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  اإلقرار

   :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

أثر استخدام طريقة البرهنة بدون كلمات على التحصيل وانتقال أثر 
  التعلم لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في محافظة نابلس

إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة 

اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  ملخصال

والمتسلسـالت  في وحـدة المتتاليـات   حصيل الطلبة استقصاء تهدفت هذه الدراسة الى 

، وتحديدا حاولـت الدراسـة   without words  Proofباستخدام نموذج البرهنة بدون كلمات 

  :جابة عن السؤال اآلتياإل

ما أثر استخدام طريقة تدريس البرهنة دون كلمات على التحصيل وانتقال أثر الـتعلم  

  لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي في وحدة المتتاليات والمتسلسالت ؟ 

تم تطبيق الدراسة على عينة الدراسـة   ،ختبار فرضياتهاولإلجابة عن أسئلة الدراسة وإ

ختيار شعبتين بطريقـة  إذ تم ا ،طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العلمي )89(المؤلفة من 

رست شـعبة المجموعـة   ود ،ووزعت الشعبتان الى واحدة تجريبية واألخرى ضابطة ،قصدية

جموعة الضابطة فقد درست المحتوى أما الشعبة في الم ،بدون كلمات بطريقة البرهنةالتجريبية 

  .إتباع الكتاب المدرسيب )المعتادة(الرياضي نفسه بالطريقة التقليدية 

لغرض قياس التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة اختبـارا    ةالباحث تاستخدم
فكانت قيمته ) 20(وحساب ثباته باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  ،قبليا تم التاكد من صدقه

اختبارا تحصيليا بعديا  ةالباحث تكما استخدم وتم من خالله التأكد من تكافؤ الشعبتين ،،)0.88(
وتـم التحقـق مـن صـدقه      ،لقياس تحصيل الطالب بعد اإلنتهاء من تطبيق طريقة التـدريس 

، )0.82(    تـه مفكانت قي )21(ام معادلة كودر ريتشاردسون اته باستخدوحساب ثب ،بالمحكمين
النتائج  إذ أظهر التحليل اإلحصائي ،لمجموعتين مستقلتين )ت(وحللت البيانات باستخدام اختبار 

  :تيةاآل



 ل 

بين متوسط عالمات طالبـات  ) α=0.05(لة داللة إحصائية عند مستوى الدال وجود فرق ذي_ 

وطالبـات المجموعـة    ،طريقة البرهنة بـدون كلمـات  ب درسن المجموعة التجريبية اللواتي

 ،بالطريقة التقليدية على الدرجة الكلية الختبـار التحصـيل البعـدي    الضابطة اللواتي درسن

  .ولصالح المجموعة التجريبية

بين متوسط عالمات طالبـات  ) α=0.05(لة داللة إحصائية عند مستوى الدال وجود فرق ذي_ 

وطالبـات المجموعـة    ،تبطريقة البرهنة بـدون كلمـا   اللواتي درسن المجموعة التجريبية

 ،فهـم المفـاهيم  بالطريقة التقليدية على اختبار التحصيل البعدي في الضابطة اللواتي درسن 

ولصـالح   ،انتقال أثـر الـتعلم   واختبار ،حل المشكالتو ،المعرفة االجرائيةو ،التعميماتو

  .المجموعة التجريبية

وطريقتها التعليمية لمـا  فادة من نتائج الدراسة اإلستت الباحثة بأوص وفي ضوء النتائج

ضـيات  اوضرورة تدريب معلّمـي الري  ،أظهرته من أثر في تحسين تحصيل الطلبة واتجاهاتهم

لما يوفره من دعـم حقيقـي لمنهـاج الرياضـيات      ،على استخدام نموذج البرهنة بدون كلمات

في التدريس  البرهنة بدون كلماتوالعمل على ربط  ،أو لما يبينه من فهم لدى المتعلم ،المدرسي

  .وتطويرها سات التي تتعلق بالبرهنةوإجراء المزيد من الدرا
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(الدراسة مشكلة 

  المقدمة  1:1

منزلة رفيعة من بين تلك القـدرات المعرفيـة المرتبطـة     البرهنة بدون كلماتتتصدر 

 ،بمناهج الرياضيات وطرائق تدريسها عند القيمين والمتخصصين في حقل الرياضيات التربوية

ويتزايد دورها الفاعل من خالل ما تعول عليه الرياضيات في استخدام األشكال الهندسية لحـل  

  .المسألة الرياضية

ثورة كبيرة فـي الرياضـيات   نها شهدت أحيث العقود الثالثة االخيرة وهذا ما نراه في 

هذه الرياضيات وليدة  ،ما يسمى الرياضيات العصرية و ظهر ،غت على كل الثورات السابقةط

 ،خضـر (ونمت بتقدم علوم الكمبيوتر وأساليبه وتطبيقاته في الرسوم والنمذجة  ،لنظريات حديثة

2004.(  

وفي  ،الصور او الرسومات أو المخططات حيث يصعب فهم المسائل او حلهاوتستخدم 

لرسوم التوضيحية وكذلك فإننا نحتاج الى ا ،العلوم المختلفة تستخدم الرسومات لتوضيح المسائل

عداد رسـم معـين   إمكان معين داخل مدينة فتلجأ الى فقد يسألك شخص عن  ،في الحياة العملية

ن هـذا  إ إذ ،و المكان الذي يسأل عنهألى النقطة إار الذي يجب عليه اتخاذه للوصول لبيان المس

حيـث يشـاهدها    ،)المحسوسـة (النوع من اإلجابة يحتل الجزء األكبر من الرياضيات الواقعية 

على العكس من بعض المواضيع الرياضـية األخـرى    ،الجميع ويستطيع الطالب االحساس بها

وليس من السهل على الطالب التعامـل معهـا وخاصـة الجبريـة      ،والتي تعد تجريدية بالكامل

وقـد   ،فهما وتنفيذا كثر وضوحا وأسهلأالرسم يجعل المسألة  وحلها ، و)2005 ،ابو لوم(،منها

  )2006، الهويدي! (كلمة 1000ن كثر مأن صورة واحدة تعادل إ:قيل

 ،العـرض تحركـات   :والمعلم في غرفة الصف يقوم بعدة تحركات ومن هذه التحركات

 ،او شكال ،وهي التي تكون عندما يقدم المعلم لطلبته نموذجا مجسما أو رسما أو رسما توضيحيا
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حيث يكون التركيز علـى   ،الشرح أو التفسير اللغويوغالبا ما يقترن هذا التقديم بحد أدنى من 

وايضـا   ،وذلك بافتراض ان التعليم أفضل بالنظر والرؤيا ،استخدام حاسة النظر من قبل الطالب

حيث ان سلوك المعلم في هذا النوع من التحركات يجمع ما بـين  ،  العرض والتفسيرتحركات 

ويفسر لهم  ،او رسما توضيحيا ،ا او شكالفهو يعرض عليهم نموذج ،العرض والتفسير أو الشرح

والفكرة السائدة هنا ان تعلم الطالب باالستماع أو الرؤيا  يعطي نتائج  ،او يعلق على هذا النموذج

   ).2010 ،أبو زينة( أفضل من التعلم بأي منها منفردا 

بمرحلـة  إن أسلوب بناء المفاهيم الرياضية في التعليم العام في مراحل نمو تتابعيه تبدأ 

اإلنشاء والتكوين اعتمادا على أسلوب حسي فيه من خالل أشياء محسوسة أو من خالل مواقف 

 ،مألوفة للمعلم ثم تنتقل الى مرحلة تالية للمعالجة تعتمد على الحدس والربط بين الصور الحسية

  ).1996 ،عبيد(وتبرز هذه العلميات في تحقيق مفهوم أساسي وهو البرهان الرياضي 

ط البرهان الرياضي بالتفكير حيث تستخدم طرائق البرهان الرياضـي بأنواعهـا   ويرتب

وال يمكن فصل طرائق التفكيـرعن   ،المختلفة في التفكير االستداللي أو االستقرائي أو الحدسي

 ،خضر(بعضها البعض إذ أن كلها تتكامل وتستخدم في الكشف الرياضي أو في حل المشكالت 

1984(  

بل هـو   ،مقصورا فقط على برهنة بعض النظريات والتمارين الرياضيةوالبرهان ليس 

، الكـرش (وفي دراسة الرياضيات بصفة خاصة  ،مفهوم أساسي في الفكر البشري بصفة عامة

أي مناقشة أو تحليل أو تقديم لشواهد تقنع شخصا ما بقضية "فالبرهان بصفة عامة هو  ،)1999

بينما  ،ومركزي في دراسة الرياضيات بصفة خاصة وهو مفهوم جوهري ،)،1987 ،بل" (معينة

تتابع من العبارات المترابطة موجهة نحو إثبات صـحة نتيجـة   "يعرف البرهان الرياضي بأنه 

معينة بواسطة مجموعة مقبولة ومعترف بها من الالمعرفات والتعاريف والمسلمات والعبـارات  

 ).51ص ،1988 ،إبراهيم(" السابق برهانها بما في ذلك مسلمات ونظريات المنطق
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عبيـد  (ومن ثم فإن تنمية هذا المفهوم هدف تربوي رئيسي من أهداف تعلم الرياضيات 

أن غالبيـة  "فـي  " ستين"ولعّل هذا يلتقي مع ما يشير إليه ). 1999؛ الكرش،  2000، آخرونو

  ). Steen, 1999, p. 274" (الناس يفهمون البرهان على أنه تقديم الدليل الكافي لإلقناع

التأكد من صحة عبارة معطـاة،  : وظائف البرهان في" نث"أما في الرياضيات، فقد حدد 

وتوضيح سبب صحة العبارة، والتواصل عبر المعرفة الرياضية، والكشف عن رياضيات جديدة 

  ). Knuth, 2002  (واإلبداع فيها، ووضع العبارات في نظام بديهي 

 ته ياضية وأنواعها، كما تتعدد طرائقـه واسـتراتيجيا  هذا وتتعدد تصنيفات البراهين الر

ع الطرائق واالستراتيجيات واألهمية التي يحظى بها البرهان الرياضي، إالّ وعلى الرغم من تنو

 ,Jones, 1997; Varghese(أن الطلبة ال يزالون يعانون من صعوبة فـي فهمـه وتطبيقـه    

حديد أهـداف البرهـان الرياضـي ووظائفـه     ، وهو ما قد يؤثر سلباً على قدرتهم في ت)2009

)Varghese, 2009a, p. 51 .(  ولعّل هذه الصعوبة في استيعاب البرهان الرياضي والقصـور

التدريس االعتيادي الذي ال يفلح في الوصول بالطلبة إلى المعنى "في فهم معانيه قد يكون مردها 

األمر الذي يسـتدعي   ،)Brown et al., 2008, p. 85" (التعليمي المعرفي للبرهان الرياضي

، أو مـا  )Jones, 1997, p. 24" (البحث في طرائق وأساليب أكثر داللة ومعنى في تدريسـه "

" استراتيجيات أكثر فاعلية في تعزيز القدرة لدى الطلبة على البرهنة الرياضية"يدعو إلى تحري 

)Ball et al., 2002, p. 2 .(  

 كأسلوبٍ (Proof without words) "هان بدون كلماتالبر"وعطفاً على ذلك، فقد يبدو 

ي دالالته ووظائفه واحدمن هذه األساليب الذي قد يجد له مكاناً لدى الباحثين والتربويين لتحر، 

أو ما قد يفيد الطلبة وييسر عليهم تناول البرهان الرياضي وتوظيفه وتطبيقه في خبرات الحقـة  

)Alsina & Nelsen, 2010; Nelsen, 1993, 2000 .(  

هو مجموعة الصور أو الرسوم البيانية والتخطيطية التي تساعد " البرهان بدون كلمات"و

ف على سبب صحة عبارة ما، وكيف يمكن السير في خطوات برهنة صـحة  الطالب على التعر
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أو هو ما يمكن تعريفـه  ). Alsina & Nelsen, 2010; Nelsen, 1993, 2000(هذه العبارة 

  ). Barile, 2011, p.1" (برهان الذي يعتمد العناصر البصرية، ودون أية تعليقات تتبعهاال"بأنه 

من أنه لـن  " غاردنر"ويبدو أن هذه التعريفات تنسجم مع ما أشار إليه التربويون ومنهم 

يكون أكثر فاعلية وتأثيراً في فهم بعض العبارات الرياضية من الرسوم والمخططـات البيانيـة   

ثـم  " اوليا " ان القدرة على ادراك األشكال واالنماط أو االجسام " غاردنر " اوضح  وقد الجيدة،

ثم القدرة على استعادة أجزاء من  ،"األولي " القدرة على انجاز تحويالت وتغييرات في االدراك 

  .الخبرة البصرية في غياب المثير الحسي المباشر هذا ما يسمى بالقدرة على التفكير المكاني

أنه وفي بعض الحاالت إذا ما ُألحق رسم بياني أو توضيحي بسيط ومعبر : مضيفاً القول

ببرهان غامض، فإن وضوح هذا البرهان ومدى التأكد من صحته يمكن تحقيقه وإلى حد كبيـر  

البرهـان بـدون   "إلى " مانين"، وهو ما جيره )Gardner, 1975(بلمحة بصر أو بنظرة عاجلة 

قد تلعب أدواراً مختلفة في الرياضيات،   أن الرسوم البيانية أو الصور التوضيح: ، مضيفاً"كلمات

فإذا ُأحسن رسمها وقراءتها فإن هذا الرسم قد يدعم التحقّق من البرهان أو قد يصل إلى حـد أن  

  .)Maanen, 2006, p. 97(يكون هو بمثابة البرهان نفسه 

ـ "ء بـه  عالوة إلى ما جا -وقد أضاف بعض التربويين  هذا أن  -"مـانين "أو " اردنرغ

فهـم  يسير تيكون لها دور واضح في قد  (Mathematical drawings)الرسومات الرياضية 

     ).Alsina & Nelsen, 2006(األفكار والحجج المنطقية والبراهين الرياضية 

  الى متسلسلة مجموع االعداد الفردية )1(يشير الشكل 

  2ن=   1 -ن 2+............. +  5+  3+   1
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  متتالية األعداد الفردية :)1:1(الشكل 

والمربعات الثالثـة ذوات اللـون    1 الرقم شير الىي مينيقصى الأفي  مربع األحمرفال

 9ضافة إن تم أ لىإذوات لون أبيض  سفل منهاأ سة مربعاتثم خم 3 الرقم الى نرشي األصفر 

الكبيـر  ل مساحة المربـع  ثمت المربعات المضافة ن مجموعأحيث  ،مربعات ذات اللون األزرق

عـداد  في متتاليـة األ  خامسهو الحد ال9 ويالحظ أن الرقم ،دائرة  25أي  5الذي طول ضلعه 

  .1 –ن  2الفردية

وأشارت دراسات كثيرة الى وجود ارتباط ايجابي بـين تحصـيل الطلبـة فـي مـادة      

وبالنسبة لحل المسألة الرياضية فهنالك أبحاث عديدة تشـير  ،الرياضيات والقدرة المكانية عندهم

الذي يستخدمه الفرد عامل أساسي في تحديد النجاح في حـل   )لفظي ،بصري(الى شكل التمثيل 

كما تشير الى أن استخدام التفكير البصري بالذات مرتبط بالنجاح في حل المسألة حيث ،  المسألة

ية الى تمثيل باستخدام الصورة يسهل عملية الحل في كثيـر  ان القدرة على تحويل المسألة اللفظ

  )2011عابد،(من االحيان

وألهميته البالغة في تعلّم الرياضيات وتعليمها، فقـد عـد المجلـس القـومي لمعلّمـي      
) NCTM)-National Council of Teachers of Mathematicsالرياضيات في أمريكـا  

، وجاءت هذه  2000ير الرئيسة للرياضيات المدرسية للعام البرهان الرياضي، كواحد من المعاي
 .NCTM, 2000, p" (بضرورة القدرة على البرهان لفهم الرياضيات"المعايير متضمنةً القول 

56.(  
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ان اي تغيير في المناهج التربوية سواء أكان في المحتوى او األنشطة او ويرى الهويدي 

أساليب التقويم يتطلب عقد دورات تدريبية للمعلمين فـي هـذه   التقنيات او اساليب التدريس أو 

  .المجاالت وذلك إلثراء خبراته بالمعرفة واألساليب

مهما بلغت درجـة   ،إن كل موضوع جديد في الرياضيات يتم تعلمه يكون قابال للنسيان

ص ويصبح هذا بشـكل خـا   ،ذا حفظ عن طريق التطبيق والتدريب المتكررينإ إال اتقانه أساسا

والعالقات والمفـاهيم   ،فالمهارات تحتاج إلى تدريب منظم ،على المهارات والعالقات الرياضية

نتقال التعلم يجب أن يكون في قمـة أهـداف   إو .تحتاج الى مراجعة وتطبيق في فترات متعددة

 ،ومن مظاهر التعرف الى نموذج شامل في ظروف متعددة يؤدي الى تعميم ،تدريس الرياضيات

يشابه نموذجا جرى التعرف عليه من قبل في أوضاع  ،ف الى نموذج في وضع خاصأو التعر

واالنتقال قد يكون تعميما او تطبيقا على تعميم معروف سـابق   ،أو جرى تعميمه سابقا ،اخرى

  ).1997 ،أبو زينة وآخرون(

ومعرفـة  حثة باختيار نموذج البرهنة بدون كلمات لفحـص اثـره   االب اهتدت ذلك قدبو

 ،)مجموعة تجريبية(مجموعة من الطلبة  ريسة بالتحصيل الدراسي من خالل تداالرتباطي تهعالق

دون تدريب على اسـتخدام نمـوذج    )المجموعة الضابطة(مجموعة أخرى من الطلبة  دريسوت

وقياس تحصيل المجموعتين في الرياضيات ومعرفة النتائج واسـتخالص   ،البرهنة بدون كلمات

  .التوصيات بعد ذلك

  مشكلة الدراسة 2:1

عدنان أمثال يعد العمل في أسلوب البرهنة بدون كلمات مكمال لعمل األبحاث والتربويين 
حيث ال يزال هناك ضعف فـي اكتسـاب مهـارات     ،ال أن هناك قصورا في استخدامهاإ عابد

في  والتعامل مع القوانين بالطريقة الجبرية وعدم القدرة على توظيفها ،األشكال والتمثيل الهندسي
وما  ،إضافة الى بناء مناهج ال تتفق مع النظرة الحديثة لتدريس الرياضيات ،مسائل أكثر تطويرا

ضرورة القدرة علـى البرهنـة   " أعده المجلس القومي لتعليم الرياضيات في أحد معاييره ذاكرا 
  .  وتفعيل التواصل البصري" لفهم الرياضيات 
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استخدام البرهنة بدون كلمات من خالل تمثيل لذلك سعت هذه الدراسة الى استقصاء أثر 

وعرضها هندسيا لطلبة الصف األول الثـــــانوي  )وحدة المتتاليات(الجبرية في تعميمات ال

  .محافظة نابلسالعلمي في 

   :يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال التاليلذلك 

وانتقال أثر الـتعلم  ما أثر استخدام طريقة تدريس البرهنة دون كلمات على التحصيل 

  لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي في وحدة المتتاليات والمتسلسالت ؟

  أهمية الدراسة 3:1

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة اإلفادة من األشكال الهندسية فـي التـدريس فـي    

ا هندسيا وذلك من خالل عرض القوانين وتمثيله ،مواجهة صعوبات تدريس واستيعاب هذه المادة

ومعينا للمعلم في التقليل من جهده المبذول  ،لتكون للطالب عونا خارج أوقات الحصص وداخلها

وان تكون هذه الطريقة مساعدة في عملية تعلم هذه المـادة المهمـة    ،الى عدد كبير من الطلبة

  .وممارستها

 ،مسـتوياتهم  تأثير األشكال الهندسية على اداء الطلبة بكافـة  تبرز أهميتها في دراسةو

انتقال اثر الـتعلم  وما ينعكس من خالله على  ،ومدى تحصيل الطلبة نتيجة ربط الجبر بالهندسة

هذه الدراسات تعتبر  ةوفي حدود اطالع الباحث ،واالحتفاظ بمهاراتها ،نحو تعلم مادة الرياضيات

  .من الدراسات النادرة في فلسطين رغم أهمية الموضوع وحداثته

ومؤلفي  ،ي مناهج الرياضياتهذه الدراسة بالفائدة على واضعي ومطورؤمل أن تعود يو

ومعلمي مادة الرياضـيات فـي    ،ومديري المدارس ،ومشرفي مادة الرياضيات ،المدرسيةكتبها 

مضيفا أسلوبا جديـدا يعمـل    ،والطلبة في الفئة المستهدفة بشكل خاص ،المراحل الدراسية كافة

  .على تحسين أدائهم وزيادة قدرتهم على التفكير واالبداع
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 ،وألن مادة الرياضيات من الموضوعات ذات األهمية الكبيرة لكثرة تطبيقاتهـا العمليـة  

وما تحتاجه من مهـارة وقـدرة    ،ونظرا لصعوبة هذه المادة والكم الهائل من تمارينها المتنوعة

  .ونظرا لما يعانيه الطلبة من صعوبة استيعاب هذه المادة ،لة المناسبة للحلعلى ايجاد الوسي

  أهداف الدراسة 4:1

  :يأتيما  إلىتهدف هذه الدراسة 

للمساعدة في التحصيل العلمي  )P.W.W(امكانية استخدام البرهنة بدون كلمات  التعرف الى) 1

اص ومقارنتـه بالطريقـة   لطلبة الصف االول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات بشكل خ

  .التقليدية

  التي تعتبر من المشكالت الكبيرة المساهمة في رفع التحصيل في الرياضيات و )2

  .الجبردمج الهندسة مع  الرياضيات من خالل تدريساستخدام طرق جديدة في ) 3

طرق البرهان فـي العبـارات   استخدام البرهان بدون كلمات بطريقة جديدة في التعليم ومن ) 4
  .الجبرية

  الدراسة أسئلة 5:1

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ول الثـانوي  الصـف األ  على تحصيل طالبات البرهنة بدون كلمات نموذجاستخدام  ما أثر - 
  ؟العلمي

  :سئلة التاليةق األثالسؤال ينبومن هذا 

اللـواتي   الصف االول الثانوي العلمي لطالبات متوسطات التحصيلهل يوجد اختالف بين  )1
بالطريقة واللواتي تعلمن  باستخدام البرهنة بدون كلماتالمتتاليات والمتسلسالت وحدة  تعلمن

  ؟التقليدية
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استخدام نموذج البرهنة بدون كلمات على تحصيل طالبات الصـف األول الثـانوي    ما أثر) 2

والدرجة  ،حل المشكالت ،المعرفة اإلجرائية ،التعميمات ،فهم المفاهيمالعلمي في مستويات 

  الكلية للتحصيل ؟

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(الداللـة  حصائية عند مستوى إتوجد فروق ذات داللة  هل) 3

تعـزى  في اختبار انتقال أثر التعلم ول الثانوي العلمي األإلجابات طالبات الصف الحسابية 

  ؟لطريقة البرهنة بدون كلمات

  فرضيات الدراسة 6:1

  :إلى اختبار الفرضيات اآلتية سعت هذه الدراسة 

بين المتوسطات الحسابية  ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إتوجد فروق ذات داللة ال  -
وحدة المتتاليات والمتسلسالت  اللواتي تعلمن الصف االول الثانوي العلمي الباتط اتإلجاب

 تعزى لمتغير التحصـيل   بالطريقة التقليدية واللواتي تعلمنباستخدام البرهنة بدون كلمات 
  .البعدي

بين المتوسطات الحسابية  ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إ توجد فروق ذات داللة ال -
إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمـي اللـواتي تعلمـن وحـدة      فهم المفاهيمفي 

واللـواتي   )المجموعة التجريبيـة ( المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات
   .في اختبار التحصيل البعدي )طةالمجموعة الضاب(تعلمن بالطريقة التقليدية 

بين المتوسطات الحسابية  ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة  -
إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات  التعميماتفي 

واللواتي تعلمن بالطريقة  )المجموعة التجريبية( والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات
   .ختبار التحصيل البعديإفي  )المجموعة الضابطة(التقليدية 

بين المتوسطات الحسابية  ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إتوجد فروق ذات داللة ال  -

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحـدة   المعرفة اإلجرائيةفي 



11 

واللـواتي   )التجريبيـة المجموعة (المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

  .ختبار التحصيل البعديإفي   )المجموعة الضابطة(تعلمن بالطريقة التقليدية 

بين المتوسطات الحسابية  ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة  -

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللـواتي تعلمـن وحـدة     حل المشكالتفي 

واللـواتي   )المجموعة التجريبيـة (ليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات المتتا

  .البعديختبار التحصيل إفي   )ةالمجموعة الضابط(تعلمن بالطريقة التقليدية 

لحسابية  بين المتوسطات ا) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة  -
والمتسلسالت  الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتالياتول إلجابات طالبات الصف األ

  .نتقال أثر التعلمإلتعزى  باستخدام البرهنة بدون كلمات واللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية 

  التعاريف اإلجرائية 7:1

  :تناولت هذه الدراسة التعاريف اإلجرائية اآلتية 

هي مجموعة الصور او الرسوم البيانية او التخطيطية التي تساعد الطالب  :البرهنة بدون كلمات

 ،مكن السير في صحة خطـوات عبـارة مـا   وكيف ي ،على التعرف على سبب صحة عبارة ما
حيث أنـه  ) دون كلمات(وعملية الشرح قد يكون في الواقع يكملها اللفظية ومن هنا جاءت فكرة 

  . يفهم حرفيافي اثبات دون كالم ال ينبغي أن 

 ،الطريقة التي يتم فيها التعلم بمساعدة وتوجيه المعلم للطالب مباشـرة  :م بالطريقة التقليديةالتعل

  .باتباع الكتاب المدرسي ويقوم فيها المعلم بعرض المادة التعليمية وشرحها 

ويقاس بعالمة الطالـب الكليـة    ،هو مقدار ما تعلمه الطالب في الرياضيات :التحصيل الدراسي

