاصي  :مجموعأيزاويتين
متقابلتين= ( 181متكاملتان)
مثال ()1
جد قياس ال او المجهول ؟
س











121

01

س

ْ
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الخب ا و األنشط

مثال  :ناقش الطلب ف الحل

أبجدشكلرباعيدائري,

أبقطرفيالدائرة,أد=دج

جأب=,03جديد

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب
جـ






د

ا

ب

ما المعطيا ؟!
ما المطلوب؟!
الحل؟!

أجبمحيطيةمرسومةعلىقطر

أجب=91

أبج=33=)03+91(–181

بماأنالشكلأبجدرباعيدائري

د=123=33–181

تدر ب  :تقسم الطلب مجموعا غي متجانس لحل
التدر ب للوصول للحل الصحيح
الشكل أ ب ج ف الشكل رباع
ف الدائ

متابعةالمجموعات

ائ ي الضلع أ ب قط
جـ

د

ب
م

ا

أوجد قياس < أ ج ؟
ج

س

أ
نشاط بيت :
جدي قيم س ف كل حال

جـ

د
31

ا

113

س
ب
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الموضوع الثان
الشكل ال باع الدائ ي


:

الحص الثاني
األهداف السلوكي :
-1أنيثبتالشكلرباعيدائري
-2أنيحددالزاويةالخارجةعنالشكلالرباعيالدائري
 -0أنيحددالعالقةبينالزاويةالخارجةللشكلالرباعيالدائريوالزاويةالداخلةالمقابلةلمجاورتها
-2أنيوظفالعالمةفيحلتمارينمنتمية


البند االختباري

المتطلب األساس

أكمل:
-1الزاويتانالمتقابلتينفيالشكلالرباعيمجموعهما...............

يستذكرنظريةالشكلالرباعيالدائري

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–السبورة–الطباشير

الخب ا و األنشط

عك

نظ

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الشكل ال باع :

إذاكانمجموعزاويتينمتقابلتين=181والشكلرباعي
دائري
مثال ()1
برهنأنالشكلأبجدرباعيدائري
إذاعلمتأجقطرفيدائرةمركزهام؟

ب

ا

م

*استخدمأسلوبالمناقشةلبرهنة
السؤال
يحددالمعطى
يحددالمطلوب
ثميتوصللبرهان
*مراعاةفروقالطلبة

جـ

الحل :
د

ما المعطيا ؟
ما المطلوب ؟
الب هان :
بماأنأبجزاويةمحيطيةمرسومةعلىالقطرأج
إذاأبج=91

بماأنأدجزاويةمحيطيةمرسومةعلىالقطرأج
إذاًأدج=91
بماأنأبج+أدج=181=91+91
إذاًأبجدشكلرباعيدائري

189

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط
تدر ب :



أبقطرفيدائرةمركزها"م",أجوترفيها,دتقع
علىأجرسمدجعموديأبفقطعهفيهـفإذاقطع
جهـالدائرةفيو

أثبت ب ج هـ شكل رباع ائ ي
المطلوب :

قسمالطلبةلحلالتدريبلمجموعاتغير
متجانسةوتابعالطلبةثمصحح
الكراساتوناقشالحلولمعالطلبة




المعطيا :
الب هان :
زاو  = 1زاو خارج
ال او  2ه المقابل

2
1

المجاور لها 3

0

استخدمأسلوبالمناقشة
عززمناقشةالطلبة
الحظاستجاباتالطلبةلتحققمن
مدىالفهم

نظ :
ف الشكل ال باع الدائ ي ال او الخارج تساوي
ال او الداخل لمقابلتها
مثال :
بوينصفالزاويةهـبج

الزاويةوبج=31

أوجدالزاويةجدأ=؟؟

و
هـ

جـ

د

ب

ا

الحل :
بماأنبوينصفالزاويةهـبج

ً
إذاالزاويةوبج=الزاويةهـبو=31

ً
إذاالزاويةهـبج=111

بماأنالزاويةهـبجخارجةعنالشكلالرباعي

أبجد

إذاًالزاويةجدأ=111
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التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط



تدر ب  :جدي قيم س





س=
3س

111

تصحيحالكراساتلتحققمن
فهمالطلبة
2س

س=

121

نشاط بيت :
 -1أ ب ج شكل رباع فيه ب =  , 91أ ج = ج
هـ منتصف أ
ب هن أن أ ب ج هـ شكل رباع ائ ي
 -2ف الشكل المقابل
 -3جد قيم س

س
01
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بعد االنتهاء من الموضوع الثان

قوم المعلم بتوز ع ورق العمل و مناقش الحل مع الطلب




س/1إذاكانتزاويةأ=111

وزاويةب=71
جدقياسزاويةد
وقياسزاويةج







س/2أبقطرفيالدائرةم
دأ=دج

زاويةأبج
جدزاويةد
زاويةدأب






س/0جدقيمةس

جـ
د

ب
ا

د

جـ

ا

م

ب

س
















21

121
2س

21
س

192

م



الموضوع الثال
أوتار الدائ



الحص األولى :
األهداف السلوكي :
-1أنيحددالطالبالعالقةبينالعمودالنازلمنمركزوأيوترفيهاينزلعليههذاالعمود
-2أنيحددالطالبالعالقةبينالقطعالمستقيمةالواصلةمنمركزالدائرةإلىأيوتروعالقتهبالوتر
-0أنيحددالطالبالعالقةبينالعمودأليوتروعالقتهبمركزالدائرة


البند االختباري

المتطلب األساس

أنيذكرخصائصالمثلثالمتساويالساقين

ماهيخصائصالمثلثالمتساويالساقين

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–السبورة–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط
-1العمودالنازلمنمركزالدائرةعلىأيوترفيها
.........

م

د

جـ
ب

-2القطعالمستقيمةالواصلةمنمركزالدائرةإلىوتر
............

م

د

جـ
ب
-0العمودالمنصفأليوتر



م

د
جـ
ب
نستنتج:
 -1العمودالنازلمنمركزالدائرةعلىالوترينصفه

 -2القطعةالمستقيمةالواصلةبينمركزالدائرةو
منتصفأيوتريكونعموديعلىالوتر

 -0إذاأقيمعمودمنتصفوترفإنهيمربالمركز



استخدمالمناقشةوالحوار
ناقشالطلبة



م
ب

د

جـ
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التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

نشاط ()1
أكمل حسب المطلوب مع ذك السبب
م
ا

و

م
ب

ا

و

ل

ا

ب

ج


أب=11سمزاويةمجأ=........مركزالدائرة
أج=......سمالسبب=..........ينتميللمستقيم....
السبب=......السبب........
مثال :
أبوترفيدائرةمركزهامنصفالقطر3سمطول
أب=1سم
جدبعدالوترعنالمركز:
م
العمل:اسقطعمودعلىالوتر
سم
0
ب
ا
طبقفيثاغورس
د

1سم
البعد=

ب

استخدمالتعلمالتعاوني
تابعالمجموعات


صححالكراسات
ثمناقشعلىالسبورة



ناقشالطلبة
عززالمشاركة

تدر ب :
أبوترفيدائرةمركزهام,القطر21سم
أب=8سم
جدبعدالوترعنالمركز
نشاط بيت :
جدطولأب
م
ا

0

س
ع

ب
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الموضوع ال ابع
مماس الدائ



الحص األولى :
األهداف السلوكي :
-1يتعرفعلىمماسالدائرة
-2أنيحددالعالقةبينمماسالدائرةونصفالقطرالمتقاطعينعندالتماس
-0يوظفهذهالعالقةفيحلتدريباتمنتمية


المتطلب األساس

أنيجدطولالوترفيمثلثقائممستخدماًنظريةفيثاغورس

البند االختباري
هـونمثلثقائمفيو
هـو=3سم
ون=12سم
جدطولهـن

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية–الكتابالمقرر–الطباشير

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

" مماس الدائ "