التي يحصلها الطالب في مادة الرياضيات في الصف االول الثانوي العلمي في وحدة المتتاليـات  
حسب التصـنيف   )حل المسألة ،المعرفة االجرائية ،المعرفة المفاهيمية(على المستويات الثالث 

  .)NAEP، 1999(العالمي لألهداف التعليمية 
 NAEP) -  National Assessement of Educational Progress(  
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حياتيـة  أو مهـارات  استخدام تعلم سابق أو معلومات سابقة في أداء واجبات  :نتقال أثر التعلمإ

نتهاء من الطالب في االختبار المعد بعد اإلويقاس بالعالمة التي يحصل عليها  مرتبطة بهذا التعلم

  .عملية تدريس الوحدة

وحـدة   طالبات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي يدرسنمجموعة من  :المجموعة الضابطة

  .بطريقة التعليم التقليدي تعليمهن المتتاليات ويتلقين 

للواتي يدرسن وحـدة  الصف األول الثانوي العلمي ا مجموعة من طالبات :جموعة التجريبيةالم

  .بطريقة البرهنة بدون كلمات المتتاليات ويتلقين تعليمهن

  حدود الدراسة 8:1

  :هذه الدراسة بالحدود التالية تتحدد

  :حدود العينة :اوال

اقتصرت الدراسة على طلبة الصف االول الثـانوي العلمـي الـذين يدرسـون مـادة      

المدارس الحكومية التابعة من ومدرسة بنات سالم الثانوية  )كمال جنبالط(مدرسة الرياضيات في 

  .نابلس لتربية والتعليم في محافظةلمديرية ا

  :حدود زمنية :ثانيا

  ).م 2013 – 2012(في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  تم تطبيق هذه الدراسة 

  :حدود موضوعية :ثالثا

فـي   )األشكال الهندسـية (اقتصرت هذه الدراسة على استخدام طريقة البرهنة بدون كلمات ) 1

من مادة الرياضيات لطلبة الصـف االول الثـانوي    )المتتاليات والمتسلسالت(تدريس وحدة 

  .العلمي وهو كتاب اقرته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني
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وذلك ضمن مستويات بلـوم  ) وحدة المتتاليات والمتسلسالت(ى المادة التعليمية تحليل محتو )2

  ).14ملحق(لألهداف التربوية 

األهداف التي قاسها اختباري الدراسة تضمنت المستويات الثالث من المجال المعرفي حسب ) 3

وهي المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية،   NAEPالتصنيف العالمي لألهداف التعليمية 

  .وحل المشكالت

وإختبـار  ، األدوات المستخدمة في الدراسة وهي المادة التدريبية ، وإختبار التكافؤ القبلـي  ) 4

  .التحصيل البعدي ، وإختبار إنتقال أثر التعلم 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري  1:2

  الدراسات السابقة 2:2

   التعقيب على مجمل الدراسات السابقة 3:2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

نطريا عن البرهنة بدون كلمات والتمثيالت الرياضية باإلضافة يتناول هذا الفصل إطارا 

  .إلى بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة 

  االطار النظري 1:2

  لما كان البحث الحالي يهتم بدراسة البرهنة بدون كلمات وهي استخدام الصور

والرسومات للحصول  على صحة عبارة ما فإن الباحثة سوف تتناول االطار النظري  

حيث تعتبر النماذج كمـا   ،من خالل النظر في النماذج بأنها جانب مهم في التمثيالت الرياضية

بأنها تمثيالت حسية ومصورة لألفكار الرياضية وهي تساعد الطالب على  )2007(يقول بدوي 

لتصـور  "  "Mental mapsوالنماذج يمكن أن تعتبر خرائط عقليـة    ،ياتتمثيل وفهم الرياض

  . وتنظيم المعلومات ،وحل المشكالت ،واستكشاف العالقات

وتحقيق التمثيل الرياضي يجعل تعلم المهارات الحسابية مرافق لفهم حقيقـي للمفـاهيم   

دم قدرته في الوقـت  حيث ان مقدرة الطالب على ايجاد االجابة الصحيحة لمسألة وع ،الرياضية

تضمنها دليل واضح على قصور في فهم ي إلجابة أو الفكرة الرياضية التيذاته على تمثيل تلك ا

خاصة أن الطلبة ينظرون الى الرياضيات علـى   ،)2010(السواعي  .الطالب للفكرة الرياضية

يـة مـن   أنها موضوعا صعباً وجافاً يحتوي مجموعة من الحقائق والرموز والمعـادالت الخال 

والطالب  ،)1989(المغيرة .قدم لهم عن طريق الحفظ والتمرينات الروتينية المملةوالتي تُ ،المعنى

بوجهة النظر هذه ال يجد أي روابط وعالقات بين الرموز والمعادالت التـي يدرسـها وبـين    

ولكن الرياضيات هي أداة فعالة لوصف المواقف  ،المواقف والحوادث الطبيعية في حياتية اليومية

بل تتعدى ذلك فتصـف   ،وهي ال تكتفي بوصف الحوادث في الحاضر أو الماضي فقط ،الحقيقية

فبواسطة الرياضيات نستطيع عمـل نمـاذج رياضـية     ،الحوادث أو ما ينتج عنها في المستقبل

النماذج الرياضية ندرسها ونحللها  وهذه ،مجردة لكثير من الظواهر والمواقف في الحياة اليومية
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ثم نحصل منها على نتائج  ،بلغتنا العربية ونختصرها أحيانا بالرموز ونوضح الرموز بالصورة

قابلة للتطبيق على تلك الظواهر أو المواقف في الحياة العملية التـي كانـت أساسـاً للنمـوذج     

  .الرياضي المجرد

عدد لنمـوذج الفهـم فـي الرياضـيات     التمثيل المت )Lesh , 1985(ولقد عرض ليش 

وسنطبقه هنا على المفهوم ونعني بالتمثيل المتعدد هو النموذج الذي يربط بين تمثيالت المفهـوم  

أو بالصـورة أو  المختلفة التي يظهر بها المفهوم الرياضي وهي عادة إما تمثل باللغة أو بالرمز 

و ما نسميها المواقف الحياتية ؛ واالخيرة أأو بالنموذج المحسوس أو باألوضاع الحقيقية  ،بالشكل

  هي المصدر الرئيسي الذي اكتشف من خالله المفهوم

أو  ،لمختلفة مثل تحويل اللغة الـى رمـز  ا ويكون هناك عمل روابط بين هذه التمثيالت

أو توضـيح رمـوز    ،أو تبسيط الوضع الحقيقي الى نموذج مصـغر  ،تمثيل الرموز بالصورة

وهذه الرابطة للتمثيالت السـابقة   ،رياضية بمثال حقيقي من واقع البيئة المحلية أو وصفها باللغة

  :يوضحها الشكل التالي

  

  

  

  

  

  نموذج ليش للتمثيالت المتعددة :)1 :2(شكل ال

بأن التمثيالت تعتبر طريقة لتنظيم المعلومـات فـي صـورة     )2005(ويضيف زيتون 

بصرية بحيث تساعد المتعلم على تحويل كم كبير من المعلومات أو البيانات الى شكل صـورة  

���ذج 
�����  

و"! 
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ولذلك اتفق الكثير من التربويين والرياضيين فـي   ،بسيطة القراءة تجمع بداخلها عالقات محددة

تراعـي حاجـات    ،تم تبينها في بناء المناهج المدرسيةدول مختلفة على استخدام معايير جديدة ي

  .الطالب وميولهم

وبذلك ترى الباحثة أنه من المؤشرات الجيدة على فهم الطالب لمفهوم أو قانون أو عالقة 
رياضية يكون من خالل التعبير عنه بتمثيالت رياضية مختلفة ومن هذه التمثيالت الرسم أو في 

وعندما يستطيع الطالب الربط بـين   ،طبيعة الموقف الرياضيمخطط أو في شكل بياني بحسب 
وبذلك يستطيع الطالب نقل فهمه الستخداماته  ،هذه التمثيالت فإنه يصل الى اقصى درجات الفهم

  .في تطبيقات حياتيه أخرى

  :الرياضيات تدريس في التمثيالت استخدام على الدولية التجارب بعض 1:1:2

باالعتماد على التمثيالت الرياضية سواء في توضيح المفهوم لقد قامت العديد من الدول 
ـ كتب في المتقدمة الدول وتركز الحل، الكتشاف الرياضية المسألة تمثيل أو الرياضي  المدرسـية  اه

 .المدرسية اهكتب في وكذلك اهوتعلم الرياضيات تدريس طرق في الرياضي التمثيل عملية على

 محتوى بين مقارنة)  2012(الواردة في أبو هالل  )Harries, 2000(هاريس  ويعرض

ـ  وفرنسـا  وايرلندا وكندا وسنغافورة دول اليابان من لكل الرياضيات كتب  والواليـات  راوانجلت

  ICQ مشـروع  ضمن وذلك الرياضيات تعليم مجال في المتقدمة الدول من تعتبر والتي ،المتحدة

 المجريـة  الكتـب  محتـوى  أن المشـروع  رهأظ حيث البلدان، تلك في سيةراالد المناهج لمقارنة

 من سلسلة في الرياضيات معنى لتطوير الطالب دعم مختلفة بطرق تحاول والسنغافورية والفرنسية

 المحسوسـة  النمـاذج  خـالل  من وذلك المجردة، لألشياء الحقيقي الوضع توضح التي التمثيالت

 بـالوانع  الرياضـية  التمثيالت وربط الرموز، خالل من التجريد الى واالنتقال والرسوم والصور

 الطريقـة،  بـنفس  الطالب مهف يدعم ال االنجليزية الكتب محتوى أما .الطالب يعيشه الذي الحقيقي

  .أكبر بشكل التوضيحية الرسوم على الكتب محتوى يركز حيث

 سنغافورة في للطالب الرياضيات تعليم كتب محتوى أن (Witt , 2007) ويت توضح كما

 وكذلك الطالب، عقووا البيئة خالل من المحسوس التمثيل تستخدم التي الرياضية، بالتمثيالت غنية
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ـ ف علـى  الطالب تساعد والتي التوضيحية، الرسوم خالل من الرياضية المفاهيم تمثيل  كيفيـة  مه

 يجـدون  الذين لطالبا تخدم بذلك وهي عي،قالوا العالم مشاكل حل في الرياضية المفاهيم استخدام

من التمثيالت البصرية  االستفادة خالل من وذلك المجردة الرياضية المفاهيم استيعاب في صعوبة

  )2012 ،ابو هالل( .في تمثيل األفكار الرياضية

ف الصور أو الرسوم البيانية والتخطيطية التي تساعد الطالب علـى التعـر   أما استخدام

وكيف يمكن السير فـي  فإن هذا يسمى رياضياً البرهنة بدون كلمات  على سبب صحة عبارة ما

أو ). Alsina & Nelsen, 2010; Nelsen, 1993, 2000(خطوات برهنة صحة هذه العبارة 

" البرهان الذي يعتمد العناصر البصرية، ودون أيـة تعليقـات تتبعهـا   "هو ما يمكن تعريفه بأنه 

)Barile, 2011, p.1.(  

يكون هناك اهتمام لموضوع البرهنة بدون كلمات في كل  1970ف عام ابتداء من منتص

حيث ان البرهنة بدون كلمات  )Nelsen ,1993(مجلة تقريبا من مجالت الرياضيات الجامعية 

وهذا هو يمكن الحديث عنه أنه صور أو وسـائل   ،يمكن التفكير فيها باعتمادها تمثيالت بصرية

   )Casselman , 2000(عادلة أو نظرية تعليمية الظهار فكرة رياضية أو م

ويمكن مالحظة أن هذا الموضوع المشار اليه في المجالت يرتبط مباشرة الى منـاهج  

  .الرياضيات في المدارس الثانوية

ان البرهنة بدون كلمات تتطلب تفسيرات تعتمد على األفكار الرياضية المختلفة ولـيس  

ولكن عندما يبدأ القارئ فـي فـك وشـرح     ،ما بالضرورة ان تكون واضحة في اثبات عبارات

) دليال علـى الشـرح  (الرسوم التوضيحية أو الصور في البرهان بدون كلمات يمكن أن تصبح 

  .)دليال على االثبات(وليس 

ان هذه التفسيرات لمناقشة البرهنة بدون كلمات تقدم فرص لتطـوير األفكـار حـول    

وصالت بين األفكار الرياضية المختلفة وهي وسائل لتعميم اإلثبات فـي منـاهج الرياضـيات    

  .)Volmink , 1990  ,دي فيلير (الثانوية 
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البرهـان   ع الطرائق واالستراتيجيات واألهمية التي يحظـى بهـا  وعلى الرغم من تنو

وهو ما قد يؤثر سلباً ، عانون من صعوبة في فهمه وتطبيقه الرياضي، إالّ أن الطلبة ال يزالون ي

ولعّل هذه الصعوبة فـي اسـتيعاب   .  على قدرتهم في تحديد أهداف البرهان الرياضي ووظائفه

التدريس االعتيادي الذي ال يفلح في "البرهان الرياضي والقصور في فهم معانيه قد يكون مردها 

البحث "األمر الذي يستدعي  ،" الوصول بالطلبة إلى المعنى التعليمي المعرفي للبرهان الرياضي

استراتيجيات أكثر "ما يدعو إلى تحري أو ، " في طرائق وأساليب أكثر داللة ومعنى في تدريسه

  . )  2011عابد ، (" فاعلية في تعزيز القدرة لدى الطلبة على البرهنة الرياضية

 ،كأسلوبٍ (Proof without words) "البرهان بدون كلمات"وعطفاً على ذلك، فقد يبدو 

لتحري دالالته ووظائفه، واحداً من هذه األساليب الذي قد يجد له مكاناً لدى الباحثين والتربويين 

أو ما قد يفيد الطلبة وييسر عليهم تناول البرهان الرياضي وتوظيفه وتطبيقه في خبرات الحقـة  

)Alsina & Nelsen, 2010; Nelsen, 1993, 2000 .(  

من أنه لـن  " كاردنر"ويبدو أن هذه التعريفات تنسجم مع ما أشار إليه التربويون ومنهم 

أثيراً في فهم بعض العبارات الرياضية من الرسوم والمخططـات البيانيـة   يكون أكثر فاعلية وت

أنه وفي بعض الحاالت إذا ما ُألحق رسم بياني أو توضيحي بسيط ومعبر : مضيفاً القول الجيدة،

ببرهان غامض، فإن وضوح هذا البرهان ومدى التأكد من صحته يمكن تحقيقه وإلى حد كبيـر  

البرهـان بـدون   "إلى " مانين"، وهو ما جيره )Gardner, 1975(بلمحة بصر أو بنظرة عاجلة 

أن الرسوم البيانية أو الصور التوضـيحية قـد تلعـب أدواراً مختلفـة فـي      : ، مضيفاً"كلمات

الرياضيات، فإذا ُأحسن رسمها وقراءتها فإن هذا الرسم قد يدعم التحقّق من البرهان أو قد يصل 

   .)Maanen, 2006, p. 97(ن نفسه إلى حد أن يكون هو بمثابة البرها

إن العديد من نماذج البرهنة بدون كلمات تعتمد على الوسائل البصرية وكـذلك علـى   

وذلك  ،ة في الرياضياتملية التفسير يكتسب شعبية متزايدالتخيل وبذلك أصبح كال من الشكل وع

 .)المجهول واثباته أيضاقراءة (لبرهنة بدون كلمات له قدرة على الن القارئ أصبح من خالل ا

  ) . 2011عابد ، (



20 

 ،ويمكن للمرء أن يفكر في تفسير نماذج رسومات ويجد ويخلق أمثلة على صور تعليمية

ومن الممكن أن تكون مذكرات تفسيرية تنتج عن تفسير  ،رسوم بيانية تظليلالتي يمكن ان تشمل 

  .وانعكاس على البرهنة بدون كلمات

  :هنة بدون كلمات المتتالية الهندسية الالنهائية التالية لو أخذنا مثاال على البر

  )1  (2    )  +1  (4    ) +1 (6  ..........................  += ���  
   2             2           2  
  

  

  

  

  
  متسلسلة هندسية النهائية :)2 :2(شكل 

وعند ايجاد مجموع هذه المتسلسلة جبريا فإننا نستخدم قاعدة مجموع متسلسلة هندسـية  

  النهائية 

  أساس المتتالية: الحد االول ، ر : أ       ،  حيث ان  أ     =                 
  ر  -   1                  

)Arcavi ,2003(   دون كلمـات  :أواليجادل بأن البرهنة بدون كلمات البد أن تكـون، 

يكون القارئ هو القادر على فك شيفرة الصورة اما عقليا أو بصوت عاٍل وبذلك البد من  ومن ثم

  .حيث أن هذا يشكل شرحا حول ما هو برهان ،استخدام الحذر في حالة سلسلة هندسية النهائية

) كلمـات دون (وعملية الشرح قد يكون في الواقع يكملها اللفظية ومن هنا جاءت فكرة 

  .حيث أنه في اثبات دون كالم ال ينبغي أن يفهم حرفيا
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وهناك عملية تواصل بين عملية التفسير ونتاج الصور الذي يتضح باستخدام البرهنـة  

وتم لشكل المعروض هو نتاج تصور مبدع بدون كلمات من سلسلة هندسية ال نهائية، حيث أن ا

  على سبيل المثال له معالجة من قبل القارئ لجعل التصور أسهل ؛

  )1  (2  =    )1  (   ×   )1 (  
   2            2            2  

         2                                   ) 1 (   خالل مساحة مربع طول ضلعه وهذا يقود القارئ الى تمثيل ذلك من
في كل مرحلة يكون هناك تظليل لواحـد مـن    ،نأخذ المربع الكبير ونقسمة الى أرباع

  .المربعات األربعة الى ان يصل القارئ الى حد من هذه السلسلة

  ن الشكل الىإضافة األجزاء المظلة م يتم فمن الواضح أنه في أي مرحلة من مراحل التقسيم
  

ويبدو من الواضح أيضا انه ال توجد منطقة في أعلى الزاوية  ،الشكل  1 بعضها تصل الى
                       3             اليمنى 

بحيث أنه في نهاية المطاف تمأل الفضاء المفتوح وسوف تكون هناك استثناءات غيـر  

  .وأقل من الحد االعلى  ثلث الشكلمقصودة وبالتالي يمكن للمرء ان يفكر في 

لعملية التفكر والوصول الى الناتج على أنها قدرة الطالب علـى تحويـل   ويمكن النظر 

وهذا يتطابق مـع عمـل    ،المفهوم من تمثيل الى آخر عند الحاجة بحيث يالئم الوضع المطلوب

فمـثال   ،وأن كل جانب يقوم بوظائف محددة ،جانبي الدماغ األيمن واأليسر ووظائف كل منهما

 ،نسان البشري بعمل األشياء المتمثلة بالتحليل اللفظي والرموزيقوم الجانب األيسر من دماغ اال

  .بينما يقوم الجانب األيمن بالنواحي التركيبية مثل الرسوم واألشكال والصور

يتداخل فيه ويتواصل الجانبـان   ،ولكن الدماغ على كل حال يعمل بشكل متكامل وموحد

يقوم الجانب األيسر بالمسؤولية الكبـرى فـي    ،ففي المحادثة على سبيل المثال ،معا على الدوام

بينما يعالج الجانب األيمن نبرات الصـوت ولغـة    ،العملية الخاصة بحل رموز الكلمة المحكية

  .)1987وليامز ، ( وبذلك يكون المعنى نتاج الدماغ الكامل كله ،الجسم
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  عمل جانبي الدماغ :)3 :2(شكل 

الكرة الدماغيـة هـي صـورة دمـاغ      ث نصفالصورة التي نخلص بها من أبحان ا

وال يتفوق شكل منهـا علـى    ،متخصص في معالجة المعلومات بأشكال مختلفة اال انها متكاملة

فإذا ما اخذنا اهمية هذين النوعين من التفكير بعـين   ،ألن التفكير الفعال يتطلب الشكلين ،اآلخر

إن  ،فإن األمر ليس كذلك ،لسوء الحظكان علينا مراعاتهما في أنظمتنا التربوية ولكن و ،االعتبار

  .للدماغ نصفين غير أن النظام التربوي يعمل وكأن ليس هناك سوى نصف واحد

ينتظر أن يتعلم التالميذ معظم معلوماتهم  ،في صف عادي من صفوف المدرسة الثانوية

ز فهم يتعاملون بشكل واسع من الكلمات واألرقام في عـالم الرمـو   ،من الكتب والمحاضررات

والتجريد حتلى في المدرسة االبتدائية يستخدم احد نصفي الكرة الدماغية بينما يندر االستخدام في 

  .النصف اآلخر

فهي  ،ال يتطلب التخلي عن الكتب والمحاضرات ،ان التوظيف الكامل للعقل ذي الجانبين

النصـف األيمـن    ولكنه يتطلب ايجاد التوازن بين هذه التقنيات وتلك التي تناسب ،تقنيات قيمة

  .للدماغ

ان تعليم الوحدة باستخدام األسلوب ثنائي الجوانب يتطلب من المعلم جهدا أكبـر ألنـه   

ولكنه يؤدي للطالب فائدة اكبر؛ اي تقديم المعلومـات بطرائـق    ،يتطلب استخدام تقنيات جديدة
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كما يعرفه بأساليب تعلم  ،يتيح لكل تلميذ الفرصة ليتعلم بالطريقة األكثر فعالية بالنسبة له ،متعددة

  .مختلفة ويطور لديه الكثير من مهارات التفكير المتنوعة

وفي مجال تحديد الصعوبات التعليمية واقتراح استراتيجيات عالجية يقدم الباحثون نماذج 

وهنـاك العديـد مـن     ،وفهم العوامل التي تؤدي الى مشكالت تعليمية ،مختلفة لكيف يتم التعلم

اي التعلم الناشئ عن الـدماغ كلـه    ،داد التركيز عليها العمل في نصفي الدماغاالبحاث التي از

الجانب االيمن والجانب االيسر، وذلك الن لكل جانب مهامه الخاصة بـه ؛ فالجانـب األيسـر    

وهـو   ،ويختص بمعالجة المعلومات عن طريق ربط األجزاء بالكل بشكل خطي تتابعي ،تحليلي

وترميز اللغة وحل رموزها وهكذا يعمل ذا  ،الجة المعلومات اللفظيةاكثر ما يكون فعالية في مع

واألمـور   ،واالجـزاء  ،الجانب بشكل رئيس في ما يتصل بالكلمات واالرقام في الرياضـيات 

بينما يختص الجانب األيمن بتوحيد األجزاء  ،والمنطق األرسطي ،المتتالبعة والمتواليات الخطية

ركيبي يعالج المعلومات بالتوازي أو بشكل متزامن فيبحث عـن  فهو ت ،وتجميعها لخلق الكليات

وهو أكثر ما يكون فعاليـة فـي    ،ويتعرف العالقات ما بين األجزء المنفصلة ،األنماط وينشئها

  .)1987وليامز ، (كما في الرسم وصنع الصور ،األمور ذات الطبيعة البصرية والمكانية

  عقبات تواجه تعلم الهندسة 2:1:2

الهندسة على انها رياضيات الفراغ وذلك ألن العقبـات التـي تواجـه تعلـم     سنتناول 

فعلى امتداد السنوات االخيرة أصبح واضحا أن كثيـرا   ،الرياضيات ليست عقبات رياضية فقط

من المشكالت التي يعاني منها األطفال في محاولة تعلم األفكار الهندسية في المدرسة تكمن فـي  

تعلم ما هو  :ومن هنا سنناقش عقبات التعليم من خالل زوايا ثالث هيتصوراتهم لعالم الفراغ، 

  .ثم تعلم ما هي الهندسة ،وتعلم كيفية تحويل الفراغ الى مفاهيم رياضية ،الفراغ

ففي  ،وترتيب الموضوع بهذه الطريقة هو إلى حد ما زمني وترتيب منطقي في وقت معا

ولكنه ال يعرف اال  ،يعلم شيئا عن عالمه الفراغي معظم بالد العالم يأتي الطفل الى المدرسة وهو

وهو يحتاج إلى أنشطة كثيرة في المدرسة االبتدائية لتوسيع نطاق هـذه   ،القليل عن الرياضيات
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والدخال المهارات األساسية الخاصة بالتصنيف والوصف والنسبة باإلضـافة   ،األفكار الفراغية

  ثلث معرفة ما هو شكل الم :الى مهارات أخرى مثل

وفي المدرسة الثانوية يتم التركيز عادة على مجموعة كبيرة من الموضوعات الهندسية 

كاالحداثيات والتحويالت والمتجهات وحساب المثلثالت وسماتها الرياضية بما في ذلم العالقـات  

  .والتطبيقات

على ويتم ارساؤها  ،وفي المستوى الثالث تقدم نظم الهندسة في صورتها الشكلية الكاملة

والواقع يمكن للهندسة أن تكون فرعا آخر للجبر لفرط ابتعادهـا عـن أصـولها     ،أسره بديهية

  .الفراغية

ويمكن لفت االنتباه بالنسبة للمستوى الثانوي انه يؤدي التوسع في الموضوعات الهندسية 
العـالم  الى مضاعفة الحاجة الى االستعانة بقدرات التالميذ على التصور وزيادة معرفتهم عـن  

الفراغي ؛ وبرأيي هناك رسائل هامة تقع على عاتق المعلمين في جميع المستويات وعلى عاتق 
  .المشتغلين بالبحوث الرياضية

  التعرف على الفراغ :العقبة االولى

عوامل داخلية وعوامل  :يتناول هذا الجانب من جوانب عقوبات تعلم الهندسة عاملين هما
والتي يمكن ان تسبب مشكالت في المراحل االولى  ،خارجية التي يمكن أن يتعرض لها الطالب

  .من تعلم الهندسة

  العوامل الخارجية

االهتمام بالحساب أكثر من االهتمام بالهندسة في المستوى االبتدائي ؛ ففي كثير مـن بـالد    -1
و لم يدخل العمل الهندسي في المنهج الدراسي للمـدارس  وبالنسبة لكل مستويات النم ،العالم

ان األغلبية السـاحقة مـن   " في دراسته  )فاي(وهو ما يردده  ،االبتدائية اال منذ عهد قريب
معلمي المدارس اإلبتدائية يعتقدون أن مسؤوليتهم الوحيدة في تعليم الرياضيات هي تنمية قدرة 

  ."الطالب على العد الحسابي 
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عقبة الثانية فتتمثل في انه حتى عند السماح بالعمل الهندسي في كثير من الموضوعات أما ال -2
ومن الممكن ان  ،فإن هذه الموضوعات ال ترتبط بعالم الفراغ خارج الفصل اال برباط ضئيل

  .تكون هذه المشكلة لدى معلمي الرياضيات وواضعي المناهج

ن كثيرا من التالميذ في العالم كله يـرون أن  على مستوى الثقافة يتعين علينا أن نعترف بأ -3
االفكار الهندسية التي يتعلمونها بالهندسة ترتكز على طريقة في النظر الى عالم الفراغ تختلف 
تماما عن الطريقة التيينظر بها الى الفراغ في ثقافتهم المحلية ؛ ففي هذا العالم ماليين األطفال 

  .تهم االولى او لغتهم الوطنيةيتعلمون الرياضيات بلغة تختلف عن لغ

  .فقر شديد لدى بعض معلمي الهندسة في قيمة األدوات المادية لتعليم أفكار هندسية -4

  العوامل الداخلية

العامل الحاسم في هذا الجانب هو مدى استيعاب الطالب لتجربتـه الفراغيـة ؛ هـل فـي      -1
هل يعـرف   ؟هذه التجربة هل يعرف أي شيء عن ؟استطاعته التحدث عن تجربته الفراغية
  ؟أي شيء عن تمثيل الظواهر الفراغية

وفي قدرتهم علـى   ،ففي كل المستويات يتفاوت التالميذ في التعبير ،االختالف بين التالميذ -2
  .وفي تنوع تجاربهم عن الظواهر الفراغية ،التصور

  تعلم كيفية تحويل الفراغ الى مفاهيم رياضية   :العقبة الثانية

مقدورنا أن نفكر في العقبات التي تحول دون تعلم الهندسة من حيث الشـكل ومـن   في 
ولكن من المهم جدا  ،ولهذا التقسيم الثنائي داللته بالنسبة للرياضيات بوجه عام ،حيث المضمون

لكل مدرس هندسة أن يفكر فيهما من مجال الهندسة ألن شكل الهندسة يبـدو للمبتـدئين بأنـه    
كيفية تمثيل االفكـار  " مثاال لتمثيل الفراغ الذي يؤثر على كل من الشكل وسنعرض  ،مضمونها

  .؟"ما الذي يمثل " والمضمون  ،"الخاصة بالفراغ 

اليكم هذا الشكل الذي يظهر من خالله مسألة خالف عندما يرفض الكثير اعتبار الشكل 

  .مثلثا قائم الزاوية
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نا نحن المعلمين مـا لـم ننتبـه    ومن هنا قد تحدث مصاعب جمة للمتعلمين بل وألنفس

  .الحتمال الخلط بين الشكل والمضمون

فكما يتعلم التلميذ  ،وفي استطاعتنا ان نفهم هذه المشكالت على أنها تتعلق بقراءة الرموز

قراءة الكلمات والعبارات من الضروري أيضا على حثه على ممارسة األنشطة التي تجعله هـو  

ير له من ان يكون مجرد مفسر والرسم نفسه ليس مهمـة  خ ،نفسه صاحب التصوير والتوضيح

ويتعين علينا اذن ان نقدر أن الرسم هو طريقة ضمن طرق اخـرى   ،)1977(جودنو  ،بسيطة

  .لتمثيل االفكار الهندسية

  تعلم الهندسة :العقبة الثالثة

نتوجه الـى  اذا اتجهنا الى المشكالت التي ترتبط بالهندسة باعتبارها بناء رياضياً فإننا 

وتتبدى هنا عقبتان  ،"استنتاج " أو " برهان " الحقيقة التي تقول أن الهندسة ليست رياضيات بال 

  .صعوبة البرهنة والحافز على اجرائها :هما

وال حاجة بنا ألن نقول ان االهتمام التقليدي في الهندسة اإلقليدية كـان ينصـب علـى    

م البرهان كانت تعتمد أساسا على اإلستعانة بطـرق  ان طريقة تعلي" وقد يقول البعض  ،البرهان

ومع ذلك ففي معظم األحوال كانـت هـذه الخطـوات    " البرهان الحسابي في خطوات متتابعة 

المتتابعة تنتهي إلى ان تصبح وسيلة لتعلم برهان توصل اليه أحدهم للتدليل على صحة نظريـة  

  .وضعها شخص آخر

باعتبارهـا الهـدف   " البرهنة " د من النظر الى ونحن نعرف اليوم لحسن الحظ أنه ال ب

وهناك تحليالت كتلك  .النهائي على طريق يتضمن عناصر مثل الحدس والتوقع والجدل والتفكير

تضع البرهان في منظور ال يجعله في متناول كـل التالميـذ    )Bell ،1979 ( التي أجراها بل

نظر الى البرهنة على أنها طريقة رياضية ويمكن ال ،وحسب بل إنها تسمح للتالميذ بتقدير قيمته

  .وعلى أنها تتصل من عدة وجوه بالجدل والمناقشة في عالم الواقع ،دقيقة للمجادلة
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ومن العقبات البارزة التي نشأت بسبب المفهوم القديم للبرهان افتقاره الى السـبب فـي   

فكثيرا ما تكون النتيجة التي يجـىء بهـا البرهـان     ؟،معرفة ما الذي يفرض ضرورة البرهان

فمثال لو أخذنا أي ثالثية فيتاغورية وضربت األعـداد   ،وال تحتاج الى اثبات ،واضحة بالبداهة

وللوهلة االولى تبدو هـذه  "  60الثالثة في بعضها البعض فستكون النتيجة دائما من مضاعفات 

 ،ذلك فسيتضح بعد محاوالت قليلة أن النتيجة صحيحةومع  ،المقولة غير معقولة وقليلة االحتمال

  .وما هو السبب في ذلك ،وعندئذ يشتد الحافز الى معرفة ما اذا كانت هذه النتيجة صحيحة دائما

ان االمر ال يتطلب سوى تغيير في الطريقة التي يفكر بها المدرسون حتى تصبح أنشطة 

مقام األول معالجة النظرية على إنها تعميم يمكن وهو ما يعني في ال ،البرهنة في متناول التالميذ

    .للتالميذ أن يستخلصوه بأنفسهم

وهناك ثمة مشكلة فيما يخص المتجهات واالحداثيات الهندسية من حيث امكان تحويلهـا  

وال تثير االحداثيات الهندسية مـن   ،بسرعة الى متجهات واحداثيات جبرية في المنهج الدراسي

كذلك يمكـن   .متعامد صعوبة بالنسبة للتلميذ ألنها تعني بتمثيل مواقف استاتيكيةالنوع القائم أو ال

ويمكن تقـديم أعمـال    .الخ... .ربطها بالخرائط وأسوار المدينة أو ترتيب المقاعد داخل الصف

غير أن االحداثيات الثالثيـة   ،بصريا وبصورة محسوسة من منهج التلميذ )ذات بعدين(إحداثية 

  .فراغ ثالثي األبعاد في شكل ذي بعدين" اقتناص " شكلة متكرةة هي األبعاد تثير م

وتختلف هندسة المتجهات عن ذلك كله تمام االختالف ألنها تعني بتمثيل حركة ديناميكية 

على الورق بواسطة خطوط وزوايا قد توحي بصريا بمسافات وطرق أكثر مما توحى بالحركة 

الكامل لمفهوم توافق المتجهات يحتاج الى تجارب علمية وقد يقول البعض أن االستيعاب  .والقوة

وكما هو الحال بالنسبة للتحويالت ان  ،واسعة النطاق ؛ إال ان الحاسب االلكتروني يستطيع االن

يسهل هذه المهمة عن طريق اخراج لقطات متحركة توضح نتائج توافـق المتجهـات بطـرق    

دية التي يستعان فيها باالوراق واالقالم غير مناسبة وهنا أيضا تبدو أساليب التعلم التقلي .مختلفة

وتدعو الحاجة الى استخدام النماذج والتجارب لتعويض  .لتمثيل وتصوير افكار الفراغ الديناميكي

  .هذا النقص
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نحن بحاجة الى مزيد من البحوث لمعرفة تأثير مختلف البيئات على فهم التالميذ لالفكار 

فقد أفادت البحوث التحليلية في القاء الضوء  ،مكانة الهندسة وأهميتهاوال بد من تعزيز  ،الهندسية

وسوف تفيد البحوث الجديدة فـي   ،على األصول الفراغية والهندسية لكثير من األفكار الفراغية

  .ايضاح المشكالت التي نشأت عن عدم التوسع في تأصيل االفكار الهندسية

لسابقة أن هناك جوانب هندسـية تسـتحق   وخالصة القول هي أنه يتضح من التعليقات ا

وينبغي ان يكون من الواضح أيضا ان تعليم وتعلم الهندسة يمكن أن يكونا أكثر فعاليـة   ،البحث

مما هما عليه اآلن ؛ ويحتاج تعلم الهندسة فيما أرى الى ان يؤخذ بمزيد من الجدية من جانـب  

اضف الى ذلك محاولة التغلب على  ،أكبروأن يوليه المعلمون وواضعو المناهج أولوية  ،الباحثين

العقبات الرئيسية التي تواجه التالميذ في تعلم الهندسة قد تتمخض عن منهج مثير وعن تطـوير  

  .مما قد يؤدي بدوره الى تأثير فعال على تدريس الرياضيات بوجه عام ،التدريس

ي يتطلبـه المسـتقبل   وألن الهندسة تعتبر وسيلة بالغة الفعالية لتطبيق الشكل الجديد الذ

  للتعليم كانت قد تكفلت الهندسة بلعب االدوار التالية 

  الهندسة بوصفها علم الفراغ  -1  

  الهندسة بوصفها نموذجاً للدقة  -2  

وكان دافيـد   ،حيث ظلت الهندسة لفترة طويلة تحتل مكان الصدارة بين علوم االستنتاج

ن فكرة الكتاب كانت تتمثل في عرض أسس علم إ إذ؛ " أسس الهندسة " أصدر مؤلفه هيلبرت قد 

وقـدرة   ،ن يكونوا قد اكتسبوا عادات معينة في مجال التفكير الرياضيأويرى لقرائه  ،الهندسة

  معينة على التجريد 

  تنشيط القدرة على االستدالل  -3  

  الهندسة بوصفها لغة الكشف واالستنباط -4  
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 Transfer Of Learning ):التدريبأثر (انتقال أثر التعلم  3:1:2

ان التعلم المدرسي كان وما زال قائما على افتراض أن ما يتم تعلمه داخل الصـف أو  

فاألفراد يتعلمـون   ،المدرسة يمكن نقله الى خارج المدرسة للمساعدة في التكيف واالعداد للحياة

فهم يتعلمون االرقام والحساب  ،مهارات لتساعدهم في التمكن من القيام بمهام معينة في المستقبل

ويتعلمون اللغـة   ،لتعينهم في تصريف أمور حياتهم المعيشية فيما يتعلق بمهارات البيع والشراء

وأن ما يتم تعلمه في المدرسة يجب أن يستخدم ويطبق  ،ليستطيع االتصال باالخرين بشكل أفضل

  ).1994 ،أبو زينة( .في مجاالت حياتية مستقبال

  )أثر التدريب(أثر التعلم أنواع انتقال 

لذا يجـب علـى    ،ان انتقال أثر التعلم هو هدف الكثير من المساعي والجهود التربوية

المعلم أن يدرك أفضل الشروط التعليمية التي تمكن طالبه من استخدام ما تعلموه في أوضاعهم 

أي يجب ان يعمل طالبه بطريقة تتيح امكانيـة حـدوث االنتقـال األمثـل      ،التعليمية المستقبلية

  ).2011 ،العياصرة(

ولذلك فإن كثيرا من العلوم يعتمد  ،ان المعرفة بشتى أنواعها مترابطة ومتصلة فيما بينها

وإن المعلم الذي ينجح في ايصال المعلومات للطلبة هو ذلـك   ،النجاح فيها على اتقان تعلم سابق

وعندما تساهم معلومة سابقة في تعلـم   ،م الذي يأخذ المعارف االخرى كأساس لعملية التعلمالمعل

  .معلومة الحقة يقال بأنه حصل انتقال أثر التعلم او التدريب

  :وبصورة عامة فإن هناك عدة انواع النتقال أثر التعلم او التدريب هي

  :االنتقال االيجابي -1

التدريب في عمل معين أو معلومة معينة الى تسهيل تعلـم  يحدث عندما يؤدي التعليم او 

  .كاالستفادة من درس الرياضيات في حل مسائل فيزيائية ،الحق
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  :االنتقال السلبي -2

  يحدث عندما يعطل تعلم سابق أو تدريب سابق تعلم الحق

  :االنتقال الصفري أو المحايد -3

  ).2003 ،نمر(حق يحدث أن التعلم السابق ال عالقة له بالتعلم الال

  :االنتقال األفقي -4

يفترض جانييه أن الخبرة التي تم تعلمها اذا تم تعلم خبرة مماثلة من المستوى نفسه من 

فـإن الـتعلم مـن     ،واالستراتيجية في الحل ،وعملية األداء ،متطلبات العملية الذهنية ،الصعوبة

  .المهمة االولى الى تعلم المهمة الجديدة يسهل االنتقال االفقي

  :االنتقال العمودي -5

واعلى مـن العمليـات    ،وقدم له خبرة جديدة تتطلب مستوى اعمق ،تعلم المتعلم خبرة

  .)2011 ،العياصرة(ولكنها معتمدة عليها  ،الذهنية المعرفية غير مشتملة عليها الخبرة السابقة

  شروط انتقال أثر التعلم

مما يساعد المـتعلم   ،صياغة أهداف التعلم صياغة صحيحة بحيث يسهل على المتعلم فهمها -1

  .على إدراك الموقف وفهمه ونقل ما تعلمه من الموقف السابق الى الموقف الجديد

جيه وتخطيط وإنما يحتاج الى تو ،ألن النقل ال يحدث آليا ،استخدام طرائق متنوعة في التعلم -2

  .صحيح حتى تتم عملية النقل

 ،خيـون و علـي  (تعزيز االستجابات الصحيحة بحيث يؤدي الى تثبيتها في مواقف أخرى  -3

2006.(  
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  مقترحات لتسهيل انتقال أثر التعلم او التدريب

ان عملية انتقال اثر التعلم ذات األهمية للمتعلم ألنها تسهل عليه التعلم وتزوده بخبـرات  

وينبغي على المعلم أن يساعد تالميذه على تطبيق ما تعلموه على خبرات جديدة عـن   ،متنوعه

  :طريق اآلتي

إن تدريب التالميذ على حل مهمات متنوعـة يـزودهم بخبـرات     :تنويع المهمات التعليمية -1

  .متعددة ومتباينة تسهل عليهم المهمات الجديدة ذات العالقة

على المدرس أن يقدم للتالميذ مثيرات متباينة  لتعلمها  :صعبانتقال التعلم من السهل الى ال -2

وبعد أن يتأكد المعلم مـن اتقـان التالميـذ     .ألنها أسهل في التعلم من المثيرات األقل تبايناً

  .للمهمات السهلة ينتقل تدريجيا الى المثيرات االكثر صعوبة

  .نتقال ويؤدي الى االنتقال االيجابيان اتقان المهمة التعليمية يسهل عملية اال :اتقان التعلم -3

كلما زادت أوجه الشبه بين المهمات السابقة والالحقة كلمـا أمكـن    :تشابه المهمات التعلمية -4

  .انتقال التعلم

ينبغي على المعلم أن يزود تالميذه بالمبادئ والقوانين الخاصـة   :التزود بالمبادئ والقوانين -5

ألمثلة التوضيحية التي تمكن التالميذ من تطبيق هذه المبادئ بموضوعات التعلم واإلكثار من ا

  ).2008 ،العناني(على حاالت جديدة واكتساب الحقائق ذات العالقة 

  الدراسات السابقة  2:2

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التمثيالت الرياضية على ) 2012( أبو هالل  وفي دراسة

الصف السادس األساسي ، ولتحقيق أهـداف   بةلدى طلاكتساب المفاهيم والميل نحو الرياضيات 

الدراسة تم إعداد دليل المعلم إلستخدام أنشطة التمثيالت الرياضية لتـدريس وحـدتي النسـبة    

والتناسب والنسبة المئوية ، واختبار اكتساب المفاهيم الرياضية ، ومقياس الميل نحو الرياضيات 

ة الصف السادس الذين تم اختيارهم عشـوائيا ، وقـد   ، وقد اعتمد الباحث المنهج التجريبي لطلب
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طبق الباحث اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية ، وإعداد مقياس الميل في الرياضـيات ، وقـد   

أسفرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية الذين درسوا النسبة والتناسب والنسبة المئوية باستخدام 

  . الضابطة على طلبة المجموعة التمثيالت الرياضية
التفكيـر  : تناولت الدراسة متغيرين تابعين، همافي ضوئها دراسة  )2011(أجرى عابد 

الرياضي، وتحصيل الطلبة في الرياضيات، صيغت الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان كما ذكر عابد 

وهما صفريتان في أسلوبهما؛ لعدم توافر ما يدعم توجيههما في اإلطـار النظـري   (:في دارسته

  :)والدراسات السابقة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبـة المجموعـة   : "الفرضية األولى

 ". التجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طلبـة المجموعـة    : الفرضية الثانية

 ".ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الرياضيالتجريبية 

فقرة، بأبعاده ) 15(اختبار التفكير الرياضي، وتضمن : في الدراسة أداتان هما استُخدمو
االختبار التحصـيلي  االستدالل العددي واكتشاف قاعدة النمط واالستدالل غير اللفظي، و: الثالثة

تكون أفراد الدراسـة  . واستُخرِجت دالالت الصدق والثبات لهاتين األداتين. فقرة) 20(وتضمن 
طالبا وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مدارس التربية والتعليم فـي  ) 153(من 

خرى ، واأل)طالباً وطالبة 76(نابلس، وقد توزع أفراد الدراسة في مجموعتين إحداهما تجريبية 
أسفرت نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات    ،)الباً وطالبةط 77(الضابطة 

درجات الطلبة سواء في اختبار التفكير الرياضي أو االختبار التحصيلي، ولصـالح المجموعـة   
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه مـن  . التجريبية في كل مرة

  .نتائج

هدفت البحث عن العالقـة بـين    )Konyaloglu ,2011( يلوجيـو كون دراسة فيأما 

معلمي المدارس الثانوية الذين لم يخضعوا للتدريب على المحتوى المعرفـي فـي الرياضـيات    



33 

 10من المعلمين بمن فـيهم   25ومكونات التمثيل المتعددة للمناهج وقد أجريت هذه الدراسة مع 

وصفية وجمعت البيانات من ردود مكتوبة علـى   وكانت الدراسة. من الذكور 15من اإلناث و 

كشفت نتـائج هـذه    .اختبار بما في ذلك مسألة مفتوحة التي تعرض لها المعلمين تشبه المقابلة

الدراسة أن المعلمين قبل الخدمة من ذوي الخبرة صعوبة في استخدام تمثيالت رقمية والجبريـة  

وشعروا تماما أن تمثيالت هندسية . ةت الهندسيالتي هي أنواع تمثيالت متعددة، بدال من التمثيال

  ال تستطيع ان تعبر عن تعريف ومعنى محدد

تحدثت عن الطريقة التي يمكن بهـا فهـم    )Ramos & Bold, 2011(وفي دراسـة  

وهذا ما أسـموه بتـأثير التلـوث    . معاني  الكلمات من قبل الطالب في سياقات تعليمية رسمية

الداللي والتي تلعب دورا في تحديد كيفية إشراك الطالب مع البرهان الرياضي،ويعد هذا الفهـم  

ردود  الطالب من خالل عقد اجتماعين ثم تم بعدها تحليالت . جانبا أساسيا من تعلم الرياضيات

ومن ثم التحقيـق   ،واحدة تتعلق اإلدانة، واحد لصحة: وعرض مفاهيم مختلفة ومتناقضة اإلثبات

  الستجابات الطلبة

  )Kuchemann & et.al , 2011( وآخرون كوشمان  دراسة

الجبـر  هدفت الدراسة الى دراسة أثر استخدام التمثيالت الرياضية والنماذج في تعلـم  

وتكونـت   ،والمنطق المضاعف وتوضيح المعنى باستخدام خطوط االعداد المزدوجة في انجلترا

 ،سـنة  )13 – 12(مدرسة وتم اختيار الطالب التي أعمارهم بين سن  )15(عينة الدراسة من 

وقد قام الباحثون باعداد برنامجـاً   ،حيث تم التركيز على الصف الثامن في الرياضيات الثانوية

من مجموعة من النماذج والتمثيالت الرياضية لتطوير مفهوم الجبر والمنطق المضاعف لدى يتض

من خالل اختبارات نسبة المضاعف والمنطق واختبار فـي الجبـر   وتم جمع البيانات  ،الطالب

مقابلة مع الطالب خالل الدروس  )100(حيث تم جمع البيانات في أكثر من  ،واستبيان المواقف

كمـا   ،وأظهرت الدراسة فعالية البرنامج المستخدم في حل بعض المشـكالت  ،تلفةوالمهام المخ

  .أظهرت النتائج أثر البرنامج في زيادة ثقة الطالب في التعامل في المفاهيم الجبرية
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  )2010( وبرهم البالصي دراسة

ـ  يةالرياض يالتالتمث تخداماس أثار ءاستقصا الدراسة الى دفته ـ  ددةالمتع  باكتسـا  يف

قترانـات  واال تاقالعال دةوح يف ،وقدرتهم على حل المسائل اللفظية ية،الرياض هيمللمفا البالط

 للبنين الثانوية ءراالحم ةمدرس نم طالبا )60(الدراسة من  ةعين توتكون .منالثا فالص ةطلب لدى

 يالتالتمث تخدامباس تدرس ،ةتجريبي وعتينمجمى إل وائياعش هايمتقس مت قدو المفرق، محافظة في

   اختباري بناء تمراسة الد أهداف قولتحقي .ةالعادي ةبالطريق درسات بطةوضا ددةالمتع يةالرياض

  )19( نم النهائية ورتهص يف ونتك دقو يةالرياض هيمللمفا ةالطلب باكتسا سلقيا األول: الدراسة
 نم ونوتك ةاللفظي ئلالمسا حال ىعل ةالطلبقدرة  سلقيا نيوالثا دد،متع نم راالختيا وعن نم ةرفق
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائجهرت وأظ ،فقرات من نوع اإلجابة القصيرة 4

 ريسدالت ةطريق رمتغي ىإل زىتع يةالرياض لئالمسا لحعلى   قدرتهمو ة،يالرياض هيمالمفا اكتساب

  .التقليدية الطريقة سابح ىعل ةالتجريبي ةالمجموع لحولصا

 Grossman , 2010) ( جروسمان سة درا

 بنـاء  أجـل  مـن  المتعددة الرياضية التمثيالت استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 اسـتخدام  خـالل  مـن  وذلك الرياضية، المسائل حل في التفكير وتنمية الطالب بين وىقأ تعاون

 عينـة  وتكونت .الجبرية والمعادالت الملموسة، والنماذج والتصويرية، البيانية، والرسوم الجداول

دراسيين  فصلين على موزعين اإلعدادية للمرحلة الثامن الصف طالب من طالباً )(16 من الدراسة
 )8( من تكونت تجريبية مجموعة  :مجموعتين إلىتقسيمهم  وتم طالب، ) 8(من فصل كل يتكون 
 بعـدي  تحصـيلي  اختبـار  الباحث واستخدم طالب، )8( من تكونت ضابطة ومجموعة ،طالب 

 للمجموعة إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة  وخلصت ،الدراسة نتائج على للحصول

 اسـتخدام  إلـى  الطـالب  ميل واظهرت الدراسة المتعددة، التمثيالت عليهم طبق الذي التجريبية

  .همعقول إلى األيسر التمثيالت
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 Cakiroglu & Akkus , 2009) ( وآكوس كاكيروجلو دراسة

 علـى  الجبرية للمعادالت المتعددة التمثيالت استخدام  التحقق من أثر لى إ الدراسة هدفت

 منطقة في السابع الصف طالب جميع من الدراسة عينة وتكونت  .السابع الصف في الطالب أداء

 الوصـول  للباحـث  يمكن حكومية مدارس )103( بين من مدرستين تحديد وتم .تركيا في كانكايا

 المجموعـة  كونـت  طالبـاً ) 13(و طالبـة ) 15( الجنسين من الدراسة عينة تكونت حيث اليهما

 في المشاركين أعمار متوسط وكان الضابطة العينة كونت طالباً )13(و طالبة )(16 و التجريبية،

 التشخيصي الجبر اختبار خالل من البيانات على الحصول وتم .سنة 14 إلى سنة 11 من التجربة

 .التجربة تطبيق بعد والعمر الجنسين بين الفروق عن للكشف

 تعلـيم  في كبير أثر له المتعددة التمثيالت باستخدام التدريس أن إلى الدراسة نتائج وأشارت

 التجريبيـة  المجموعة طالب أن إلى باإلضافة التقليدي، التدريس مع بالمقارنة الطالب على الجبر

  .مثمرة التدريس في الطريقة هذه أن وجدوا

هدفت إلى معرفة أثر ثالث استراتيجيات فـي   )2009(القبيالت ، العبيدي وفي دراسة 

بناء الخرائط المفاهيمية في التحصيل واالستيعاب المفاهيمي، وحل المسائل في الرياضيات لدى 
من بين طلبة الصف العاشر في مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان في األردن، موزعين ) 124(
استخدمت مع المجموعة التجريبيـة اسـتراتيجية خـرائط      .لى أربع شعب في ثالث مدارسع