هومستقيميقطعالدائرةفينقطةواحدةفيالشكلالمقابل
أبمماسيمسالدائرةفيج

م



اهـجـدوب
" مالحظ هام جداً "

المماسيكونعمودياًعلىنصفالقطرعندنقطةالتماس


مثال :
جد طول القطع أ م

1سم



م

هـ

الحل :
المستقيم أ هـ م الدائ ف نقط هـ
إذن هو عمو ي على نصف القط
بما أن ال او أ هـ م = 91

8سم

ا

إذن (أ م )111 =36+64 = 2)6( + 2)8( = 2
أم = 11سم
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الخب ا و األنشط

تدر ب ()1
س ص مماس الدائ

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

 ,جد طول م س
ص
م

س

تدر ب () 2
جدقياسالزاويةالمجهولةإذاكانأبمماسللدائرة


أ
ب

21

م

استخدمالتعلمالتعاوني
تابعالمجموعات


توزيعالطلبةمجموعات
متابعةالطلبةأثناءالحللمالحظة
األداء
تصحيحالكراسات

ه
ــ

نشاط بيت :
جديزاويةبأم=؟؟

أ
ب

 11م
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الموضوعالرابع
مماسالدائرة



الحص الثاني :
األهداف السلوكي :
-1أنيحددالمماسالمرسومانلدائرةنقطةخارجها
-2أنيتعرفعلىالنظريةالمماسانالمرسومانمننقطةخارجهامتساويان
-0يوظفالنظريةفيحلتمارينالتسمية


البند االختباري

المتطلب األساس
جدالزاويةالمجهولة

 -1يجدمحيطمثلثمعطى

 -2أنيجدزاويةفيمثلثمتساويالساقين

01
21

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط
نظ


المماسانالمرسومانلدائرةمننقطةخارجهامتساويان
ب

1سم

أ

مثال :
1سم

تأمل ال سم ثم أكمل

أب=.............
زاويةأبج= .............أ
زاويةأجب=..........
تدر ب  :تأمل ثم أكمل
هـو=...........سم
زاويةهـون=..........

زاويةهـنو= ...........هـ
عص=...سم
زاويةسصع= .........









جـ

جـ

3سم
01

ب
7سم

ن

21

و
س
31







مناقشةالطالبوالتحققمنمدىفهمالطالب
منخاللمالحظةأدائهم



يقسمالطالبمجموعاتلحلالتدريب
يقومالمعلمبمراقبةومتابعةالمجموعات

تصحيحالكراسات

مناقشةالتدريبعلىالسبورة

3سم
ص

ع

197

الخب ا و األنشط

تدر ب ()2
جد قياس زاو < ص س ع ف الشكل المقابل
ص




 121م

س
ع

نشاط بيت :
أثبتأنأالزاويةأ,والزاويةجمتكاملتان

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب


متابعةالطلبةأثناءالحل


تصحيحالكراسات


رصدإجاباتالطلبة


لتحقيقمنمدىفهمالطلبة

ب
أ
جـ
د
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الموضوع ال ابع
مماس الدائ
الحص الثالث :
األهداف السلوكي :
-1أنيعرفالزاويةالمماسية
-2أنيتعرفعلىنظرية"الزاويةالمماسيةتساويالزاويةالمحيطيةالمرسومةعلىالوترفيالجبهةاألخرى
-0أنيوظفالسابقةفيحلتمارينمتنوعة


البند االختباري

المتطلب األساس
 -1يستذكرالعالقةبينالزاويةالمحيطيةوالمركزيةالمشتركة
فينفسالقوى



 -2يجدقياساحدىزواياالمثلثإذاعلمتقياسزاويتان

أكمل:
-1قياسالزاويةالمحيطية=01إذنقياسالزاويةالمركزية=.....
-2مثلثفيهقياسأ=,11ب=81
قياسج=.............