. المفاهيم وفق بناء المعلم والطلبة، ووفق بناء الطلبة بأنفسـهم، ووفـق بنـاء المعلـم وحـده     
وتم توزيع المعالجات التجريبية  àواستخدمت الطريقة االعتيادية في التدريس كمجموعة ضابط 
والطريقة االعتيادية عشـوائياً علـى الشـعب    ) ثالث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية(

األول : تكون من قسمين) 0.88(وتم بناء اختبار بلغ معامل ثباته بطريقة كرونباخ ألفا   .األربع
ائل، وتم تطبيقه علـى جميـع شـعب    لقياس االستيعاب المفاهيمي، وفي الثاني لقياس حل المس

 2004/2005درس الطلبة في الفصل األول من العام الدراسـي    .الدراسة قبل المعالجة وبعده
لمدة ثالثة أشهر، باستخدام استراتيجيات خرائط المفاهيم الثالث والطريقة االعتيادية في الوحدات 

ي وحدة العالقـات واالقترانـات،   الثالث األولى من مقرر مادة الرياضيات للصف العاشر، وه
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واستخدم لفحص الفرضيات تحليــل التباين . ووحدة كثيرات الحدود، ووحدة االقترانات المثلثية
، واختبار (Dunnett’s C Test)، واختبـار دونت سي (MANCOVA) المتعـدد المصاحب

بـين  وكشفت النتائج عن عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      .(Tukey Test) توكي
متوسطات درجات التحصيل الكلي للطلبة وكذلك بين متوسطات االستيعاب المفـاهيمي وحـده   

  .في حين أظهرت النتائج خالف ذلك في القدرة على حـل المسـائل   . تعزى لطريقة التدريس
وأظهرت النتائج تساوي استراتيجيات خرائط المفاهيم الـثالث علـى اختبـار حـل المسـائل      

وجد تفوق لصالح كل استراتيجية من استراتيجيات الخرائط المفاهيمية على  ولكن  .الرياضياتية
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتـدريب المعلمـين علـى اسـتخدام      . الطريقة االعتيادية

استراتيجيات الخرائط المفاهيمية المتنوعة، واالستفادة منها في تدريس الموضوعات الرياضياتية، 
  وبخاصةً حل المسائل

  )2008(الخروصي اسة رد

 والترابطات التمثيالت إلى تستند تدريس استراتيجية استخدام أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 مـن  الدراسة عينة وتكونت .العاشر الصف طلبة لدى الرياضي والتفكير التحصيل على الرياضية

 تكونت تجريبية مجموعة :مجموعتين إلى تقسيمهن وتم العاشر، الصف طالبات من طالبة )122(

 الدراسة هذه في الباحث استخدم دقو طالبة، )61(من  تكونت ضابطة ومجموعة طالبة،  )61( من

  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلتوقد  .الرياضي التفكير واختبار تحصيلياً اختبارا

• مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد )≤α0.05(  طالبـات  درجـات  متوسـطي  بين 

 .التجريبية المجموعة لصالح التحصيلي االختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين

• مسـتو  عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد)≤α0.05(   طالبـات  درجـات  متوسـطي  بـين 
  .التجريبية المجموعة لصالح الرياضي التفكير اختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين

  Lloyd et. al. , 2005)  ( لويد دراسة

ـ  فهم ىعل يةالرياض يالتالتمث تاأثير نم قالتحق ىإل الدراسة هدفت  واكتسـابهم  البالط

 الثانويـة  المدارس بالط نم اًطالب )123(ىعل ةالتجريبي الدراسة تأجري دقو .يةالرياض يمهللمفا
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 أنشـطة  من ةمتنوع ةمجموع ةهيكل قد تم و ون،سمبس ضةقومتنا الحسابية المتسلسالت حل على

 علـى  المتوسـطة  دارسالم نم نيمعلم )8( نم حالمس ئجنتا ىعل اأيض الدراسة ملتوش ل،التمثي

 للتمثـيالت  أن إلى الدراسة وتوصلت .الدراسية الفصول في الرياضيات تمثيل من مختلفة جوانب

  .التعلم أنماط ةومعرف يالرياض وىالمحت فهم ىوعل التعلم نتائج على كبير أثر الرياضية

إلى تقصي العالقة بين النمذجة الرياضـية   (Carrejo, 2004) كاريجووهدفت دراسة 

معلماً ) 23(وعلم الحركة، من خالل دمج المخططات في تعلم الرياضيات، وشارك في الدراسة 
سـاعات  ) 6(للفيزياء والرياضيات أثناء الخدمة، وتعلموا وحدة الحركة لمدة خمسة أيام، وبواقع 

الواحد، وأشارت النتائج إلى أن استخدام المخططات علـى أنهـا نمذجـة رياضـيات     في اليوم 
" أوضحت مفاهيم ومثلتها لمعلمي الرياضيات والفيزياء مثل السرعة المتوسطة، كما أنها قدمت 

  .للتنبؤ وتوقع الحركة، وأضافت تعلم استقصائي لمفاهيم الحركة وتعميماته" النموذج الجيد 

  )2003( اهللا عوضدراسة 

استخدام التمثيالت الرياضية من خالل طـرق التـدريس   هدفت الدراسة الى دراسة أثر 
المتكاملة في تدريس بعض أساسيات الجبر لتالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية وعالقة 

وتم اختيار عينة الدراسـة مـن إحـدى     ،ذلك بتفكيرهم الرياضي وتحصيلهم الفوري والمؤجل
 ،طالبا من تالميذ الصف الخامس االبتـدائي  )44(المدارس بمحافظة الغربية وبلغ عدد التالميذ 

وقام الباحث باعداد اختبار للتفكير االستداللي وآخر لتحصيل المفاهيم الجبرية وطبقه على عينة 
واحدة مع اختبار قبلي بعدي للمجموعـة  واختار الباحث التصميم التجريبي لمجموعة  ،الدراسة

  :وقد دلت نتائج الدراسة الى ،التجريبية واختبار بعدي مؤجل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس االبتدائي بين  •

 .القياسين القبلي والبعدي في اختبار التحصيل وأساسيات الجبر

ين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس االبتدائي بين بوجود فروق ذات داللة إحصائية  •

 القياسين القبلي والبعدي في اختبار التفكير االستداللي الرياضي لصالح االختبار البعدي
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ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس االبتـدائي   •

يل الذين استخدموا التمثيالت الرياضية في القياسين البعدي والبعدي المؤجل الختبار التحص

 من خالل طرق التدريس

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التحصيل الفوري والتفكير الستداللي لدى تالميذ الصـف   •

 .الخامس االبتدائي

  ) Hail , 2000 (دراسة هيل 

 الطـالب  فهم على المتعددة الرياضية التمثيالت استخدام تأثير وصف إلى الدراسة هدفت

 المعـادالت  حـل  فـي  المتعددة الرياضية للتمثيالت استخدامهم وطرق األساسية الجبرية للمفاهيم

 باستخدام أسابيع اربعة لمدة الجبر مادة درسوا ممن طالباً )23( من سةراالد عينة وتكونت .الجبرية

ـ و. المكتوبـة  والرمـوز  والجداول، والصور، اليدوية، والمعالجة اللغة، :منها متعدد تمثيالت  دق

 .واألخطـاء  الرمزية جراءاتاإل لتوضيح التمثيالت هذه استخدموا الطالب أن إلى النتائج أشارت

 ساعدت الصور وأن المعادالت، حل تعلم في ساعدتهم اليدوية المعالجة أن على الدراسة دلت كما

 من واسع لمدى تمثيل أنها وعلى مختصرة أشكال من أكثر أنها على للمتغيرات رؤيتهم في الطالب

  .المتغيرات

 )1995(دراسة سالم 

 تحصـيل  على الرياضيات تدريس في المتعدد التمثيل نموذج أثر ياسق إلى الدراسة هدفت

 طالباً )135( من الدراسة عينة وتكونت .نابلس منطقة في األساسي التاسع الصف طلبة واتجاهات

 .ضابطة كمجموعة المتبقيتان والشعبتين تجريبية كمجموعة عشوائياً شعبتين منها اختيرت وطالبة

 اللغـة  الرمـز،  الصـورة، ( ةالمتعدد التمثيالت طريقة باستخدام تعليمية مادة بإعداد الباحث امقو

 واختبار الرياضيات نحو االتجاه لقياس استبانة منالدراسة  أدوات وتكونت ،) النموذج الرياضية،

 الطالب عالمات متوسط أن الدراسة نتائج وبينت .التعليمية للمادة الطلبة تحصيل لقياس بعدي بليق

 متوسط من أعلى المتعددة التمثيالت طريقة وفق التعليمية المادة درسوا الذين االتجاه مقياس على
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 وأن المقرر، الكتاب أسلوب وفق التعليمية المادة درسوا الذين االتجاه مقياس على الطالب عالمات

 ومنافسـة  بارزاً نشاطاً أبدوا ند المتعددة التمثيالت طريقة وفق التعليمية المادة درسوا الذين الطلبة

 التعليمية المادة درسوا الذين الطلبة من التعليمية المادة واستيعاب والتمارين المسائل حل في أكثر

  .المقرر الكتاب بأسلوب

  التعقيب على مجمل الدراسات السابقة 3:2

  :ات السابقة كمايليبه واالختالف بينها وبين الدراساستخلصت الباحثة أوجه الش
  تصنيف الدراسات السابقة حسب الباحثة) 1:2(جدول

  اسم الدراسة
المنهج 
  المتبع

الفئة 
  المستهدفة

  أداة الدراسة
الوسيلة التعليمية 

  المستخدمة

  2012أبو هالل 
شبه 
  تجريبي

السادس  
  األساسي

اختبار اكتساب المفاهيم، ومقياس 
  نحو الرياضياتالميل 

  تمثيالت رياضية

  تجريبي  2011عابد 
أول ثانوي 

  علمي
اختبار التفكير الرياضي، واختبار 

  تحصيلي
البرهنة بدون 

  كلمات

  2011، كوشمان 
شبه 
  تجريبي

  اختبار تحصيلي واستبانة  الثامن األساسي
نماذج وتمثيالت 

 رياضية

بالصي وبرهم 
2010  

  الثامن األساسي  تجريبي
تحصيلي واختبار لحل اختبار 

  المسائل اللفظية
تمثيالت رياضية 

  متعددة
  تمثيالت رياضية  اختبار تحصيلي  الثامن األساسي  تجريبي  2010جروسمان 

كاكيروجلو ، 
2009  

  تمثيالت متعددة  اختبار تحصيلي  سابع أساسي  تجريبي

الخروصي ، 
2008  

  عاشر أساسي  تجريبي
اختبار تحصيلي واختبار التفكير 

  الرياضي
  تمثيالت متعددة

  تمثيالت متعددة  اختبار تحصيلي  المرحلة الثانوية  تجريببي  2005لويد 

  خامس أساسي  تجريبي 2003عوض اهللا ، 
اختبار التفكير االستداللي واختبار 

  تحصيل المفاهيم الجبرية
 تمثيالت متعددة

 تمثيالت متعددة  استبيانة  تاسع أساسي  تجريبي  2005سالم ، 

قبيالت والعبيدي 
2009  

  تجريبي
العاشر 
  األساسي

اختبارلقياس االستيعاب المفاهيمي 
  واختبار حل المسائل

  خرائط مفاهيمية

  مسحي  2011كونيلوجيو ، 
معلمي 
  ومعلمات

  تمثيالت متعددة  مقابلة
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ركزت الدراسات في معظمها على المرحلة األساسية الدنيا والعلياو المرحلة الثانوية 

وتتفق الدراسة الحالية مع  .لثانويةالدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت المرحلة اوتتفق 

طريقة تتفق مع الدراسات التي تناولت  كما و . التجريبي الدراسات السابقة باستخدام المنهج

الدراسات التي باإلضافة  لذلك تتفق مع ). 2011،عابد(وتتفق مع دراسة  البرهنة بدون كلمات

  دمت اختبار التحصيل القبلي والبعدي استخ

  موقع الدراسة الحالية من مجمل الدراسات السابقة 

المتتاليات والمتسلسالت للصف تميزت هذه الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة  -

 .في المنهاج الفلسطيني،من خالل المادة التدريبية التي أعدتها الباحثة األول الثانوي العلمي

مع أهداف  بقةحيث جاءت متطا طريقة البرهنة بدون كلماتتميزت هذه الدراسة بتناولها  -

في إطار تعلم  الذي يهدف إلى إكساب المتعلم  المعارف والمهارات، المنهاج الفلسطيني

   .الرياضيات، وتعميق معرفته بمجتمعه وحياته العملية

البرهنة بدون استخدام  بمستويين  طريقة التدريستناولت هذه الدراسية متغير مستقل وهو -

التحصيل : ، ومتغير تابع التحصيل بمستويينكلمات لتدريس الرياضيات والطريقة التقليدية

 انتقال أثر التعلم، والبعدي

    



41 

  

  

  

  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها
  

  منهج الدراسة  1:3

  مجتمع الدراسة  2:3

  عينة الدراسة  3:3

  أدوات الدراسة  4:3

  اجراءات الدراسة  5:3

  تصميم الدراسة  6:3

  المعالجة اإلحصائية  7:3
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة واجراءتها

يوضح هذا الفصل المنهجية المتبعة في هذه الدراسة، ومجتمـع الدراسـة، وعينتهـا،    

المستخدمة في بنـاء أدوات  ختيرت على أساسها العينة، كما يتناول االجراءات والطريقة التي ُأ

 ،ي واختبار انتقال أثر التعلمالقبلي والبعد نالتحصيلي ينالمادة التدريبية، واالختبار: البحث وهي

   .وتحديد األساليب االحصائية المناسبة الختبار الفرضيات

  منهج الدراسة  1:3

البات الصف األول سة على طجريت الدراحيث ُأ التجريبي، تبع في هذه الدراسة المنهجُأ

ويتضمن هذا المنهج استخدام التجربة الميدانية والتي تتطلب مجمـوعتين،األولى  الثانوي العلمي 

بالطريقة التقليدية، والثانية تجريبية درست نفـس   متتاليات والمتسلسالتوحدة الضابطة درست 

الكتاب  وفقحثة، وذلك من قبل البا التعليمي المقترح نموذجالوحدة الدراسية باستخدام المحتوى 

  )2012/2013(المقرر في فلسطين للعام 

  مجتمع الدراسة  2:3

نابلس  محافظةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس 

إلجراء الدراسة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة ) 2012/2013(في الفصل الدراسي األول للعام 

مدرسة لإلناث ) 8(و ،مدرسة للذكور) 7(مدرسة منها ) 23(عين في ، موزطالباً وطالبة) 985(

منهـا   ،شعبة) 38(مدرسة، وقد بلغ عدد الشعب الدراسية) 8(في حين المدارس المختلطة بلغت 

  .دراسية شعب) 8(تشعبة لإلناث أما المختلطة بلغ) 16(شعبة للذكور و )14(

  عينة الدراسة  3:3

فـي   البات الصف األول الثانوي العلميلبة، من طوطا) 89(تكونت عينة الدراسة  من 

كمـال  مدرسة  :نوه مدرستينحثة التابعة لمحافظة نابلس، وقد اختارت البا المدارس الحكومية
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) 49(بلغ عدد افراد المجموعة التجريبيـة   .الثانوية بنات سالمومدرسة  ،بناتالثانوية لل جنبالط

  .ةطالب) 40(الضابطة   في حين بلغ عدد أفراد المجموعة ،طالبة

بحيث كانت عينة الدراسـة مـن ضـمن    ؛  قصديةبطريقة  وقد أختارت الباحثة العينة

، وقـد  LCD جهاز العرض  الدراسة مثل جراءوسائل واألدوات الالزمة إللالمدارس المجهزة ا

) 1:3(ومعلماتها ترحيباً وتعاوناً بتطبيق الدراسة، ويبـين الجـدول   أبدت  المدارس  ومديراتها 

  .توزيع عينة الدراسة تبعاً للمدارس ومجموعة الدراسة والشعبة وعدد الطلبة

  توزيع عينة الدراسة  ) 1 :3( جدول

  المدرسة
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  المجموع
  عدد الطلبة  الشعبة  عدد الطلبة  الشعبة

  80  40  1  40  1  كمال جنبالط للبنات
  9  _  _  9  1  بنات سالم الثانوية

  89  40    49  المجموع
  2012/2013للعام الدراسي /نابلس/مديرية التربية والتعليم :دائرة االحصاء والتخطيط •

 االستطالعية الدراسة 

نموذج البرهنة باستخدام وتدريسها  متتاليات والمتسلسالتق المادة التدريبية لوحدة التم تطبي -

على  ،التعليمية المقترحة من قبل الباحثةوالوسائل  without words  Proofبدون كلمات 

مدرسة من  ول الثانوي العلميمن طالب الصف األ اًطالب) 22(عينة استطالعية تكونت من 

 .عصيرة الشمالية الثانوية للبنين

  أدوات الدراسة 4:3

 ،متتاليـات والمتسلسـالت  المادة التدريبية لوحدة ال :األدوات الدراسةاستخدمت الباحثة 

  .اختبار انتقال أثر التعلم، )مباشر(، اختبار تحصيلي )تكافؤ(اختبار تحصيلي قبلي 
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  وصف المادة التدريبية 

ـ  ) متتاليات والمتسلسالتوحدة ال( سادسةحثة الوحدة الختارت الباا - اب الرياضـيات  مـن كت

، وقد اختـارت  )2012/2013(للعام  ثانيللفصل الدراسي ال ول الثانوي العلميللصف األ

من قبل  المقترح النموذج التعليميهداف الدراسة ومنهجيتها والباحثة هذه الوحدة لمالئمتها أل

 .سوء استخدامها في مواقف جديدةو، استخدام القوانين الجبريةوضعف الطلبة في  الباحثة،

 : اشتملت المادة التدريبية على عدة بنود هي -

 والمتسلسالتمتتاليات ال -1

 .متتالية الحسابية ومجموعهاال -2

 .متتالية الهندسية ومجموع المتسلسلة الهندسية  المنتهيةال -3

 .الوسط الحسابي والوسط الهندسي -4

 .مجموع متسلسلة هندسية ال نهائية -5

 .االستقراء الرياضي -6

حصة صفية، وذلـك باسـتخدام   ) 20(يتم تدريس الوحدة الدارسية في أربعة أسابيع بواقع  -

 .وقد قامت بالخطوات التالية من قبل الباحثة معدةالوسائل التعليمية ال

 المقتـرح  التعليمي لنموذجبما يتناسب وا متتاليات والمتسلسالتإعادة صياغة محتوى وحدة ال

  من قبل الباحثة

وقد   التعليمي المقترح نموذجة الدراسية بما يتناسب مع القامت الباحثة باعادة صياغة الوحد -

التزمت الباحثة بالمحتوى الدراسي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  للعام 

فـي كتـاب    متتاليات والمتسلسالتلمحتوى الرياضي  لوحدة الحيث أن ا) 2012/2013(
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قد ُأعد للتدريس بالطريقة التقليديـة، وقـد    ول الثانوي العلمياضيات المقرر للصف األالري

 .استخدام الكلمة المقروءة لباحثةكزت ار

قامت الباحثة بتحليل محتوى المادة التدريبية ضمن مستويات بلـوم لألهـداف المعرفيـة،     -

وقد اعتمدتها في بناء االختبار التحصـيلي   )(NAEPوضمن التصنيف لألهداف المعرفية 

 .التصـنيف  البعدي فيما بعد، وقد قامت ببناء جدول المواصفات للوحدة الدراسية ضمن هذا

 )6ملحق(

المحتوى الرياضي وشمل المفـاهيم  : أوالً: قسمت الباحثة المادة التدريبية الى محورين هما -

 .والمهارات واألهداف السلوكية، والوسائل التعليمية المقترحة لتدريس كل درس

رياضي، ، مرحلة التفاعل مع المحتوى ال)التهيئة(المدخل : األساليب واألنشطة  وتتمثل في: ثانياً

مرحلة التغذية الراجعة، وفي كل مرحلة استخدمت الباحثة الوسائل التعليمية التي تتناسب مع كل 

  ) 15ملحق.(درس

  ):1:3(في اعداد المادة التدريبية  كما في الشكل) 2005( وقد اتبعت الباحثة نموذج احمد
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  ) 2005أحمد ، (  إعداد المادة التدريبية) 1:3(شكل ال

  صدق المادة التدريبية 

بعد االنتهاء من إعداد المادة التدريبية قامت الباحثة بعرضـها علـى مجموعـة مـن     

الرياضيات، من مشرفين وتربويين في التربية أساليب تدريس المحكمين المتخصصين في مجال 

نابلس، باإلضافة للدكتور المشرف على الدراسة، ومعلمين ومعلمات مـن  محافظة  م  فيوالتعلي

 لصف األول الثانوي العلميحث الرياضيات لالماجستير والبكالوريس ويدرسون مبحملة شهادة 

 ،رياضـيات ومشرفات  يمشرفوكان من بين المحكمين  محكمين) 7( عددهمفي الميدان، وبلغ 
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وقد تم تزويد كل محكم بنسخة عن المادة التدريبية المصممة وقد طُلب منهم إبداء الـرأي فـي    

  :البنود التالية

 .صياغة األهداف التربوية من الناحية التربوية سالمة -

 .المهارت الرياضية التي تضمنتها المادة التدريبية -

 .المفاهيم الرياضية -

 .توزيع وقت الحصص الدراسية واألساليب واألنشطة الرياضية -

  .من الرسوم واالشكال الهندسية العروض المقدمة -

التدريبية، وذلك بناء على اقتراحات وتوصـيات  وقد قامت الباحثة بتعديل محتوى المادة  -

غيـر   موبعـض الرسـو   ،المحكمين المتمثلة في إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية

عينة الدراسة، وبالتالي البات في ضوحها وتقريبها الى مستوى الطالواضحة وذلك لزيادة و

  .)16ملحق (أصبحت المادة التدريبية جاهزة للتطبيق بالصورة النهائية 

  باستخدام الطريقة التقليدية  متتاليات والمتسلسالتمذكرة التحضير لوحدة ال

  ول الثانوي العلمـي للصف األ لمتتاليات والمتسلسالتفي تدريس وحدة ا ةالمعلم تتبعا

، حيـث  )التقليديـة (ية االعتياديـة  بالطريقة الصف) 2012/2013(للعام   الثاتيللفصل الدراسي 

ـ كون فيهـا ال تية الواردة في المنهاج المقرر، وباألنشطة والتدريبات الصف ةالمعلم تتقيد  ةمعلم

ـ  الباتعطي للطوتمحور العملية التعليمية،  ذلك ال فرصة التفاعل الصفي واكتشاف المعلومة، وك

  .فعل دور الوسائل التعليمية خالل عملية شرح دروس الوحدةت

، حيث اشتملت لكل حصة الطريقة التقليديةبإعداد مذكرة التحضير للوحدة بالمعلمة قامت 

 األهداف التعليمية، األساليب واألنشطة، والتقـويم لكـل   المذكرة على العنوان، عدد الحصص،

  .)13ملحق(من دروس الوحدة  درس
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  ) اختبار التكافؤ(االختبار القبلي 

التجريبية : المجموعتينعداد اإلختبار القبلي للتحقق من مدى تكافؤ أفراد إقامت الباحثة ب

، حيث تم وصف المحاور التالية المتعلقـة  من خالل أداء الطلبة في اإلمتحان القبلي  والضابطة

  :ختباربهذا اال

  وصف اإلختبار القبلي 

تم صياغة اإلختبار القبلي من نوع اإلختيار من متعدد حيث تكونت فقرات اإلختبار من 

وقـد تـم    حيث يلي كل فقرة أربع اجابات محتملة، قرة،فقرة، بواقع عالمة واحدة لكل ف) 30(

 المستخدم في دراسته بشكٍل كامـل  القبلي واالستفادة من االختبار ) 2009( عابدوع لدراسة الرج

  :واتبع عابد الخطوات التالية

 تأثر استخدام نمـوذج التمثـيال  (استعان الباحث بإمتحان قبلي سابق من رسالة ماجستير  -1

المتعدد في تدريس الرياضيات على تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي فـي  

 .تحقق من صدقه ومن ثباته ) 1995، سالم(للباحث ) منطقة نابلس

استعان الباحث بنماذج من امتحان الدراسـة الدوليـة لتوجهـات مسـتويات األداء فـي        -2

 .للصف الثامن األساسي TIMSS) ،امتحان التيمز(الرياضيات والعلوم 

للصـفوف مـن    ،استعان الباحث بإمتحانات مدرسية سابقة لعدد من المعلمين ذوي خبـرة   -3

 .ومن إعداد الباحث كونه درس المادة ،ساسي الى األول الثانوي العلميالسادس األ

اشتملت فقرات االختبار على المفاهيم والمبادئ والمهارات الرياضية في منهاج الرياضيات  -4

  )من الصف السادس الى الصف األول الثانوي العلمي(لصفوف الستة السابقة ل

). 3ملحق(دقيقة لإلجابة على فقرات اإلختبار، ) 40(حددت الباحثة مدة زمنية مدتها وقد 

: بصورته النهائية  للتأكد من تكـافؤ مجموعـات الدراسـة    وقد قامت الباحثة بتطبيق األختبار

  .بية، وذلك قُبيل البدء باجراء المعالجة الصفيةالمجموعة الضابطة والتجري
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  صدق اإلختبار القبلي 

 لجنة من المحكمـين، تضـمنت  من صدق اإلختبار القبلي بعرضه على  ةالباحث تحققت

المشرف على الدراسة، إضافة إلى المشرفين التربوييين لمادة الرياضيات في مديريـة نـابلس،   

حملة شهادتي الماجستير والبكالوريس وذوي الخبرة في ومجموعة من المعلمين والمعلمات من 

محكمين، وبعد توفر التغذية الراجعة، أخذ الباحثان بـآراء  ) 8(تدريس الرياضيات، وبلغ عددهم 

آخذين بتوصـيات لجنـة    ت على بعض الفقرات في االختبارالعديد منهم وقاما باجراء التعديال

  .المحكمين

  ثبات االختبار القبلي 

طالبا وطالبة مـن  ) 28(احث بتجريب االختبار على عينة استطالعية مكونة من قام الب

ومدرسة الصالحية  ،في مدرسة العائشية الثانوية للبات ،أفراد مجتمع الدراسة غير عينة الدراسة

وهي قيمة مقبولة تربويا وذلك ألغراض )   (0.88وحسب معامل الثبات الكلي حيث بلغ  ،للبنين

  .)20(ريتشاردسون  –وذلك باستخدام معادلة كودر  ،الدراسة

  تحليل فقرات االختبار القبلي 

بحساب معامالت الصعوبة والتميز لفقرات االختبـار وذلـك بعـد تطبيـق      قام الباحث

بحساب معامل الصعوبة وفقاٌ للمعادلـة   االستطالعية، فقد قام الباحث االختبار القبلي على العينة

  ):1998أبو زينة، (التالية 

�����=ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل الصعوبة ) 1(معادلة    � ص

ع
�     

  عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة  :  ص

  .عدد الطلبة الكلي الذين اجابوا على االختبار:  ع
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، وهو متفق مع معامالت )5(الملحق ) 0.71 -0.21(وقد تراوح معامل الصعوبة بين 

  )2002 ،عالم%. (90 -% 10(يتراوح بين الصعوبة المقبولة تربوياً، والذي 

  :بحسابه بناء على المعادلة التالية يز  فقد قام الباحثيأما معامل التم

                               Y  –X =   SD     =ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل التمييز ) 2(معادلة   
N                                                                 

X:  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة العليا  

Y:  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة الدنيا  

N: نعدد أفراد إحدى المجموعتي  

وهو مقبول تربوياً ألغراض الدراسـة،    ،)0.86_ 0.28(يز بين يوتراوح معامل التم

 ،عـالم ( فـأعلى %) 100(وذلك وفقاً للمعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التميز وهـو  

  )5(ملحق ).2002

  مفتاح إجابة االختبار القبلي 

بعد إعداد االختبار القبلي بصورته النهائية  قامت الباحثة  باعداد مفتاح االختبار وذلـك  

  .مفتاح االجابة) 4(ويبين  ملحق  .)2009(دراسة عابد ختبارين في مفتاحي االاعتمادا على 

  اختبار التحصيل البعدي 

قامت الباحثة باعداد إختبار التحصيل البعدي ليكون أداة القياس في هذه الدراسة، حيـث  

وقد  ،اسئلة حل المسائلفقرة  بحيث شمل اسئلة اختيار من متعدد و )30(تكون هذا االختبار من 

رسي لرياضيات الصف األول الثانوي اعتمدت الباحثة في كتابة فقرات اإلختبار على الكتاب المد

كريم عارضة وغيره من  باإلضافة لفقرات اقترحها المشرف ،ودليل المعلم ،الفصل الثاني العلمي

  .المشرفين التربويين
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  وصف اختبار التحصيل البعدي 

لدى طلبـة   وانتقال أثر التعلمدي لقياس التحصيل المباشر تم إعداد اختبار التحصيل البع

كتـاب  من  سادسةالوحدة ال متتاليات والمتسلسالتفي موضوع ال ،ألول الثانوي العلميالصف ا

في المدارس الفلسـطينية، وقـد    ثانيللفصل الدراسي ال ول الثانوي العلميرياضيات الصف األ

 د إنشاء جدول المواصفات  الخاص بهذا الغرض ملحققامت الباحثة بتصميم اإلختبار وإعداده بع

  : كما يليهما ، وقد قسمت الباحثة  االختبار الى اختبارين، )6(

  بعدياختبار التحصيل ال

 خمـس نوع اختيار متعـدد بواقـع    من فقرة) 20(يتكون اختبار التحصيل المباشر من 

حيث كانـت العالمـة   صحيحة،ربع اجابات واحد فقط منها ويلي كل فقرة ا ،لكل فقرة عالمات

  ). 7(دقيقة ملحق  )50(بـ والمدة الزمنية لالمتحان تم تحدديها  ،)100(المباشرالنهائية لالمتحان 

  بعديصدق اختبار التحصيل ال

مـن خـالل عرضـه علـى لجنـة       البعدية من صدق اختبار التحصيل تحققت الباحث

حملـة شـهادة   محكمين من المشرفين )  6(و المحكمين، شملت الدكتور المشرف على الدراسة،

  .ول الثانوي العلميي الرياضيات للصف األمومعل  ،اتاجستير في اساليب تدريس الرياضيالم

  بعديثبات اختبار التحصيل ال

بعد ان اتمت الباحثة اجراءات صدق اختبار التحصيل المباشر، قامت بالتحقق من ثبات 

 طالباً) 22(االختبار على عينة استطالعية تكونت من ختبار التحصيل المباشر وذلك بتطبيق الا

من أجل التحقق مـن   عصيرة الشمالية الثانوية للبنين مدرسة من غير عينة الدراسة، من طالب

وتم التحقق من ثبات االختبـار المباشـر  باسـتخدام معادلـة كـودر       ،االختبار ثبات فقرات

  )2009العاني، : (التالية)  21(ريتشاردسون 

 = Rt  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)3(لة معاد
	

	
� �� ����	
���	��� �  
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Rt      معامل ثبات االختبار  

 K     عدد الفقرات االختبارية  

  الوسط الحسابي لتوزيع الدرجات الكلية  ��   

  تباين درجات الطلبة  الكلية في االختبار ���    

،  وهـي  %)82(بهذه الطريقـة  وبلغت قيمة معامل الثبات  الختبار التحصيل البعدي  

  .%)85 -% 60(و التي تتراوح بين  نسبة تتفق مع معامالت الثبات المقبولة تربوياً

  بعدييل فقرات اختبار التحصيل التحل

بعد أن قامت الباحثة بتطبيق اإلختبار المعد ألغـراض هـذه الدراسـة، علـى عينـة      

مت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة استطالعية من مجتمع الدراسة من غير عينة الدراسة، قا

لفقرات االختبار وذلك بعد تطبيق االختبار البعدي  على العينة االستطالعية، فقد قامـت  .والتميز

  ):1998أبو زينة، (الباحثة بحساب معامل الصعوبة وفقاٌ للمعادلة التالية 

�����=ألسئلة االختيار من متعددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل الصعوبة ) 4(معادلة  � ص

ع
�     

  عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة  :  ص:  حيث

  .عدد الطلبة الكلي الذين اجابوا على االختبار:  ع        

، وهـو متفـق مـع    )9(المحلـق  )  0.63-0.21(وقد تراوح معامالت الصعوبة بين 

  )2007الكبيسي، %). (80 -% 20(معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً، والذي يتراوح بين 

السئلة االختيار من متعدد  فقد قامت الباحثة بحسابه بناء على المعادلة  يزيأما معامل التم

   :التالية
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                           ) 6( معادلة ..........       Y  –X =   SD        =معامل التمييز        
N                                             

X:  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة العليا  

Y:  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة الدنيا  

N: نعدد أفراد إحدى المجموعتي  

، وهو مقبول تربوياً ألغراض الدراسة، وذلك )0.63-0.40(يز بين يتراوح معامل التم

). 2009العـاني،  (فأعلى، %) 40(يز وهو يلمعامالت التمالذي وضعه التربويون  وفقاً للمعيار

  )9(ملحق 

  بعدياح اجابة اختبار التحصيل المفت

بعد أن تم عرضه على لجنة ،بعدياالجابة الختبار التحصيل ال قامت الباحثة باعداد مفتاح

حكمين بـأن اختبـار التحصـيل    المحكمين الجراء التعديالت الالزمة، حيث كان رأي لجنة الم

وتم وضع مفتاح اإلجابة النهائية الختبار التحصيل المباشر ملحق  لعينة الدراسة، مناسب بعديال

)8(  

  نتقال أثر التعلمختبار اا

 ؛ منها خمس لحل المسألة الرياضية انتقال أثر التعلم اختبار لتكونأسئلة ) 10( وضعتم 

اسـئلة  وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة ويقيس ما صمم لقياسه، تميزت هذه األسئلة انهـا  

ترحها قاتحقق غرض إختبار إنتقال أثر التعلم إلى بعض األسئلة  باإلضافة ،تحقق أهداف الدراسة

الباحثـة  وقد حددت الباحثة  ن في مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس،ون التربويوالمشرف

 ، ووزعت العالمات بواقعانتقال أثر التعلمدقيقة لالجابة على اسئلة اختبار ) 30(ـمدة االمتحان ب

  )10(ملحق  .)100(وكانت العالمة النهائية  لكل سؤال اتعالم) 10(

  : كمايلي انتقال أثر التعلمصدق وثبات اختبار  وقد تم التحقق من
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  انتقال اثر التعلمصدق اختبار 

من خـالل عرضـه علـى لجنـة       انتقال اثر التعلمحثة من صدق اختبار البا تحققت
محكمين من المشرفين  حملة شـهادة  ) 8(و  المحكمين، شملت الدكتور المشرف على الدراسة،

لـي الرياضـيات   ، ومعموماجستير القياس والتقـويم  الماجستير في اساليب تدريس الرياضيات
  .ول الثانوي العلميللصف األ

  نتقال أثر التعلماختبار اثبات 

قامت بالتحقق من ثبـات   ،نتقال أثر التعلمجراءات صدق اختبار ابعد ان اتمت الباحثة ا
طالباَ ) 22(ختبار التحصيل المؤجل وذلك بتطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت من الا

من أجل التحقق مـن   عصيرة الشمالية الثانوية للبنينمدرسة  من غير عينة الدراسة، من طالب
معادلـة  ) 21(باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  رالتحقق من ثبات االختبا ثبات فقرات،  وتم

،  وهي نسـبة  %)82(بهذه الطريقة   انتقال أثر التعلمالثبات  الختبار وبلغت قيمة معامل )  3(
ـ      ، %) 85 -% 60(ي تتـراوح بـين   تتفق مع معـامالت الثبـات  المقبولـة تربويـاً و الت

  ).2009،لعانيا(

  نتقال أثر التعلممفتاح اجابة اختبار ا

بعد أن تم عرضه على لجنة ،بعديقامت الباحثة باعداد مفتاح االجابة الختبار التحصيل ال
المحكمين الجراء التعديالت الالزمة، حيث كان رأي لجنة المحكمين بـأن اختبـار التحصـيل    

مفتاح اإلجابة النهائية الختبار التحصيل المباشر ملحق وتم وضع  لعينة الدراسة، مناسب بعديال
)11(   

  اجراءات الدراسة  6:3

  : اتبعت الباحثة الخطوات التالية في االعداد المسبق لتطبيق الدراسة

نابلس  فلسـطين، بتـاريخ   /مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية  -
 .)1(موجه لوزارة التربية والتعليم العالي ملحقللحصول على كتاب  )2/2013/ 18(
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وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس وذلك بالنيابة عن وزارة التربية والتعلـيم   -

العالي الفلسطينية، كتاباً لمدارسها يسمح للباحثة بتطبيق دراستها في المـدارس الحكوميـة    

 .)1(ملحق ) 19/2/2013(وذلك بتاريخ 

الباحثة بتحديد المدراس التي ستكون ضمن المجموعة التجريبيـة والمـدارس التـي    قامت  -

من ضمن المدارس المجهزة بمختبـرات   ستكون ضمن المجموعة الضابطة وكان االختيار

من ضمن المدارس التـي   قصديةالحاسوب، وقد اختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة ال

 .يتوفر لديها مختبر الحاسوب

مـن   شعبتينعينة الدراسة المتكونة من  على باحثة تطبيقاً الختبار التحصيل القبليأجرت ال -

قبيل البدء بالتجربة وذلك للتأكد من تكافؤ مجموعـات  ول الثانوي العلمي الصف األالبات ط

، وقد قامت بتصحيحه ورصدت عالمات  طلبة )3/2/2013(الدراسة، وكان تطبيقه بتاريخ 

االحصائية المناسبة وذلك لتحديد المجموعة التجريبية والمجموعة  العينة، واجرت المعالجة

 : الضابطة كما يلي

  تحليل النتائج المتعلقة باختبار التكافؤ 

، أي أنه ال توجـد  )α=0.05(ان قيمة مستوى الداللة أكبر من ) 2,3(يتضح من الجدول

بين أفراد مجموعات الدراسة  قُبيـل  ) α= 0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  

  .ة متكافئةيالدراس الشُعبتطبيق التجربة بمعنى أن 

 على االختبار القبلي  الشُعب الدراسيةللتكافؤ بين  )ت(اختبار نتائج )  2.3( جدول

  مستوى الداللة T )49=ن(المجموعة الضابطة   )40=ن(التقليدية  المجموعة

  المتوسط
االنحراف 

  يمعيارال
  المتوسط

االنحراف 
 0.538 0.616  المعياري

18.3673  .85514 0 17.675 73696 0 .  
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أي انه ال يوجد فـروق ذات   )0.05 (ان قيمة الداللة اكبر من) 2,3(يتضح من الجدول 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين أفراد المجموعتين قبـل تطبيـق التجربـة بمعنـى أن     

  المجموعتين متكافئتان 

وقد قسمت الشُعب الدراسـية لمجمـوعتين    يبيالتجر المنهجتصميم الفي الباحثة  فقد اتبعت -

 .لكل مجموعة ة واحدةشُعب ،يةمجموعة ضابطة ومجموعة تجريب

، فقد تم البدء بتنفيذ  فعاليات المادة )3/2/2013(بتاريخ ) 2(طبقت الباحثة الدراسة في شهر -

وقد التزمت الباحثة بالحصص الصفية التي اتفق عليها التدريبية المصممة من قبل الباحثة، 

حصص أسـبوعباً لكـل   ) 5(مع مديري ومديرات المدارس المشاركة في الدراسة، بمعدل 

فقد بلغ مجموع الحصص  )28/2/2013-2/2/2013(وذلك في الفترة الواقعة مابين شعبة،

 .لضابطةلطلبة المجموعة التجريبية و طلبة المجموعة ا حصة) 20(المعطاة 

وذلـك   بالطريقـة التقليديـة   متتاليات والمتسلسالتمذكرة تحضير وحدة ال الباحثة حضرت -

نموذج البرهنة بدون كلمـات ونمـاذج   بحيث ال تُستخدم وحدة الالستخدامها خالل تدريس 

وتعتمد فقـط علـى    في تدريس وحدة المتتاليات والمتسلسالت PowerPointعرض مثل 

وعـة الضـابطة   بـين المجم  فرقـت  وبهذا تكون الباحثة قد ،السبورة والطباشير البيضاء

 في طريقة التدريسوالتجريبية 

) 22(طبقت الباحثة االختبار البعدي على عينة من غير عينة الدراسة حيث بلـغ حجمهـا    -

وذلـك بهـدف    ،لبنـين عصيرة الشمالية الثانوية لمدرسة  ، في)6/3/2013(طالباً بتاريخ 

إلى وجود درجة مقبولة من الصدق والثبات، والتأكد مـن صـالحية االختبـار     االطمئنان

بعد دراسة وحدة   وانتقال أثر التعلم المباشر الباتره أداة صالحة لقياس تحصيل الطواعتبا

 .متتاليات والمتسلسالتال

قامت الباحثة في نهاية التجربة بتطبيق اختبار التحصيل المباشر، الخاص بالتجربـة فـي    -

، فـي المـدارس المشـاركة بالدراسـة، بتـاريخ      )8(صورته النهائية كما فـي ملحـق  
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، وبعد تصحيح فقرات االختبار ورصد العالمات قامت باستخراج النتـائج  )10/3/2013(

 .ة في الدراسةوفقاَ للمعالجات االحصائية المستخدم

، انتقـال أثـر الـتعلم   حثة بتطبيـق اختبـار   من تطبيق الدراسة، قامت البا عشرة أيامبعد  -

، )17/3/2013(بتاريخ  االختبار على المدارس المشاركة في الدراسة، فقد طُبق)11(ملحق

الفراد عينة الدراسة، وبعد تصحيح االختبار ورصـد   انتقال أثر التعلم وذلك لغرض حساب

 .العالمات قامت الباحثة باستخراج النتائج وفقاَ للمعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة

  تصميم الدراسة  7:3

  :قامت الباحثة باجراءات تصميم الدراسة كما يلي

  متغيرات الدارسة  1:7:3

  :قسيمها كما يلي تشمل الدراسة المتغيرات التي يمكن تو

  :المتغيرات المستقلة

  :هما بمستويين) طريقة التدريس(ل اشتملت الدراسة على متغير مستق

  .نموذج البرهنة بدون كلماتالتدريس باستخدام : اوال

  .التدريس بالطريقة التقليدية: ثانيا

  : المتغيرات التابعة

تم ضبط المتغيرات التالية .نتقال أثر التعلمن المباشر واالتحصيل الدراسي بمستويي:  

  : المتغيرات المضبوطة

مـن طلبـة فلسـطين للعـام الدراسـي       ول الثانوي العلمـي الصف األ: لصف الدراسيا -

)2012/2013.( 
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في كتاب رياضيات الصف  متتاليات والمتسلسالتتم إعادة صياغة وحدة ال :المادة التدريبية -

مـع اإللتـزام    ثانيفي الفصل الدراسي  السادسة الاالساسي الوحدة ألول الثانوي العلمي ا

 .بالمتحوى الذي أقرته وزارة التربية والتعليم

 .سنة) 17-16(بين  تراوحت أعمار الطلبة في عينة الدراسة ما: العمر الزمني للطلبة -

 .المستوى اإلجتماعي والثقافي واالقتصادي لدى الطلبة -

 .عدد الحصص التي تم بها تدريس الوحدة للمجموعتين -

ولضمان التوقيـت الزمنـي للحصـص     ،لباحث قام بتطبيق التجربة لضبط متغير المعلما -

 .متقارب

  المعالجات اإلحصائية  8:3

  :استخدمت الباحثة لتطبيق الدراسة المعالجات اإلحصائية التالية 

 .قبيل القيام باجراءات الدراسة شُعب الدراسيةللتأكد من تكافؤ ال )T-test( اختبار .1

لمجموعتين مستقلتين وذلك الختبار الفروق بين مجموعتين في االختبـار  ) T-test(اختبار  .2

 .البعدي

ختبـار  لمجموعتين مستقلتين وذلك الختبار الفروق بين مجموعتين فـي ا ) T-test(اختبار  .3

 .انتقال أثر التعلم
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  المقدمة  1:4

  النتائج االحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:4

  النتائج العامة للدراسة  3:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  المقدمة  1:4

تجميع البيانـات وترميزهـا   يعرض هذا الفصل النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة بعد 

وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية تبعاَ لتسلسل  ،SPSS)(ومعالجتها احصائيا باستخدام برنامج 

  : الفرضيات

  النتائج االحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:4

   ولىالتحليل االحصائي المتعلق بالفرضية األ 1:2:4

  داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة    يوجد فرق ذيال : على أنه نصت الفرضية االولى

)α =0.05 (ي درسن وحـدة  تالبات الصف األول الثانوي العلمي اللوابين متوسطات تحصيل ط

البـات  ومتوسطات تحصيل ط) عة الضابطةالمجمو(بالطريقة التقليدية المتتاليات والمتسلسالت 

المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون وحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي درسنالص

  .الختبار التحصيل البعدي، على الدرجة الكلية )المجموعة التجريبية( كلمات

ختبـار  المجموعتين فيما يتعلـق باإل  وللوقوف على االختالف بين متوسطات تحصيل 

لمجمـوعتين  ) Independent  t-test(البعدي وفحص الفرضية استخدمت الباحثـة اختبـار   

  :التالية  مستقلتين  ونتائج الجدول التالي تُبين النتائج
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لمجموعتين مستقلتين لفحـص داللـة الفـروق بيـين     ) T-test(نتائج اختبار ) 1:4( جدول
، وفق متغيـر  متتاليات والمتسلسالتبار التحصيل البعدي لوحدة المجموعتي الدراسة في اخت

  .طريقة التدريس

تدريس الطريقة التقليدية 
  )40=ن(

البرهنة بدون كلمات تدريس 
 )49=ن(

T 
مستوى 
  الداللة

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
 0.038*  2.109  المعياري

53.160 4.272 67.1 3.991 
  )87(، درجة الحرية )α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة  *

داللـة   يرفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذ  ) 1:4(يتبين من الجدول 

البـات الصـف   ط ط عالماتبين متوس) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

المجموعة (بالطريقة التقليدية وحدة المتتاليات والمتسلسالت  ي تعلمناألول الثانوي العلمي اللوات

وحـدة   ألول الثانوي العلمـي اللـواتي تعلمـن   ف االصالبات ومتوسطات تحصيل ط) الضابطة

، على الدرجة الكلية )المجموعة التجريبية( المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمـات   ،التحصيل البعديالختبار 

  .المجموعة التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

  لمتعلق بالفرضية الثانية  التحليل االحصائي ا 2:2:4

توجد فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى    ال -: على أنهنصت الفرضية الثانية 

إلجابات طالبـات الصـف االول    فهم المفاهيمبين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(الداللة 

الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنـة بـدون كلمـات    

 فـي اختبـار   )المجموعة الضـابطة (واللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية  )المجموعة التجريبية(

   ؟يالتحصيل البعد

بمتوسـط  المجموعتين فيمـا يتعلـق   على االختالف بين متوسطات تحصيل وللوقوف 

  وفحـص الفرضـية اسـتخدمت الباحثـة     إلجابـات الطالبـات   التحصيل في فهـم المفـاهيم   
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  لمجموعتين مستقلتين  ونتائج الجدول التالي تُبـين النتـائج  ) Independent  t- test(اختبار 

  :التالية

الفـروق بيـين   لمجموعتين مسـتقلتين لفحـص داللـة    ) t-test(نتائج اختبار ) 2:4( جدول
  .وفق متغير طريقة التدريس متتاليات،لوحدة الفهم المفاهيم  مجموعتي الدراسة في

التقليدية  مجموعةللالتدريس 
  )40=ن(

التجريبية  مجموعةللتدريس ال
  )49=ن(

T 
مستوى 
  الداللة

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
 0.001* 3.557  المعياري

56.583 1.73 72.4 1.762 
  )87(، درجة الحرية )α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة *

داللـة   يرفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذ  ) 2:4(يتبين من الجدول 

البـات الصـف   ط ط عالماتبين متوس) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

المجموعة (بالطريقة التقليدية األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 

المتتاليات وحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمنالصالبات ط عالمات ومتوسط) الضابطة

الختبـار   المفـاهيم فهم في ، )المجموعة التجريبية( والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمات المجموعة  ،التحصيل البعدي

  .التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

  التحليل االحصائي المتعلق بالفرضية الثالثة 3:2:4

توجد فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى    ال -: على أنهنصت الفرضية الثانية 

إلجابـات طالبـات الصـف االول     التعميماتبين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(الداللة 

الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنـة بـدون كلمـات    

 فـي اختبـار   )المجموعة الضـابطة (ة واتي تعلمن بالطريقة التقليديوالل )المجموعة التجريبية(

   ؟التحصيل البعدي
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بمتوسـط  وللوقوف على االختالف بين متوسطات تحصيل المجموعتين فيمـا يتعلـق   

وفحص الفرضـية اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     التحصيل في فهم المفاهيم إلجابات الطالبات 

)Independent  t_ test (التالية  تُبين النتائج لمجموعتين مستقلتين  ونتائج الجدول التالي:  

لمجموعتين مسـتقلتين لفحـص داللـة الفـروق بيـين      ) t-test(نتائج اختبار ) 3:4( جدول
  .وفق متغير طريقة التدريس متتاليات،لوحدة ال التعميمات مجموعتي الدراسة في

التقليدية  للمجموعةالتدريس 
  )40=ن(

للمجموعة التجريبية التدريس 
  )49=ن(

T 
مستوى 
  الداللة

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
 0.001* 3.557  المعياري

52.6 1.24 68.4 1.262 
  )87(، درجة الحرية )α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة *

داللـة   يرفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذ  ) 3:4(يتبين من الجدول 

البـات الصـف   ط ط عالماتبين متوس) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

المجموعة (بالطريقة التقليدية األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 

اليات المتتوحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمنالصالبات ط عالمات ومتوسط) الضابطة

الختبـار   التعميمـات فـي  ، )المجموعة التجريبية( والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمات المجموعة  ،التحصيل البعدي

  .التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

  الرابعةفرضية التحليل االحصائي المتعلق بال 4:2:4

توجد فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى    ال -: على أنه رابعةنصت الفرضية ال

إلجابات طالبـات الصـف    المعرفة اإلجرائيةبين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(الداللة 

االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

ـ (واللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية  )المجموعة التجريبية( فـي اختبـار    )ابطةالمجموعة الض

   ؟يالتحصيل البعد
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بمتوسـط  وللوقوف على االختالف بين متوسطات تحصيل  المجموعتين فيمـا يتعلـق   

وفحص الفرضية استخدمت الباحثـة اختبـار   التحصيل في المعرفة اإلجرائية إلجابات الطالبات 

)Independent  t_ test (التالية  لمجموعتين مستقلتين  ونتائج الجدول التالي تُبين النتائج:  

لمجموعتين مسـتقلتين لفحـص داللـة الفـروق بيـين      ) t-test(اختبار نتائج ) 4:4(جدول 
وفق متغير طريقـة   ،متتاليات والمتسلسالتلوحدة الالمعرفة اإلجرائية  مجموعتي الدراسة في

  .التدريس

  ضابطةالتدريس للمجموعة ال
  )40=ن(

التدريس للمجموعة التجريبية 
  )49=ن(

T  
  مستوى 

  الداللة

 المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
 2.317  المعياري

0.023* 

  
53.46 2.276 62.00 2.218 

   )87(، درجة الحرية )α  =0.05(دالة احصائيا عند مستوى داللة  *

داللـة   يرفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذ  ) 4:4(يتبين من الجدول 
البـات الصـف   ط ط عالماتبين متوس) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

المجموعة (بالطريقة التقليدية األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 
المتتاليات وحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمنالصالبات ط عالمات ومتوسط) الضابطة