الوسائلالتعليمية:األدواتالهندسية

التقو م ا مالحظ أ اء الطلب

الخب ا و األنشط

" ال او المماسي "

هيزاويةمحصورةبينمماسالدائرةوأيوتربنقطة
التماس

مثلزاويةأبد,زاويةدبج
د

م


ب
أ
جـ
نظ :








متابعةالطلبة


الزاويةالمماسيةتساويالزاويةالمحيطيةالمرسومةعلىالوترمن
الجهةاألخرى

زاويةسصهـ=زاويةهـلص
هـ
ب
زاويةعصل=زاويةلهـص

س

ص

ع

199


تدر ب ()1
أكمل :
زاويةلهـص=............

زاويةهـصع=...........

21
11

ل

01

ص

س

تدر ب ()2
أبمماسالدائرة

قياسأجد=81

قياسجأد=01

جديقياسزاويةبأج
تدر ب ()3
أبمماسللدائرةمركزهام

أ
قياسزاويةأبج=21

جدقياسزاويةبمج

هـ

أ

ب

01

د

81

جـ

ب

م

21
جـ

ع

يقسمالمعلمالطلبةمجموعاتلحل
التدريبات


يتابعالمعلمحلالمجموعات

تصحيحالكراسات

يوجهالطلبة


بعدحلالطلبةوانتهاءالمجموعات
يناقشالمعلمالطلبةفيحلالتدريبات

يحددنقاطالقوةوالضعفمنخالل
استجاباتالطلبة
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بعد االنتهاء من الموضوع ال ابع قوم المعلم بتوز ع ورق العمل و مناقش الحل مع الطلب

س/1فيالشكلالمقابلجدقياسزاويةأدب,زاويةأمب



د
أ
أ
د
11
م

71

جـ
ب
ب





أ
81
س/2دأمماس,جدقياسزاويةدأب
د

ب








س/0المستقيمبدمماسللدائرةجدقياسزاويةأبد
أ


جــ


ب





 23

83

211

د




اختبارنهايةوحدةالدائرة

السؤالاألول:
تأملالشكلالمقابلثمأكملحسبالمطلوب:

ب
أ

ل
س
11
131

م
أ
د

جـ
121
ع
ص

جــ
ب
< بأج=<جأد=<سصع=

  


جـ
جــ



جـ
د
 01
33
ب
أ
 131د
م
ب

أ

ب
أ
<جأب=أبمماس=3سم
أجمماس=1
<بأج=<جبأ=



ب
أ
س
و

م
د
ب

جـ
أ
م
×
هـ
جــ

<بأم=أب=11سمقس=
جد=سم




01

31

 11
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السؤالالثاني:

-1أبوترفيدائرةمركزهام,جمنتصفأبإذاكانجب=3سم,القطر21سم
جدطولالقطعةأب




-2النقطةهـتقعخارجدائرةمركزهام,رسممنهـمماسانللدائرةعندالنقطةأ,ب



-0أب,جدوترانمتوازيانفيدائرةمإذاتقاطعأد,جبفيهـداخلالدائرةبرهن
بهـ=أهـ




-2أبقطرفيالدائرةمركزهام,أجمترفيها,رسممماسللدائرةعندفقطعامتدادأجفي
د,فإذاكانتسمنتصفأجوقياسزاويةجمب=11

أوالً:اثبتأنالشكلمسدبرباعيدائري

ثانياً:أوجدقياسزاويةسمأ


210

AL Azhar University – Gaza
Deanery of Graduate Studies And Scientific Research

Faculty of Education
Maser of Curricula and Teaching Methods

Suggested Vision For Remedy Deficiencies In Learning
Geometry For Students Of The Ninth Grade In Gaza.

Presented by

Heba Adnan Mohammed Shaat

Supervised by
Dr. Ali Mohammed Nassar

This study has been submitted in fulfillment of the requirements for a
Master's degree in Curricula and Teaching Methods from the Faculty of
Education at Al-Azhar University in Gaza

2013

212