الختبار المعرفة اإلجرائية في ، )لتجريبيةالمجموعة ا( والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمات المجموعة  ،التحصيل البعدي
  .التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

  خامسةلالتحليل االحصائي المتعلق بالفرضية ا 5:2:4

توجد فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى    ال -: على أنه رابعةنصت الفرضية ال
إلجابات طالبات الصـف االول   حل المشكالتبين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(الداللة 

الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنـة بـدون كلمـات    
فـي اختبـار    )المجموعة الضـابطة (دية واللواتي تعلمن بالطريقة التقلي )المجموعة التجريبية(

   التحصيل البعدي؟
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بمتوسـط  وللوقوف على االختالف بين متوسطات تحصيل  المجموعتين فيمـا يتعلـق   

وفحص الفرضية اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    إلجابات الطالبات  التحصيل في حل المشكالت

)Independent  t_ test ( التالية  التالي تُبين النتائجلمجموعتين مستقلتين  ونتائج الجدول:  

لمجموعتين مسـتقلتين لفحـص داللـة الفـروق بيـين      ) t-test(نتائج اختبار  )5:4(جدول 
  .وفق متغير طريقة التدريس متتاليات،لوحدة الحل المشكالت  مجموعتي الدراسة في

  ضابطةالتدريس للمجموعة ال
  )40=ن(

التدريس للمجموعة التجريبيـة  
  )49=ن(

T  
مستوى 

  الداللة

 المتوسط
االنحــــراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحــــراف 
 5.743  المعياري

*  
0.0001 

50.00 0.9026 65.30 0.8859 
  )α =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة  *

داللـة   يرفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجـود فـرق ذ  ) 5:4(يتبين من الجدول 

البـات الصـف   ط ط عالماتبين متوس) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

المجموعة (بالطريقة التقليدية األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 

المتتاليات وحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي تعلمنالصالبات ط عالمات ومتوسط) الضابطة

الختبـار   حل المشكالتفي ، )المجموعة التجريبية( والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمات المجموعة  ،التحصيل البعدي

  .التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

   سادسةلالتحليل االحصائي المتعلق بالفرضية ا 6:2:4

بين متوسطات تحصيل ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال 

بالطريقـة  البات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسـالت  ط

ف األول الثانوي العلمي اللواتي الصالبات ومتوسطات تحصيل ط) المجموعة الضابطة(التقليدية 

، على )المجموعة التجريبية( الت بطريقة البرهنة بدون كلماتالمتتاليات والمتسلسوحدة  درسن

  .انتقال أثر التعلمالدرجة الكلية الختبار 
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لمجمـوعتين  ) dependent t - test(ولفحص الفرضية اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

  :والجدول التالي يظهر النتائجستقلتين م

الختبار الفروق بين متوسـطات   ستقلتينلمجموعتين م )t_ test(نتائج اختبار ) 6:4(جدول 
  .في اختبار انتقال أثر التعلمالتحصيل 

  ضابطةالتدريس للمجموعة ال
  )40=ن(

التدريس للمجموعة التجريبيـة  
  )49=ن(

T  
مستوى 

  الداللة

 المتوسط
االنحــــراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحــــراف 
 0.01* 2.796  المعياري

52.34 3.0117 63.265 3.27 

  العامة للدراسةالنتائج  3:4

بين متوسـطات تحصـيل   ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذي -1

بالطريقة البات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسالت ط

ف األول الثانوي العلمـي  الصالبات ومتوسطات تحصيل ط) المجموعة الضابطة(التقليدية 

المجموعـة  ( المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بـدون كلمـات  وحدة  درسناللواتي 

 .الختبار التحصيل البعدي، على الدرجة الكلية )التجريبية

بين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة  يوجد فرق ذي -2

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليـات   فهم المفاهيم

واللواتي تعلمن بالطريقة  )المجموعة التجريبية(والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

  .في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(التقليدية 

بين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(لة داللة احصائية عند مستوى الدال يوجد فرق ذي -3

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحـدة المتتاليـات    التعميمات

واللواتي تعلمن بالطريقة  )المجموعة التجريبية(والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

  .يفي اختبار التحصيل البعد )المجموعة الضابطة(التقليدية 
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بين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة  يوجد فرق ذي -4

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللـواتي تعلمـن وحـدة     المعرفة اإلجرائية

واللـواتي   )المجموعة التجريبيـة (المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

  .في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(تعلمن بالطريقة التقليدية 

بين المتوسطات الحسابية في ) α=0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة  يوجد فرق ذي -5

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات  حل المشكالت

واللواتي تعلمن بالطريقة  )المجموعة التجريبية(والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

  .في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(التقليدية 

بـين متوسـطات تحصـيل    ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذي -6

بالطريقة البات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسالت ط

ف األول الثانوي العلمـي  الصالبات ومتوسطات تحصيل ط) المجموعة الضابطة(التقليدية 

مجموعـة  ال( المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بـدون كلمـات  وحدة  اللواتي درسن

  .انتقال أثر التعلم، على الدرجة الكلية الختبار )التجريبية
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  الخامس الفصل

  النتائج والتوصيات مناقشة

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء تحصيل الطلبة في القـدرات المكانيـة فـي وحـدة     

 ،without words  Proofالمتتاليات والمتسلسالت باستخدام نموذج البرهنة بـدون كلمـات   

والكشف عن اثر استخدام هذه الطريقة على القدرة المكانية لديهم لطالبات الصف األول الثانوي 

   .العلمي في محافظة نابلس

هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعد المعالجات االحصائية وأهـم   يتناول

  .الدراسة هذهاليها  صتالتوصيات التي خلُ

  مناقشة نتائج الفرضية األولى  1:5

بين متوسـطات تحصـيل   ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذال ي •

بالطريقة البات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسالت ط

وي العلمـي  ف األول الثانالصالبات ومتوسطات تحصيل ط) المجموعة الضابطة(التقليدية 

المجموعـة  ( المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بـدون كلمـات  وحدة  اللواتي درسن

 .الختبار التحصيل البعدي، على الدرجة الكلية )التجريبية

مسـتوى الداللـة    نـد داللة احصائية ع يفحص الفرضية الى وجود فرق ذ نتائج أشارت •

بات الصف األول الثـانوي العلمـي   المتوسطات تحصيل طبين ، ) α =0.05(االحصائية 

) المجموعـة الضـابطة  (بالطريقة التقليديـة  اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 

المتتاليـات  وحدة  ف األول الثانوي العلمي اللواتي درسنالصالبات ومتوسطات تحصيل ط

، علـى الدرجـة الكليـة    )المجموعة التجريبية( والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلمات

  .، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةالختبار التحصيل البعدي

ـ طريقة البرهنة بدون كلمات الباحثة األثر االيجابي الستخدام  تفسر ة تحصـيل  في تنمي

  :بناءاً على األسباب التالية البات الصف األول الثانوي العلميط
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وء على هذه النتيجة من خالل ما يمكن قوله بأن أسلوب البرهان بـدون  يمكن إلقاء الض

كما دعا إليها  ،كلمات أتاح الفرصة للمعلّم التنويع في األساليب واإلجراءات في تعليم الرياضيات

، إذ تم تقديم ما ورد في هذه الوحدة من )NCTM, 2000(المجلس القومي لمعلّمي الرياضيات 

فاعتمد  -وهو ما يمثّل هنا التنويع في األساليب واإلجراءات-بدون كلمات  خالل أسلوب البرهان

المعلّم على أشكال ومخططات بيانية بدت ميسرة في تعلّم الطلبة لها، وربما اتسـمت بالتشـويق   

فاألشكال والمخططات يمكن لها أن تقوم بأدوار مميزة في الرياضـيات وعبـر   "واإلثارة لهم، 

  .).Alsina & Nelsen, 2010, p. 119" (مختلفةمراحل الدراسة ال

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2:5

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال 

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمـن وحـدة    فهم المفاهيمالحسابية في 

واللـواتي تعلمـن    )المجموعة التجريبية(المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

   ؟في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

 داللـة عند مسـتوى ال  صائيةداللة اح ينتائج فحص الفرضية إلى وجود فرق ذ أشارت

إلجابات طالبات الصـف   فهم المفاهيمبين المتوسطات الحسابية في  )α= 0.05(  االحصائية 

االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

فـي اختبـار    )المجموعة الضـابطة (دية واللواتي تعلمن بالطريقة التقلي )المجموعة التجريبية(

  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،التحصيل البعدي

 أثر استخدام أسلوب البرهان بدون كلمات في التفكير الرياضينتيجة الباحثة هذه ال تفسر

أن هذه الطريقة تساعد في استثمار أكبر عدد من حواس   والتحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية

حيث يعرض المفهوم بعدد من األمثلة المدعمة بالصور والرسوم بهدف تأكيد  ،المتعلم في التعلم

  .والذي يؤددي بدوره الى فهم المفاهيم في وحدة المتتاليات ،التعلم وبلوغ أقصى درجة ممكنة
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أن تناول تمثـيالت  "ي لمعلّمي الرياضيات القول وهو يحقّق ما ذهب إليه المجلس القوم

" التفكيـر الرياضـي  الفهـم و  وعروض مختلفة للخبرة الرياضية قد يطور طرقاً مختلفـة فـي  

)NCTM, 2000, p. 360(  

   اسية في تطوير وتحفـيز الفـهم لدى الطلبـة في الرياضياتـالبرهان أداة أس ألنو

)Ball et al., 2002, p. 1(وهذا بدوره قد يزيد من تحصيل هؤالء الطلبة في الرياضيات ، .  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3:5

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال 

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللـواتي تعلمـن وحـدة     التعميماتالحسابية في 

واللـواتي تعلمـن    )المجموعة التجريبية(المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

 .في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

باألسلوب التقليدي انعكـس سـلباً    كما ترى الباحثة أن طريقة عرض البرهان وتدريسه
على أداء المجموعة الضابطة في تحصيلهم المعرفي ربما ألن وحدة المتتاليـات والمتسلسـالت   

  .تراءت فيها براهين التعميمات بوضوح

أضف إلى ذلك أن البرهان بدون كلمات كأسلوب يمكن توظيفه في مناحي مختلفة مـن  
ي برهان النظريات والتعميمات المرتبطة مثالً بنظريـة  المعرفة الرياضية، إذ يمكن استخدامه ف

   .األعداد، وحساب المثلثات، والتفاضل والتكامل، والمتباينـات، وغيرهـا مـن الموضـوعات    
)Alsin & Nelsen, 2010, p. 119(  

   الرابعة مناقشة نتائج الفرضية 4:5

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال 
إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللـواتي تعلمـن    المعرفة اإلجرائيةالحسابية في 

واللـواتي   )المجموعة التجريبيـة (وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 
 بعدي  في اختبار التحصيل ال )المجموعة الضابطة(تعلمن بالطريقة التقليدية 
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مستوى الداللـة   عندداللة إحصائية  يالفرضية، إلى وجود فرق ذ صنتائج فح أشارت

إلجابات طالبات الصف  المعرفة اإلجرائيةبين المتوسطات الحسابية في ، )α=0.05(االحصائية 

االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

فـي اختبـار    )المجموعة الضـابطة (واللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية  )المجموعة التجريبية(

  .المجموعة التجريبية الباتالتحصيل البعدي وذلك لصالح ط

وتفسر الباحثة تفوق المجموعة التجريبية في المعرفة اإلجرائية الى قدرة البرهنة بـدون  

األساسية من خالل تحديـد الهـدف األساسـي والسـير     كلمات في معالجة الحقائق والمهارات 

فقد اكسب ذلك الطالب قدرة هائلة في حل التمارين  ،والتدريب عليه بالعملية التعليمية شيئا فشيئا

  .والتدريبات الصفية

وقد ساهم نموذج البرهنة بدون كلمات في إيجاد إجراء لحل التمارين مما اكسبه قـدرة  

  .لحلاكبر على تحقيق مهارة في ا

  خامسةمناقشة نتائج الفرضية ال 5:5

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   

إلجابات طالبات الصف االول الثانوي العلمي اللواتي تعلمن وحـدة   حل المشكالتالحسابية في 

واللـواتي تعلمـن    )التجريبيةالمجموعة (المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنة بدون كلمات 

 .في اختبار التحصيل البعدي )المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

الداللـة   توىداللة إحصائية عند مس يإلى وجود فرق ذ نتائج فحص الفرضية، أشارت

إلجابات طالبات الصف االول  حل المشكالتالمتوسطات الحسابية في بين ) α=0.05(االحصائية

لمي اللواتي تعلمن وحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام البرهنـة بـدون كلمـات    الثانوي الع

فـي اختبـار    )المجموعة الضـابطة (واللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية  )المجموعة التجريبية(

   .وذلك لصالح المجموعة التجريبيةالتحصيل البعدي 
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كلمات زودت الطالب بطرق مختلفة وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن طريقة البرهنة بدون 

في التفكير وفي كل مرة يحل بها الطالب بها مشكلة رياضية من خالل النموذج تزداد ذخيرتـه  

ويسـير فـي التفكيـر وفقـا      ،ومن هنا فهو يصبح أكبر قدرة على التفكير ،وخبراته الرياضية

  .وبالتالي يحسن مستواه في حل المشكالت الرياضية ،لسرعته

  سادسةة نتائج الفرضية المناقش 6:5

بين متوسطات تحصـيل  ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذي

بالطريقـة  البات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي درسن وحدة المتتاليات والمتسلسـالت  ط

اللواتي ف األول الثانوي العلمي الصالبات ومتوسطات تحصيل ط) المجموعة الضابطة(التقليدية 

، على )المجموعة التجريبية( المتتاليات والمتسلسالت بطريقة البرهنة بدون كلماتوحدة  درسن

  .انتقال أثر التعلمالدرجة الكلية الختبار 

ـ   صـائية داللة اح يالفرضية، إلى وجود فرق ذ ئجنتا اشارت توى الداللـة  عنـد مس

البات الصف األول الثانوي العلمـي اللـواتي   بين متوسطات تحصيل ط، )α=0.05(االحصائية 

ومتوسـطات  ) المجموعـة الضـابطة  (بالطريقة التقليدية درسن وحدة المتتاليات والمتسلسالت 

المتتاليـات والمتسلسـالت   وحـدة   ف األول الثانوي العلمي اللواتي درسنالصالبات تحصيل ط

انتقـال أثـر   جة الكلية الختبـار  ، على الدر)المجموعة التجريبية( بطريقة البرهنة بدون كلمات

  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية التعلم،

طريقة البرهنة بدون كلمات في انتقال أثـر  يمكن تفسير النتائج التي تشير إلى استخدام 

التعلم في الرياضيات من خالل مقدرة الطالبات على حل المسائل الجبرية والمسائل التي ترتبط 

حيث أدى نموذج البرهنة بدون كلمات الى قيام الطالبات بالبحث عن  ،المشابهبالمواقف األخرى 

كما ان اكتشاف الطالبات للمعلومات الخاصة بمعطيـات المـادة    ،واكتشافها بأنفسهن ،المعلومة

بينما هذا ما افتقده طلبة المجموعة التدريبية مكنهن من تثبيت المعلومة لديهن وانتقال اثر التعلم 

  .القدرة على االحتفاظ بالمعلومة واستخدامها في مواقف أخرى مشابه التقليدية
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   وصياتالت 7:5

  .:على النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي بناء

تحصيل  ينلما أظهرته من أثر في تحس ،طريقتها التعليميةج هذه الدراسة ومن نتائ االستفادة. 1

 .نتيجة استخدام طريقة البرهنة بدون كلمات طلبة الصف التاسع األساسي

طريقة البرهنة بدون كلمات  استخدامعقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات، في  ضرورة. 2

في تدريس الرياضيات ؛ لما يوفره من دعم حقيقي لمنهـاج   لوحدة المتتاليات والمتسلسالت

 . الرياضيات

لقيـاس  ي اتباع طريقة البرهنة بدون كلمـات  إجراء المزيد من هذه الدراسات واالبحاث ف. 3

مدى التحصيل وانتقال أثر التعلم باالعتماد على عينات متنوعة من مراحل متعددة أساسـية  

ومن ثم تعميم النتائج على مراحل تعليميـة أخـرى    ،وثانوية لمنهاج الرياضيات المدرسية

  .ومستويات عمرية مختلفة عن طريق تشجيع الباحثين

مع إظهار عدد من المواقع اإللكترونية  ،المدرسية بنموذج البرهنة بدون كلماتإثراء الكتب . 4

 والتي تحوي اشكال هندسية مرتبطة بالقوانين الجبرية التيذات العالقة بالمحتوى الرياضي 

   .الطلبة خالل العام الدراسي ايدرسه

تطبيق الباحثـة الدراسـة علـى     إجراء مزيد من الدراسات المشابهة على الذكور لصعوبة. 5

النه من المتوقع حسب رأي الباحثة ان هذه الطريقة تثبت فعاليتهـا علـى    ،مدارس الذكور

  .مدارس الذكور كما في مدارس اإلناث
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  المالحق

  التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة اإلجراءات :)1( ملحق

  سيةاسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واالختبارات الدرا قائمة: )2(ملحق 

  )التكافؤ(القبلي  االختبار: )3(ملحق 

  )التكافؤ(اجابة االختبار القبلي  مفتاح :)4(ملحق 

العينـة  (ت االختبـار القبلـي    لكل فقرة من فقرا لتميزالصعوبة وا معامالت: )5(ملحق 

  )االستطالعية

لمتتاليات والمتسلسـالت  مواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة ا جدول: )6(ملحق 

  للصف األول الثانوي العلمي

  التحصيل البعدي اختبار :)7(ملحق 

  مفتاح إجابة التحصيل البعدي: )8( ملحق

 البعـدي  التحصـيل  اختبـار معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات  :)9(ملحق 

  ) العينة االستطالعية(

  نتقال أثر التعلماختبار ا: )10(ملحق 

   نتقال أثر التعلممفتاح اجابة اختبار ا :)11(ملحق 

  انتقال أثـر الـتعلم  فقرة من فقرات اختبار  لكلالصعوبة والتمييز  معامالت: )12( ملحق

  ) العينة االستطالعية(

  التحضير لوحدة الدائرة بالطريقة التقليدية مذكرة: )13(ملحق 

العالمي لألهداف التعليمية  لتصنيفالمعرفية وفق مستويات بلوم وا األهداف: )14(ملحق 

NAEP   

مادة باستخدام ال متتاليات والمتسلسالتالمادة التدريبية لوحدة ال عدادا مذكرة: )15(ملحق 

  المقترحة التدريبية
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  التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة اإلجراءات :)1( ملحق

جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس إلى  في اكلية الدراسات العلي مادةالكتاب الموجه من ع

  الدراسة تطبيق مهمةرام اهللا، من أجل تسهيل  فيوالتعليم  ربيةوزارة الت
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تطبيق الباحثة لدراستها فـي   علىكتاب مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس، بالموافقة 

  :المدارس التابعة لها  وهي
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  قائمة أعضاء لجنة تحكيم المادة التدريبية و اختبارات الدراسة :)2(ملحق

  االسم  الرقم
 الدرجة
  العلمية

  التخصص
 العمل
  الحالي

  العمل جهة

  دكتوراة  ياسين صالح  1
 تدريس اساليب

  الرياضيات
  دكتور

/  الوطنية النجاح جامعة
  فلسطين/  نابلس

2  
 ياسر نداء

  عرفات
  ماجستير

 وتقويم قياس
  بحث وإحصاء

 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

3  
 سليمان فهمي

  بشارات
  رياضيات  بكالوريس

 مشرف
  تربوي

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

  ماجستير  العارضة كريم  4
 تدريس أساليب

  الرياضيات
 مشرف
  تربوي

 والتعليم التربية مديرية
  نابلس/

5  
رزان ماهر 

  بغدادي
  ماجستير

رياضيات 
  محوسبة

  معلمة
/  بنات فاطمة سرور

  قلقيلية

7  
سفيان احمد 

  شتيه
  ماجستير

أساليب تدريس 
  رياضيات

  معلم
/  مدرسة روحي ملحس

  نابلس

8  
آمال موسى ابو 

  ترابي
  معلمة  رياضيات  بكالوريس

كمال جنبالط الثانوية 
  نابلس/  للبنات

  رياضيات  بكالوريس  جبر زكريا نادية  9
 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس
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  )التكافؤ(القبلي  االختبار: )3(ملحق 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  العليا والدراسات العلمي البحث عمادة                                   الوطنية النجاح جامعة

  التدريس أساليب قسـم               التربية كلية

  للصف األول الثانوي العلمي الرياضية المفاهيم في قبلي تحصيل اختبار

  االختبار تعليمات

 أربـع  سؤال كل ويلي، متعدد من االختيار نوع من سؤاالً ثالثين من االختبار هذا يتكون -1
  .الصحيحة هي االجابات تلك من فقط واحدة إجابات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : يلي ما قيمة احسب مثال

6+4  =  

  15) د                         9) ج                    10) ب              7  ) أ

  )ب( الرمز حول دائرة نضع لذلك، 10 هو المثال هذا في الصحيح الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 االسـتعانة  ويمكنـك ، الصـحيح  الجواب رمز حول دائرة تضع أن قبل جيدة قراءة السؤال قرأ

 .األمر لزم إذا خارجية بأوراق

 

  امكن إن بعد فيما نفسه السؤال الى عد. غيره الى انتقل سؤال في صعوبة وجدت إذا -2

  لكم النجاح والتوفيق نرجو

  ايمان ابراهيم ياسين: الباحثة

  كلية الدراسات العليا

  جامعة النجاح الوطنية
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$60 ا��+�� أب ه3 )  �،  �-( ، ب )  �-،  �( إذا آD[ أ ) ��

  ) �،  �- ) ( د    )        �،  �-) ( Lـ  )          �،  
) (  ب  )      �،  �-)  ( أ

��  ($�  -:و�D+� ا�R/ ه� )  �-،  
= ( �+� ع ��/ ا�)����� ا�)ر ,

     � - )د        �  )Lـ        
-) ب        
) أ
                                                                 
                                     
                

1r9 ا�Mاو��  )  ��
  -:ه3    ˚��ا�Mاو�� ا��3 

  ˚��) د        ˚���) Lـ      ˚���-) ب     ˚���) أ

�
  -:ه3     ��ا�Mاو�� ا�)1t9� ا�Mاو��   ـ )  

  ���) د        ˚���) Lـ     ˚���) ب      ˚���) أ

د ��Mاو��  )  	�$�  -:ه3   ˚��
زاو�� ا<

  ˚��) د        ˚��) Lـ       ˚��) ب      ˚��) أ



91 

�� (   :��ـــــــــوي  ���Lــــ

                                                               �      )د         �  )Lـ        �ـ    ��)  ب       �   ) أ

� ��                             � ��                              �                            � ��  

�� (Wu )�. دث ح
�> ��ة وا;�ة اذا دل ا�	M�(�� ��D <���+J 3�ر �,�#
�ر �Rرة وا;�ة .�( 39 
  ) =ح ( ا�J/ 9_ن ل 


�Z) د        �L (�Zـ      ���Z) ب      ���Z) أ��  

،9_ن ل  ��Z) = �ح(، ل  ��Z) = �ح(;د��> ������> ،وآن ل  �، ح �إذا .�)[ أن ح) ��
  )= �ح/�ح(


�Z) د        �L (�Zـ      ��Z) ب      ��Z) أ  

  - :ط هЭ  3،  س    	  <  � -س �  <  �) : س ( �#)�.� ;/ ا�#)�� ا�)��2;� ق )  ��

  } �،  �،  �،� {) د            } �، �،  � {) Lـ        } �،  � {) ب    } �،  �،  � {) أ

  -:�2R ه3    ≥ 	 – ��#)�.� ;/ ا�)�4�$� س) ��

      } �،  ـــ   � {= س ) ب                                            �ــ   ≤أو  س    3 ≥س ) أ

  �ـــ   <أو   س    �  >س )  د                   �ـــ   ≥أو  س   � ≤س  ) Lـ

��  ( ���  -:ا;�ى ا���$ت ا����� .�$� ا;�)

  ا�	�00� ) د    ا���-�� ) Lـ      ا����0� ) ب    ا�+��4� ) أ 

0در ا�"+� 39 ا���$ت ) ��� <�:-  

  �"+� ا����X ا) د  V+� ا�+���� ) Lــ    V+� ا�)��$� ) ب    V+� ا���س ) أ

س�اذا .�)[ ان   ) �� � !��  :               ، 9_ن �J)� س ه3    ��=        

  �-) د         �) Lـ         �-) ب        �) أ

                       �  
�
  =                          ب × 9_ن أ       �=     ، ب      �      �      � =    إذا آن  أ )   
                                                               �  

  �    �  �) د     �   �   �)  Lـ             �)    ب       �)    أ
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  -:PFن 0%�� س ه#     �       �=     ،  ب  �=  ،   أ     ��= اذا L�<M أن    أ ب    ) 	�

  س      �                                                                     

  	)  د                 �) Dـ                        �) ب                      �) أ

  
  )  =    ح ( ، 9_ن  ل   ��Z) =  ح ( اذا آن ل ) ��

  ��Z) د        �) Lـ         �) ب      ��Z) أ
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  )التكافؤ(اجابة االختبار القبلي  مفتاح :)4(ملحق 

  اإلجابة رمز  الرقم  اإلجابة رمز  الرقم  اإلجابة رمز  الرقم

  ب  21  أ  11  ب  1

  أ  22  د  12  جـ  2

  ب  23  د  13  أ  3

  أ  24  جـ  14  ب  4

  أ  25  جـ  15  جـ  5

  ب  26  د  16  جـ  6

  جـ  27  ب  17  ب  7

  ب  28  د  18  جـ  8

  جـ  29  د  19  جـ  9

  د  30  ب  20  أ  10
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  لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي والتمييز الصعوبة  معامالت: )5(ملحق 

  )العينة االستطالعية(

  معامالت الصعوبة 

  معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل الصعوبة  رقم الفقرة

1  0,26  16  0,5  
2  0,21  17  0,64  
3  0,43  18  0,57  
4  0,36  19  0,43  
5  0,43  20  0.36  
6  0,36  21  0,71  
7  0,43  22  0,57  
8  0,29  23  0,5  
9  0,5  24  0.43  
10  0,43  25  0,64  
11  0,57  26  0,57  
12  0,64  27  0,43  
13  0,43  28  0,71  
14  0,5  29  0,59  
15  0,57  30  0,57  
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   تمييزال معامالت

  معامل التمييز  رقم الفقرة  معامل التمييز  رقم الفقرة

1  0,29  16  0,43  
2  0,43  17  0,71  
3  0,57  18  0,86  
4  0,71  19  0,57  
5  0,57  20  0.43  
6  0,71  21  0,57  
7  0,86  22  0,57  
8  0,57  23  0,71  
9  0,43  24  0,57  
10  0,57  25  0,71  
11  0,86  26  0,57  
12  0,71  27  0,86  
13  0,57  28  0,57  
14  0,71  29  0,43  
15  0,57  30  0,57  

  

   



96 

 لمتتاليات والمتسلسالتمواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة ا جدول: )6(ملحق 

  ول الثانوي العلميللصف األ

  )2007، الكبيسي( و) 2005،   الهويدي( وفق المواصفات جدول بناء تم :)1( جدول

  التعليمية األهداف
  المحتوى

 المعرفة
  المفاهيمية

  التعميمات
 المعرفة
  اإلجرائية

 حل
  المسائل

 عدد
  األهداف

 المئوية النسبة
 النسبي للوزن

  للموضوعات

  %10  8  3  3  -   2  المتتاليات
  %13.8  11  3  5  2  1  المتسلسالت

  %16  13  3  7  -   3  المتتالية الحسابية
مجموع المتسلسـلة  

  الحسابية
1  1  6  5  13  15 %  

  %  18  11  4  5  1  1  المتتالية الهندسية
مجموع المتسلسـلة  

  الهندسية المنتهية
1  1  7  2  11  14 %  

المتسلسلة الهندسـية  
  الالنهائية ومجموعها

 -  1  6  4  11  13%  

  %0.2  2  -   1  1  -   االستقراء الرياضي
ــوع  النســبة :المجم

 النسبي للوزن المئوية
  لألهداف

9  
10%  

7  
8%  

40  
50%  

24  
32%  80  100%  

،   26 المسائل حل، 40 اإلجرائية المعرفة،  14 المفاهيمية المعرفة: الوحدة أهداف عدد

   80=  لألهداف  الكلي المجموع

   



97 

  )التحصيلي وانتقال أثر التعلم( البعدي االمتحان بفقرات الخاص  المواصفات جدول: )2( جدول

   التعليمي الهدف مستوى                     
   المحتوى

ــة  المعرف
  المفاهيمية

 المعرفة
  االجرائية

ــل  حـ
  المسائل

  المجموع

  3  1  1  1  المتسلسلة
  5  1  2  2  الحسابيةالمتتالية 

  6  1  3  2  مجموع المتتالية الحسابية
  4  2  2  -  المتتالية الهندسية 

  5  2  3  -   مجموع المتسلسلة الهندسية المنتهية
  3  1  2  -  المتسلسلة الهندسية الالنهائية ومجموعها

  4  2  2  _  االستقراء الرياضي
  -  -  -    

  30  10  15  5   المجموع

 الـوزن *  للمحتوى النسبي الوزن*  االختبار فقرات عدد=  للمستوى االسئلة عدد: مالحظة

 أهمية على يعتمد وهذا  صحيح عدد ألقرب نقرب الكسر حالة وفي(مستوى كل ألهداف النسبي

  ) بالسؤال المرتبط الهدف
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 التحصيل البعدي اختبار :)7(ملحق 

  العليا والدراسات العلمي البحث عمادة                                  الوطنية النجاح جامعة

   التدريس تدريس أساليب قسم                                     العليا الدراسات كلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اسم الطالب
    المدرسة 
    الشعبة 

  تعليمات االختبار  

  :  ي الطالبتعزيز

من نوع اختيار متعدد ويلي كـل   سؤاالً مقسمة لقسمين، عشرينيتكون هذا االختبار من  )1
 .سؤال أربع إجابات واحدة فقط من تلك االجابات صحيحة

دائرة حول رمز اإلجابة  الصحيحة، ويمكنك   يجيدة  قبل أن تضع اءةالسؤال قر ئيإقر )2
  مراإلستعانة بأوراق خارجية إن لزم األ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = 3+ 5احسب قيمة :مثال

  15) د                             9) جـ                                       7  ) أ

  ) ب(، لذلك نضع دائرة حول الرمز 8الجواب الصحيح في هذا المثال هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نرجو لكم التوفيق والنجاح

  ايمان ابراهيم ياسين: الباحثة

  كلية الدراسات العليا

  جامعة النجاح الوطنية

   

 �) ب
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�� ا= ا��;)> ا��;��,  

 ��  ����/  �:    / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا��ر�A :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا�)�ر�� :ا<

  د��J� ��: ��ة ا<��	ن : (    )                                ا<ول ا�'�Dي ا���)3  ــــ ا�4�C� : ا�60 

� ( ��,  =  ص+ ، 9_ن �J)� س  ��، ص ، ................ ، س  ،  �39 ا�)����� ا�	�

�) ب       ��) أ  ��) د         ��) Lـ       �

                        �  


�ـــــــــوي  ���) =  �+ ن ر ( �J)� ن إذا آن      ) �:-  
  �=ر                      


) د         �) Lـ         �) ب       �) أ  

� ( ���  ............ ،  	- ،  �� -،  ��-ر
4� أول ;� ��L` �> ا�)��


) د         �) Lـ         �) ب       �) أ   

  ن              

  -:، 9_ن �J)� ن ه3   ��=  �إذا آن     ) �
  �=ر             

  	) د         ��) Lـ         ��) ب       
) أ

� ( X-ا���د�>  �.$� و <�, ���ط ه$��  -:، 9_ن .�د ;�ود ه�o ا�)����� ��ــــــوي  ��،  ��أو

   ��) د         ��) ـL          �) ب        
) أ

,�� وآن ص    �إذا آ�D[ ا<.�اد   ) ��; ���س ، �9و�J �L)� آ/ �> س ، =  �،  س  ، ص ���
  -:، 9_ن �J)�3 س ، ص .�( ا���
�`  � ≠ص   ≠ ص ;�� س

                          �  
  �-،    �-) د     �،     �) Lـ      � -،      �) ب      �،      �)  أ

    �       �                   �         �                           �       �                  �       �  
  
��� ا��3 ;�ه ا<ول س)  ��$Wا� ��� س 9_ن ر
4� ا�	� ا��ي a�(�J س �39 ا�)��W��  -:ه�  ��، وأ

  ��ح) د     ��ح) Lـ         
ح) ب       	ح) أ


  -:9_ن ر
4� ه�ا ا�	� ه� ......... ، �-،  �،  �ا�)����� ا;� ;�ود �� -اذا آن) 

  �) د       ��-) Lـ         ��) ب       �) أ

39 ������ ه$���� ه�  ) 	 X,ا��ا �	ن ا�  -:، 9_ن �J)� ا�	� ا��دس ه�  �، وا�	� ا<ول ه�  ��إذا آ

  ��) د        ��) Lـ         
�) ب       �) أ

  - :9_ن .�د ;�وده  ���و�#)�ع ;�وده  ���;�ه ا<��V ، و ������� ه$���� ;�ه ا<ول ) ��

  ��) د         	) Lـ         
) ب      �) أ
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  = � –�#)�ع ا�)������       ر ) ��
  �=ر                             

  	) د         ��) Lـ         ��) ب       ��) أ

��  ( 3, ا�	�(W+�4ن وL�� 3  �� =.�دان��$Wوا� ، =�    -:، 9_ن ا���دان ه)

،  �) د       	،  �) Lـ        �-،  
�-) ب      �،  �) أ
�
  

��  ( ���  - :ه� .............. ، ��،  ���،  ���ا�	� ا�'�> 39 ا�)��

    �)  د        �)  Lـ        �)  ب        �) أ
                                    �                                     ��                                ���  

�� ( ���� وا��,X ........... ،  �،  �،  �39 ا�)���  = ��1ن ا���p ا�	�,3 ,�> ا�	��> ا�'

  �) د         �-) Lـ         �-) ب       � –) أ


،  �،  ���Mم أ�Vه �> ا�)�����  .�د ا�	�ود ا��3) ��  ، ..........  ������1ن ا�)#)�ع ��و�
  -:ه�

  ��) د         	) Lـ         
) ب       �) أ

�� ( ���  -:ه� ........... ،  ��،  ��،  
ا�	� ا��م �)��

ن  
= ح ن ) د      �+ ن  �= ح ن ) Lـ    �+  �ن= ح ن ) ب    �+ ن  �= ح ن ) أ
– �   

3 ������ ه) ��D��� �#)�ع ا�	� ا<ول وا�'�$ =�  X,ا�ول وا��ا �	9_ن أ;�  ��= ، و�#)�ع ا�
 ���س ا�)���  -:ا����� �1C/ أ

  � ±) د         �) Lـ       � -) ب      �) أ

�
وي ا���1 ا��دي   ’ ��ا���1 ا���Cي ا��وري  ) ��:-  

   		) د        ��) Lـ      ��) ب       ��)   أ
     	�                         		                          		                                   ��  
�	 (   ���   -:ه�  ��، س  ،  
،  �،  �،  �،  �،  ��J)� ا���د س 39 ا�)��

  ��) د         ��) Lـ      ��) ب      ��) أ

�إذا آن )  ��
�  +�

�   +�
  �J)� ، 9_ن �����=    �)��+ ............. + (   �

                �
�  +�

�  +�
� +  ............. + )��( �   


�) ب     ����� )أ
  �����) د       ������) Lـ         ��
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  تحصيل البعدياح اجابة اختبار المفت :)8(ملحق 

  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال

  أ  11  د  1

  د  12  جـ  2

  د  13  جـ  3

  ب  14  جـ  4

  أ  15  أ  5

  أ  16  ب  6

  أ  17  جـ  7

  جـ  18  ب  8

  جـ  19  د  9

  جـ  20  ب  10
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العينة ( البعدي التحصيل اختبارمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات  :)9(لحق م

  )االستطالعية

  التميز معامل  السؤال رقم  الصعوبة معامل  السؤال رقم

1  0.25  1  0.44  

2  0.25  2  0.40  
3  0.22  3  0.40  

4  0.22  4  0.49  

5  0.22  5  0.43  
6  0.25  6  0.43  

7  0.28  7  0.56  

8  0.25  8  0.50  
9  0.22  9  0.56  

10  0.22  10  0.47  

11  0.25  11  0.56  
12  0.25  12  0.50  
13  0.25  13  0.44  
14  0.37  14  0.63  
15  0.25  15  0.44  

16  0.25  16  0.46  

17  0.32  17  0.51  

18  0.21  18  0.41  

19  0.29  19  0.53  

20  0.35  20  0.63  
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  انتقال أثر التعلماختبار  :)10(ملحق 

  

 ��  ����/  �:    / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا��ر�A :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا�)�ر�� :ا<

  د��J� ��: ��ة ا<��	ن          : (    )                       ا<ول ا�'�Dي ا���)3  ــــ ا�4�C� : ا�60 

  

 ح) �W�9 ��,�; ���
= ن�، ح ��=  ن، ح  ��= �����  ���س ا�)���  -:، 9_ن أ

  �)د        �) Lـ          �) ب      �) أ

  

 ;�ه ا<ول) �W�9  ��,�; ���هـ ، د = ���u      =�   ��Vا� ، 9_ن )  هـ + ��( Lـ  �= ، ;�ه
  Lـــ� هـ                               �                                           :     .�د ;�وده

  �) د         �) Lـ         �) ب       �) أ

  

� ه�  �+ ن  � – �ن=  نإذا آن Lـ ) ��  -:، 9_ن ا�	� ا�'

  �-) د       L ( �2Rـ        �)   ب         �) أ

  

� ( W.�(#� ��,�; ���  ���= �&�� أ.�اد 
�1ن ���W
، 9_ن ه�o ا<.�اد  ����، و�#)�ع ��,�
  - :ه3 

   ��-،  ��-،  ��-) د    ��-،  ��-، ��-) Lـ     ��،  ��،  ��) ب    ��،  ��،  ��) أ

  

� ( W$� ;�ود �ع اول أر,��(#� ������ ه$���� =��  ���،  ��	= ، و�#)�ع ا<ر,�� ;�ود ا�)��
 ���س ه�o ا�)���  -:9_ن أ

  �) د         � –) Lـ      � ±) ب        �) أ

  
  ، �J �L)� ن 	��=    �ـ  �ن+ ..... +   �+     �+     �اذا .�)[ أن �#)�ع ا�)������  ) �

      �ن               �ن      �ن      �ن                                          
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� ( a��- ل�� X,�� 1/ أ ب ج دCت  �39 ا��Vأ ، ��.�( أب ، ب Lـ، Lـ  �، د �، Lـ �، ب  �ا�$�ط  أ

 ��, )�. W$� /آ X�
ع ، وه�1ا ��1ن ا�1C/ أ �د   ،   د أ  .�( ا����` ، و�Cا� �ا��,  <� ��  �ب  �

 أ �د  �Lـ$�Rاذا و /'(� ند نLـ نب  ن، وه�1ا ا�( ا�1C/ أ ,$�2 ا�$�4� ا��,��  �د �Lـ �ب ���,� و,
� ن .�د ا�)�,�ت ا�)����� 39 ا�)�,X ا��L ، 3�R �#)�ع �	�p ه�o ا�)�,�ت �; ،.  

  


 ( /1C39 ا� X,�(ا� �;���  /1C39 ا� X,�(ا� ����
 �
وي و;�ة ��,�� وا;�ة ، �
�  X�
ا�( 
 /1Cر ا�1/  ���,�ت ��)��� ، و�� ا.�4C39 ا� X,�(�� ����
وه�1ا ، �L ا�)�;� ���  �و;�ة 

  ا�)����   

                          

                           /15�                       /15�                       /15�  
  
ن) 	�
� أL` .> ا���ا<ن ا�� 3�  -:ا��D ا�1C/ ا��

 ,�Wا ا�1C/؟ W��'(
  و� �#)�ع ا�1C/ ا�)��/ ؟       � ه3 ا�)������ ا��1(� 3> 

                                                                                          

  

  ا�( ن ;� ؟+ ................   
���ـــ� +   ���ـــ�+   
�ــ�+  ��Lي �J)� ا�)��ار ) ��
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  )المشكالت وحل التطبيق( اختبار انتقال أثر التعلم سئلةا اجابات ):11( ملحق

  أسئلة االختيار من متعدد :أوال

  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال

  د  2  أ  1

  أ  4  أ  3

      جـ  5

  

  األسئلة المقالية :ثانيا

   � – �ن= ، .�د ا�	�ود  �= ، د  �= ه$ك ������� ;�,�� ;�ه ا�ول أ : ا�	/ ) �
  ] � – � – �ن+  �[  � – �ن=  نLـ 

            �  
  آ) 39 ا���ال �، �1> ,��)� ا�)������ .�( ن            �ن)  � – �ن=  (      

                 �  
              �ن)  � – �ن=  (      

                  �                 =��	  
  �ن                

  �= ن                           ���=  �ن=        

  : ا�	/ ) �

�ـــ�  �=  � – �=        �أ د     

�ــــ� �=  � – �=       �أ أ      

� 39 أ   �أ أ �د    NJ  

��9��رس أ ����D <�� ـ�بL� =   �د�ـ د    L أ ب X,�(ل ا��� <�  
                                             �  

 X,�� أ-&ع أي <� X�- /ل آ�� /'(�  �> ��ل ا�)�,X ا�"رج .$a    �=  و,
                                                      �  
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�=  �×  �= �	�p ا�)�,X أ ب ج د  ��ـــ  

  = �#)�ع أ��ال �	�+ت ا�)�,�ت 

�
   ×  ]�   +�       +�   �      +�   � ......... +[ .....  
                    �        �             �           

  
 ���
�=     وه� �#)�ع ������� ه$�        =	
   

                                         � – �   
                                               �  


  ا�	/ )   
 /1C39 ا� �ا�)��� ��� �;   �=   �ا�)�

                                            	  
  /1C39 ا� �ا�)��� ��� �;  �   �=     �ا�)�

                                               	  
  

�N� وه3  ) 	WD > ���  -:ا�1C/ ا�)��/ �)'/ ������� ه$�

 �      +�       +�  .................. +  
 �        
         ��  
   

  �  = و�#)�ع ا�1C/ ا�)��/ 
                                �  

  :ا�	/ ) ��
  ا�( ن ;� + ...............  
���ــــــــ�+  ���ـــــــــ�+    
�ـــــــ�+    ��J)� ا�)��ار 

                            �               �                �  
  

��ـــــــــ�+    � ��ـــــــ�+    �ا�+�ف ا��)>  
  ا�( ن ;� + ...............   � ��ــــــــ�+  �

                            �               �                �  
  ن ;� +  ................   �+    �+    �+    �=  

  
  )   �× )  � –ن +  (  �×  �( ن  =  
    �  
  )  � - ن  +  �( ن = 
  

  �ن= 
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  انتقال أثر التعلماختبار فقرة من فقرات  لكلالصعوبة والتمييز  معامالت: )12( ملحق

  )العينة االستطالعية(

 رقم
  السؤال

 معامل
  الصعوبة

 رقم
  السؤال

 معامل
  الصعوبة

 رقم
  السؤال

 معامل
  التميز

 رقم
  السؤال

 معامل
  التميز

1  0.22  6  0.35  1  0.50  6  0.44  

2  0.22  7  0.34  2  0.40  7  0.40  

3  0.25  8  0.20  3  0.40  8  0.50  

4  0.22  9  0.25  4  0.68  9  0.50  

5  0.30  10  0.52  5  0.56  10  0.51  
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  ةبالطريقة التقليدي متتاليات والمتسلسالتالتحضير لوحدة ال مذكرة: )13(ملحق 

  العنوان
  عدد

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
  المتتالية

  
  حصتان

أن يعرف .1
ــب  الطالــ

 .المتتالية

أن يكتــب .2
ــب  الطالــ
بعض حدود 
المتتالية إذا 
ُأعطي الحد 

 .العام

ــد .3 أن يج
الطالب الحد 
ــام  العـــ

  للمتتالية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
يستخدم المعلم أسـلوب التـدريس   _ 

المباشر في عرض نمـاذج مختلفـة   
 للمتتاليات ثم عرض تعريف المتتاليـة 

  .28ص  2من خالل مثال 
يوضع المعلم تعريف الحـد العـام   _ 

للمتتالية من خالل أسلوب المناقشـة  
والحوار ومن خالل عرض أن كل حد 
من حدود متتالية مرتبط بموقف فـي  
المتتالية وأن كل متتالية تتبـع نمـط   

  معين
إليجاد بعض  28ص  3عرض مثال _ 

  من حدود المتتالية إذا علم حدها العام
  :ة الثانيةالحص

 29ص  6يعــرض المعلــم مثــال _ 
إليجاد الحـد العـام إذا علـم حـدود     

  .المتتالية
اليجاد حـدود   4يعرض المعلم مثال _

  لمتتالية مثل
  .12، ح5، ح4ح
اليجاد حدود  5يعرض المعلم مثال _ 

متتالية ما مع توضيح أن كل حد مـن  
حدود المتتاليـة يعتمـد علـى الحـد     

  .السابق
، مثال 4ق بين مثال يوضح المعلم الفر

5.  
لمناقشـة   7يعرض المعلـم مثـال   _ 

  التمثيل البياني للمتتالية

ــدود  .1 ــد الح ج
الخمسة االولى لكل 
ــات   ــن المتتالي م

  -:التالية
  .ن - 2ن=  نح ) أ

ــة  ــذلك مناقش وك
االفرع ب، جـ، د، 
هـــ مــن نفــس 

  .السؤال
اكتب الحد العام ) 2

لكل من المتتاليـات  
  -:التالية

، 25، 16) أ
36،........... ،

144  
، 1، 0، 1) ب
0،.........  

وكذلك مناقشة فرع 
  ج
  
مثـــل بيانيـــا  3

 -= ( نالمتتالية ح 
ن)1

 

، 6حل سـؤال  . 5
ومناقشة تمـارين  

  31عامة ص 
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  العنوان
عدد 

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
 المتسلسالت

  
 حصتان

  
ــرف  - أن يعـ

ــب  الطالــــ
  .المتسلسلة

أن يســتخدم .2
ــب رز  الطالــ
المجموع للتعبير 

  .عن المتسلسلة
ان يجــــد .3

مجمــــــوع 
ــلة  المتسلســ

. باستخدام الرمز
"  

أن يســـتنتج .4
الطالب خصائص 

 .المتسلسله

ــف  -5 أن يوظ
الطالب خصائص 
التسلسلة في حل 

 .مشكالت

  
 

 

  :الحصة األولى
ــم _  يســتخدم المعل

التــدريس المباشــر 
لتعريف المتسلسـلة  
المرتبطة بالممتتالية 

عــرض مثــال مــع 
 ،11 ،7 ،3لمتتالية 

15،.....  
وكتابــة المتسلســلة 

  المرتبطة بها
3  +7  +11  +15 
+......  
يعرض المعلم مثال _ 
ــاد  2 لتوضــيح ايج

  .مجموع متسلسلة
  :الحصة الثانية

ــم _  يســتخدم المعل
االسلوب االستقرائي 
الستنتاج خصـائص  

  "رمز 
يعرض المعلم مثال _ 
  .33ص  6
 

  
اكتبــي باســتخدام . 1

ــز   "الرمــــ
المتسلسلة المرتبطـة  

  _:بالمتتاليات
ك 3+ ك 2+ ك ) أ

.......+  
 64+  27+  8) ب

  3هـ+........+ 

  وكذلك االفرع المتبقية
  
اليجاد  4حل سؤال . 2

  34صيغ المفكوك ص 
  
 3حــل ســؤال  . 3

السـتخدام   5وسؤال 
اليجـاد  خواص رمـز  

قيمة المقدار المحـدد  
  في السؤال

  
ما تبقى مـن  حل  -4

 34اسئلة صفحة 
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  العنوان
عدد 

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

المتتاليات 
  الحسابية

3 
  حصص

ــرف .1 ان يعــ
الطالب المتتاليـة  

 .الحسابية

  

أن يميزالطالب . 2
المتتالية الحسابية 
عن غيرها مـن  

  .المتتاليات
  
أن يســـتنتج . 3

الطالب الحد العام 
لمتتالية حسـابية  

  .معطاه
ــف . 4 أن يوظـ

الطالب الحد العام 
لمتتالية حسـابية  
فـــي حـــل  

 .المشكالت

ــدخل  -5 أن يـ
الطالب عدد مـن  
األوساط الحسابية 

  .بين عددين
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
يقدم المعلم عدد من المتتاليات  -

ويستخدم االسلوب المباشر فـي  
  التمييز للمتتالية الحسابية

  بجميع أفرعه 1مع مناقشة مثال 
ــلوب  _ ــم االس ــتخدم المعل يس

االستنتاجي في اسـتنتاج الحـد   
  العام للمتتالية الحسابية

يقدم المعلم مثال اليجاد قيمـة  _ 
ــة  ــي المتتالي الحــد الســابع ف

= ، د 5= الحسابية التي فيهـا أ  
3  

  :الحصة الثانية
يضع المعلم أمثلـة متنوعـة   _ 

كأسلوب حل المشـكالت ومـن   
    36ص  4، 3االمثلة على ذلك 

  :لحصة الثالثةا
عرض مثال لمتتالية حسـابية  _ 

يقدم فيه المعلم تعريف الوسـط  
الحسابي وان ادخـال مجموعـة   
من االوسـاط الحسـابية بـين    
عددين تكون متتاليـة حسـابية   
وبالتالي يتم استخدام الحد العـام  
للمتتالية الحسابية فـي تحديـد   

  قيمة االوساط الحسابية 
، ومثال 37ص  5عرض مثال _ 
  38ص  6
استخدام أسلوب المجموعـات  _ 

في حل بعض المسائل ومراقبـة  
  أداء الطالب

يتم مناقشة االسئلة 
1 ،2 ،3 ،4 

  38ص
  
ــد  -1 ــدي الح ج

العاشر من المتتالية 
  : الحسابية

-7 ،- 5 ،-
3،..........  
متتالية حسابية  -2

، 2-= اساســـها 
وحــدها الخــامس 

، مـا  23-= عشر 
  ؟.حدها السبعون

 

  
ــة  .  ــتم مناقش ي

ــئلة   9، 7، 5االس
  38ص 

  
يتم حل االسـئلة   -
6 ،8  

ادخلي ستة اوساط 
#، 7حسابية بين 

� 

  
  
ــارين . 5 ــل تم ح

  39صفحة 
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مجمــوع 
متسلسلة 

  حسابية

3 
  حصص

أن يســـتنتج . 1
الطالب مجموع ن 
حدا مـن حـدود   
ــلة  متسلســـ

  .حسابية
أن يميــــز  -2

الطالب وضـعية  
ــل   ــتخدام ك اس
قانون من قوانين 
المجوع بما يرتبط 

 .بالمعطيات

ــف . 3 أن يوظـ
ــدة  ــب قاع الطال
جموع متسلسـلة  
حسابية في حـل  

  .تمارين منتهية
  
  
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
ــلوب _  ــم االس ــتخدم المعل يس

القصصي وذلك بذكر قصة العالم 
جاوس وكيف توصل الى مجموع 

  متسلسلة حسابية منتهية 
استخدام اسـلوب المناقشـة   _ 

والحوار في استنتاج قانون جمع 
  لة حسابية متسلس

ــانون  _  ــم الق ــتخدم المعل يس
االستداللي في استنتاج القـانون  
ــلة  ــوع المتسلس ــاني لمجم الث

  الحسابية 
 2، 1يعــرض المعلــم مثــال _ 

  كتطبيق على استخدام القانونين
  

  :الحصة الثانية
يقوم المعلـم بتوضـيح حـل    _ 

ــة ص  ــتخدام  6- 3االمثل واس
ــوار   ــة والح ــلوب المناقش أس

مجموعـات   وتقسيم الطالب الى
  .للقيام بحل اسئلة التقويم

  الحصة الثالثة
مع توضيح  7يقدم المعلم مثال _ 

ــن ايجــاد قيمــة ن  ــف يمك كي
باالستعانة بخط االعداد ومناقشة 

  .ما تبقى من اسئلة الكتاب

جدي مجمـوع  . 1
حدا مـن   15اول 

المتسلســـــلة 
+  20الحســـابية 

16  +12 ......+  
  
جدي مجمـوع   -2

المتسلســـــلة 
ــابية ــي  الحس الت

ــدها االول  ، 4= ح
= وحدها السادس 

، وعدد حدودها 19
 =15   
  
جدي مجمـوع  . 3

االعداد الصـحيحة  
، 1المحصورة بين 

وال تقبــــل  200
  7القسمة على 

  
ــة  -4 مناقشـــ

الطالبات باالسـئلة  
المتبقيــة واســئلة 

  تمارين عامة
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  العنوان
عدد 

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
الممتتاليات 

  .الهندسية

  
  حصص 3

  
أن يتعرف الطالب .

  .التتالية الهندسية
أن يميز الطالب . 2

المتتالية الهندسية 
عن غيرهـا مـن   

  .المتتاليات
ــتنتج . 3 أن يسـ

الطالب الحد العـام  
 .للمتتالية الهندسية

أن يوظــــف . 4
الطالب الحد العـام  
للمتتالية الهندسية 

 .تمارين منتمية في

  
ان يعـــرف  -5

ــط  ــب الوس الطال
  .الهندسي

  
ــف  -6 أن يوظـ

ــط  ــب الوس الطال
الهندسي في حـل  

  .مسائل
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
يوضح المعلم مفهوم المتتاليـة  _

الهندسية مـن خـالل اسـتخدام    
  .أسلوب التدريس المباشر

 45ص  1يقدم المعلـم مثـال   _ 
ليميز الطالب المتتالية الهندسـية  

  .غيرها من المتتالياتعن 
ــلوب  _ ــم االس ــتخدم المعل يس

االستنتاجي وأسلوب المجموعات 
في استنتاج قاعـدة الحـد العـام    
للمتتالية الهندسية ثـم اسـتخدام   
اسلوب المناقشة والحوار في حل 

  .واالسئلة المتعلقة بذلك 2مثال 
  :الحصة الثانية

يعرض المعلم االمثلة المتبقيـة  _ 
رضه في كتطبيق لما تم ع 46ص 

  الحصة السابقة
كمثـال   9يعرض المعلم مثـال  _ 

  لحل مشكلة حياتية
يحل المعلم بمشاركة الطـالب  _ 

  االسئلة المحددة
  الحصة الثالثة

يوضح المعلم تعريـف الوسـط   _
الهندســي مــن خــالل مفهــوم 
المتتالية الهندسية وكيفية ايجـاد  
الوسط الهندسي من خالل توضيح 

  .47ص  7، 6مثال 
علم مفهـوم الوسـط   يوظف الم_ 

الهندسي في حل المشكالت مثـال  
  48ص  8

جـــدي الحـــد ) 1
السادس من المتتالية 

8 ،24 ،72،......  
  
  
متتالية حسـابية  ) 2

ــامس  ــدها الخ = ح
= ، وحدها الثامن 16

ــد 128 ــدي الح ، ج
االول واالســــاس 

  .واكتبي المتتالية
  
ما العددان اللـذان  )3

وسطهما الهندسـي  
يزيد عـن احـدهما   

ويــنقص  6 بمقــدار
عن االخـر بمقـدار   

15.  
  

حل تمارين صـفحة  
49 ،50  
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  العنوان
عدد 

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
  

مجموع 
المتسلسلة 
الهندسية 
  المنتهية 

  
  
3 

  حصص 

أن يستنتج الطالب . 1
قاعـــدة مجمـــوع 
ــية  ــلة هندس متسلس

 .منتهية

  

ان يميز الطالـب  . 2
كيفية اختيار القاعـدة  
المناســبة اليجــاد  

  . المجموع
 

أن يوظف الطالب . 3
القاعدة المناسبة فـي  

  .حل تمارين متعددة
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
ــم  _  ــتخدم المعل يس

ــر   ــلوب المباش االس
لتوضيح كيفية التوصل 
الى قـانون مجمـوع   

  .متسلسلة هندسية
يعرض المعلم مثال _ 2
كتطبيــق  2مثــال  ،1

ــه   ــم عرض ــى ت عل
 .بمشاركة الطالبات

  
  :الحصة الثانية

يعرض المعلم مثـال  _
كتطبيق لما تـم   4 ،3

عرضه مـن قـانون   
  .المجموع

  
  الحصة الثالثة 

يعرض المعلم الجزء _ 
ــاني مــن اســئلة  الث

  54الكتاب ص 

جدي مجمـوع  ) 1
ــبعة  ــدود الس الح
ــن   ــى مـ االولـ

 4+  2المتسلسلة 
 +8 +.......  
  
كم حـدا يلـزم   ) 2

أخذه من المتسلسلة 
3  +6  +12 

ليكــون +......... 
   93مجموعها 

  
يوفر موظـف  ) ب

دينار كل  100بنك 
شهر ويسـتثمرها  

ص ...... .في بنك
53    
  
ــارين ) 3 ــل تم ح

  .54صفحة 
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  العنوان

عدد 
  الحصص

  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
  

مجموع 
المتسلسلة 
الهندسية 

ــر  غيـ
  المنتهية 

  
  

  حصتان

  
ــتنتج .1 أن يس

الطالب قاعـدة  
ــوع  مجمـــ
ــلة  متسلســ
هندسية غيـر  

 . منتهية

  

ــف . 2 ان يوظ
القاعدة في حل 

  . تمارين متعددة
 

ان يستخدم  -3
ــي  ــدة ف القاع
ــل كســر  تحوي
عشــري دوري 

  .الى كسر عادي
  
  
  
  
  
  

  :الحصة األولى
يطرح المعلم سؤال هل يمكن _

 4+ 2جمع متسلسلة هندسية 
ومن خالل مالحظة ... .+ 8+ 

اجابة الطالبات نستدل على أن 
أي ال يمكن  ،األعداد في زيادة

  ايجاد مجموعها الى الماالنهاية 
يوضح المعلم أن المتسلسلة _ 

  إذا كان فيها   
فــإن حــدودها  ،1 <ر       

التي تقترب مـن الماالنهايـة   
وبـذلك   ،تقترب من الصـفر 

مكن ايجاد مجموع متسلسـة  ي
  .هندسية غير منتهية

يستخدم المعلـم االسـلوب   _ 
االستداللي للتوصل الى قاعدة 
جمع متسلسلة هندسية غيـر  
منتهية من مجموع المتسلسلة 

  .الهندسية المنتهية
يســتخدم المعلــم اســلوب _ 

المناقشة والحوار لحل مثـال  
  56ص  2 ،1

  :الحصة الثانية
الجمـع  يوظف المعلم قاعدة _

 ،3في حل المشكالت في مثال 
4  

جدي مجموع ) 1
ــالت  المتسلســ
الهندســـــية 

 :الالنهائية التالية
9  +6  +4 
+.....  

 ،وكذلك فـرع ب 
  جـ 

  
اذا كان الحـد  ) 2

ــن  االول مـــ
متسلسلة هندسية 

ــة   ،27= النهائي
= والحد السادس 

!
   

ــوع   ــا مجم فم
  ؟المتسلسلة

  
حولي كال من ) 3

الكسور العشـرية  
ـ  ة التاليــة الدوري

الـــى كســـور 
  -:عادية

3.2،  75.  
  
حل ما تبقـى  ) 4

  58من أسئلة ص 
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  العنوان
عدد 

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

  
االستقراء 
  الرياضي

  
  حصتان 

  
ــذكر . 1 ان يــ

الطالب خطـوات  
اجراء اسـتقراء  

 .رياضي

  

ــف . 2 أن يوظـ
ــدأ   ــب مب الطال
االستقراء في حل 

  .مسائل
  
  
  
  
  

  
  :األولىالحصة 

يطرح المعلم موقف يثيـر  _ 
االهتمام من خـالل عـرض   

والطلب منهم  59ص 2مثال 
الوصول الى الحل وتوضيح 
انه ال يمكن الوصـول الـى   
الحل بطريقة التعويض حتى 

 ،نصل الى ما ينافي القاعـدة 
  الن ذلك يتطلب وقتا وجهدا 

يوضح المعلم انه لذلك تم _ 
استخدام اسلوب االسـتقراء  

ــي  ــحة الرياض ــات ص إلثب
القاعدة دون المرور بعمليات 

  .التعويض الطويلة
ــلوب  ــم اس ــتخدم المعل يس
التدريس المباشـر لعـرض   

  60ص  3مثال 

  :الحصة الثانية
 4يعرض المعلـم مثـال    _ 

واسئلة الكتـاب بمشـاركة   
  الطالبات

  
ــتخدمي . 1 اسـ

ــتقراء  االســـ
ــي   ــي ف الرياض
ــحة   ــات ص اثب

  العبارة
1  +2  +3 
= ن ...... + .+
  )1+ ن (ن 

                 
2                              
  
حل التمـارين  . 2

   .61صفحة 

  

   



  لألهداف بلوم مستويات

  النسبة المئوية
8 %  

10 %  
50 %  
11%  
11%  
10%  

  

 The(  أمريكـا  في التعليم  لتقيم

National Assessment of Educational Progress (NAEP.  

  

  المئويةالنسبة 

18%  
50%  
32%  

116 

مستويات  وفق التدريبية المادة محتوى تحليل )14(ملحق 

  الباحثة اتبعت وقد

النسبة المئوية  عدد االهداف  االهداف
  6  المعرفة

  8  الفهم

  40  التطبيق

  9  التحليل

  9  التركيب

  8  التقويم

  80  المجموع

  :التدريبية المادة إعداد في

لتقيم الوطني التصنيف ضمن  المعرفية االهداف تصنيف

National Assessment of Educational Progress:201

النسبة   عدد االهداف  االهداف

 14  المعرفة المفاهيمية

  40  المعرفة االجرائية

  26  حل المسائل

ملحق 

في التصنيف هذا

تصنيف -1

2011
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 الباحثـة  استخدمته وقد  NAEP تصنيف وفق المتتاليات والمتسلسالت وحدة محتوى تحليل

  : يلي كما وكانت البعدي االختبار فقرات بناء في

 مستويات
  االهداف

  االهداف
 في  ورودها

  المادةالتدريبية
 الوزن
  النسبي

 المعرفة
  المفاهيمية

  

 المتتالية الطالب يعرف  أن -

  مثـال  يعطي أن بدقة  المتتالية الطالب يعرف أن -
  .أرقام يربط بينها عالقة على

 األول الدرس
  )المتتالية(

  
17%  

 المتسلسلة بذكر مثال على ذلك الطالب يعرف أن -

 يميز بين المتتاليات والمتسلسالت أن -

حول المتسلسلة الـى الصـورة المختصـرة    ي أن -
  .باستخدام رمز سيجما

 الثاني الدرس
  )المتسلسالت(

 .المتتالية الحسابية الطالب  يعرف أن -

  .يحدد وسط حسابي بين عددين في متتالية أن -
 الثالث الدرس

  )المتتالية الحسابية(
يكتب الصيغة العامة لمجموع متسلسلة حسابية  أن -

  .االول واالساسبداللة الحد 
ان يكتب الصيغة العامة لمجموع متسلسلة حسابية  -

  .بداللة الحد األول والحد األخير

 الرابع الدرس
مجموع المتسلسلة (

  )الحسابية

المتتاليات الهندسية بذكر مثـال   الطالب يعرف أن -
 .على ذلك

يميز المتتالية الهندسـية عـن غيرهـا مـن      أن -
 .المتتاليات

  .حسابي بين عددين في متتاليةيحدد وسط  أن -

 الخامس الدرس
المتتاليات (

  )الهندسية

 هندسيةيكتب الصيغة العامة لمجموع متسلسلة  أن -
  .بداللة الحد االول واالساس

ان يكتب الصيغة العامة لمجموع متسلسلة هندسية  -
  .بداللة الحد األول والحد األخير

 السادس الدرس
المتسلسلة (

المنتهية الهندسية 
  )ومجموعها

حدد الطالب صيغة متسلسلة هندسية اساسها ي أن -
  بدقة 1-أو أكبر من  1أقل من 

 السابع الدرس
المتسلسلة الهندسية (

 الالنهائية
  )ومجموعها
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ان يكتب الطالب خطوات االثبات باسـتخدام   -

  االستقراء الرياضي

الدرس الثامن 
االستقراء (

  )الرياضي
  

 المعرفة
  االجرائية

 .يجد حدود متتالية باكتشافه النمط أن -

 .يكتب الحد العام لمتتالية أن -

ــامج  أن - ــا وياســتخدام برن ــة بياني ــل متتالي يمث
 .الجيوجيبرا

يربط بين الحد العام لمتتالية والتمثيل الهندسـي   أن -
  .لها

 األول الدرس
  )المتتالية(

  
50%  

  

تخدم القوانين المرتبطة برمز سيجما فـي  يس ان -
 .ايجاد مفكوك متسلسالت

ان يستخدم القوانين المرتبطة برمز سيجما فـي   -
  ايجاد ناتج مجموع متسلسالت

 الثاني الدرس
  )المتسلسالت(

  

الحد العام لمتتالية حسابية في  يستخدم الطالب أن -
 .حل أمثلة واسئلة وايجاد متغيرات

  .يدخل عدد من االوساط الحسابية بين عددين أن -

 الثالث الدرس
  )المتتالية الحسابية(

 ناتجالطالب قاعدة المجموع في ايجاد يستخدم  أن -
 .متسلسلة حسابية بداللة الحد األول واألساس

يستخدم الطالب قاعدة المجموع فـي ايجـاد    أن -
  .الناتج  بداللة الحد األول واألخير

 الرابع الدرس
مجموع المتسلسلة (

  )الحسابية

لمتتالية هندسية في الحد العام يستخدم الطالب  أن -
 .حل أمثلة واسئلة وايجاد متغيرات

  .يدخل عدد من االوساط الهندسية بين عددين أن -

 الخامس الدرس
  )المتتالية الهندسية(

يستخدم الطالب قاعدة المجموع في ايجاد ناتج  أن -
 .متسلسلة هندسية بداللة الحد األول واألساس

ايجـاد  يستخدم الطالب قاعدة المجموع فـي   أن -
  .الناتج  بداللة الحد األول واألخير

 السادس الدرس
المتسلسلة (

الهندسية المنتهية 
  )ومجموعها

ستخدم الطالب قاعـدة مجمـوع متسلسـلة    ي أن -
 هندسية النهائية

ان يتوصل الطالب الى مجموع متسلسـلة مـن    -
  .خالل االشكال والرسوم

السابع  الدرس
المتسلسلة الهندسية (

 الالنهائية
  )ومجموعها
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أن يستخدم الطالب خطوات االثبات في حل أسئلة  -

  .وأمثلة متنوعة

الدرس الثامن 
االستقراء (

  )الرياضي
  

 حل
  المسائل

يكتب حدود متتالية بحيث كل حد يعتمد علـى   أن -
 حد سابق

حد أكبر أو أقل من حد آخـر بنـاء   ان يثبت أن  -
  على الصيغة العامة للحد النوني

 االول الدرس
  )المتتالية(

33%  

  يجد الطالب مجموع متسلسلة ذات صيغة عليا ان -
 الثاني الدرس

  )المتسلسلة(

يثبت الطالب التـوال العـددي ألعـداد      أن -
  .موجبة بنها عالقة

 الثالث الدرس
المتتاليات (

  )الحسابية
يثبت الطالـب مجمـوع متسلسـلة حسـابية      ان -

بالطريقة الهندسية مثل أن مجموع أول ن عـدد  
  .ن+  2زوجي موجب يساوي ن

 الرابع الدرس
مجموع المتسلسة (

  )الحسابية
يجد الطالب حدود متتالية إذا علـم الصـيغة    أن  -

  .جـ ن العامة  لـ
الطالب أن الوسـط الحسـابي للعـددين     يثبت أن

ب أكبـر مـن أو يسـاوي الوسـط      ،الموجبين أ
  الهندسي لها

  الخامس الدرس
المتتاليات (

  )الهندسية

ان يجد الطالب مجموع متسلسلة هندسـية فيهـا    -
الحد العام بصيغة اقترانات غيـر مألوفـة مثـل    

  .لــــــــــوغاريتم

 السادس الدرس
المتسلسلة (

الهندسية المنتهية 
  )ومجموعها

مجموع مساحات مربعات ان يتوصل الطالب الى  -
  .تشكل متتالية هندسية النهائية

 السابع الدرس
المتسلسلة الهندسية (

  )الالنهائية
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مذكرة إعداد المادة التدريبية لوحدة المتتاليات والمتسلسالت باستخدام  ):15(ملحق 

  المادة التدريبية المقترحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

3�4�&Tة U>/=53ا 

�ان ا3�&Tة EM 

 UG3ا / WGX3ا 

YE73ا   

ا3(�5ب 

  اXG3��ت 

  ا�E�Z5�3اT3روس 

�]ت<�  ا3�55�3%�ت وا5�3

  

  

  اWGX3 ا@ول/ ا@ول ا3\���ي ا3=>�#  

  

  إ��ث 

  

  ا3/<�"%�ت 

  

�� - �� 

  

  :دروس ^���%�

�م ا�%3�55�3 -_X   
�]ت -<� ا5�3

- �%4�� ا3�55�3%�ت ا3�

- �%4���>� ا3�<��7�ع ا5�3  

- �%�TE_3ا3�55�3%�ت ا 

- �_M��%� ا5E�3_%� و �7TE_3ا �<�<� ا5�3

- �%a�_�[3ا �%�TE_3ا �<�<� ا5�3

  ا@�5$/اء ا3/<�"# -
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  :عدد الحصص المقترحة

البرهنـة بـدون   باستخدام  المتتاليات والمتسلسالت للصف االول الثانوي العلميلتدريس وحدة 

  :المقترحة من قبل الباحثة كلمات

  عدد الحصص  رقم الصفحة  الدرساسم   الرقم

  حصتان  26  مفهوم المتتالية  .1
  حصتان  32  المتسلسالت  .2
  حصص 3  35  المتتاليات الحسابية  .3
  حصص 3  40  مجموع المتسلسة الحسابية  .4
  حصص  3  45  المتتاليات الهندسية  .5
  حصص 3  51  المتسلسة الهندسية ومجموعها  .6
  حصتان  55  الالنهائيةالمتسلسلة الهندسية   .7
  حصتان  59  االستقراء الرياضي  .8
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  :الدرس األول

  )حصتان(مفهوم المتتالية  

  :المحتوى الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 b%ه�X�3ا 

 ا�3_�رات 

�آ%� <� ا@هTاف ا3

��Wa ا53=>%�%�� ا3

 ا�%3�55�3 •

• �%_5E�3ا3�55�3%� ا 

•  �%_5E�3ا /%e �%3�55�3ا 

  

 .<5=/ف اf3�g3 ا�%3�55�3 •

• �%3�55  #F i5jBر L�<M T& k%%=B. 

  .<T7 ا3�T ا3=�م �%3�55�3  � •

 .أن <=/ف اf3�g3 ا�%3�55�3 .�

�. �%3�55  l<M  ل�\  #g=> أن. 

 .ان <(f5 ا3�T ا3=�م T=3د  k ا3�55�3%�ت .�

<�\TM Wد  k ا3�55�3%�ت �4@*(�ل  \W  3�55%� ا@TMاد اX3/د<� أن  .�
 .F/ع أ �F#  \�ل 


 .ان <�Tm5م ا3/�b اF #��%j3# ا�%3�55�3 .

=�gة W)* #F ر<�"# و<(f5 ا3�T ان <�T& n5E5ود  �%3�55   .�
 .ا3=�م 3_�

 

�رة •j�اo*(�ل ، ا3(�5ب اT�3ر�# ،  ا�jg3*%/ ا�3>���،  ا3
�ب��%�، ا3��TE_3ا. 
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  ).دقيقة  40(المدة الزمنية   ،الزاوية المحيطية  :الحصة االولى

ــدة   نشاط المتعلم   مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة المــ
  الزمنية 

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
مراجعــة تعريــف  .1

 ااالقتران مع الطلبة

يذكر الطالب أمثلة  .2
ــات   ــى اقتران عل

ــابقا  ــها س  ،درس
ويحــدد مجــال  

 ،ومـداه  ،االقتران
 .والمجال المقابل

مراجعة داللـة ق   .3
وتوضيح انها  )س(

 .صورة لقيم س

  

  :أسئلة ومناقشة صفية
 ،يعرض المعلم متتاليتين أ

ب  ويطرح المعلم السؤال 
  :التالي

  
ماذا تالحظين من االرقام 

  ؟في أ
ماذا تالحظين من األرقام 

  ؟في ب
ماعالقــة هــذه األنمــاط 

  ؟باالقترانات
األخطاء التي تتابع المعلمة 

يمكن ان تقع فيها الطلبات 
  ؟عند توضيح العالقة

ذكـر   :الطلبةالطلب من 
ــات  ــى متتالي ــة عل امثل
وعرضها على السـبورة  

، 1وتحديـــد مجالهـــا 
  ن   ،......،2

يناقش المعلـم  الحـاالت   
ــة   ــمها الطلب ــي رس الت
للوصول الى مفهوم الحد 
النــوني أو الحــد العــام 

   .للمتتالية

  أجوبة الطلبة 
  

   تُعرف المتتالية 
 :االجوبة المتوقعـة 

المتتالية هو ترتيب 
لالعداد تسير وفـق  

  .نمط معين
  

   :أجوبة الطلبة
يذكر الطلبات عدد 
من االمثلـة علـى   
المتتاليات موضحة 
كيف ان المتتاليـة  

  اقتران
  
  

  دقائق  5
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق  10
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  :مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
تعـــرض  المعلمـــة ) 1

باستخدام برنـامج جهـاز   
العرض مثال على متتاليـة  

  معروضة في جدول  

  
  
 

ترسم المعلمة السـؤال  ) 2
 ،2 ،1التالي  على السبورة 

 ن  ،....،3

  

  
تســتخدم المعلمــة الشــكل 
ــالي لتوضــح ان هــذا  الت
ــذه   ــرتبط به ــرض م الع

  .المتتالية
 

تعرض المعلمـة مـن   ) 3
خالل جهاز العرض الشكل 

  التالي للمتتالية   
 

  

  
ما المتتالية المرتبطة بهـذا  

  ؟الشكل

بعــرض تقــوم المعلمــة 
 المثال التوضيحي 

وتقــوم .المــذكور ســابقا
بتوضيح ان هـذا يمثـل   
اقتران مجالـه مجموعـة   

ومـداه   ،*جزئية مـن ط 
 ،مجموعة جزئية مـن ح 

ــر  ــيح ان عناص وتوض
الصف الثاني تمثل حدود 
المتتالية ويمكن كتابة هذه 
العناصر بشكل مختصـر  

  .بدون اقواس
مناقشة المعلمـة الطلبـة   

   2مثال 
توضح المعلمة ان الدائرة 
االولى تمثل الحـد االول  
والدائرتين بشكل قطـري  

  وهكذا  ،تمثل الحد الثاني
 

تكلــف المعلمــة الطلبــة 
ــكل  ــة الشـ  2بمناقشـ

ــتخدام   ــروض باس المع
نموذج العرض من خالل 
االجوبة التي توصل لهـا  

وكتابة الحد العـام   ،الطلبة
  .للمتتالية المعروضة

توضيح الحد نوني او الحد 
  .العام المرتبط بالمتتالية

  
يشترك الطلبة مـع  
المعلمة في تفسـير  
مفهوم المتتالية وحل 

   2مثال 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــات  تشــارك الطلب
ــول  ــاتهن ح اجاب

تالية المعروضة المت
  . للمناقشة

  

  
  دقيقة 5
  
  
  
  
  
  
  دقيقة  2
  
  
  
  

  دقائق  14
  
   
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5 
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  :3اقدم مثال 
ــي الحــدود الخمســة  اكتب
االولى من المتتاليـة التـي   

  2+  2ن= ن حدها العام ح 
  

لتغييـر   5 ،4وكذلك مثال 
  .الحد العام للمتتالية

اكتـب   :مناقشة الصـف 
  .االفكار على السبورة

  .المتتالية
  :الحد العام للمتتالية  وهي

  
أوضح انه مـن الممكـن   
معرفة حدود متتاليـة اذا  

  علم الحد العام لها 
  

  :الواجب البيتي
تكلف المعلمة الطلبة بحل 

ص  ،1س (الواجب البيتي
30(  

  
تحاول كل طالبـة  
ايجاد الحدود الثالث 

  .والرباع والخامس
  

  
  دقائق  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة التغذية الراجعة 

  
في بداية الحصة الثانية يتم 
كتابة االفكار الرئيسية فـي  
ــى  ــابقة  عل الحصــة الس

  السبورة  

  
مراجعة عامـة سـريعة   
االجابة على استفسـارات  
الطلبة في حـل الواجـب   

   البيتي
  :اسئلة وأجوبة

هل يمكن معرفـة الحـد   
العام لمتتالية اذا علم عدد 

  ؟من حدودها

  
  

الطلبة علـى  يجيب 
  االسئلة المطروحة

   
  

  
  
  دقائق  5
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية    :الحصة الثانية

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
المدة 
  الزمنية

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
على السبورة  وباسـتخدام  
الطباشير الملونـة تكتـب   
المعلمة المتتاليات الخمـس  

   6في مثال 
  

يقوم المعلم بتوضيح حدود 
المتتاليات على السـبورة  
ويوجد عالقة تربط بـين  
هذه الحدود وهـي الحـد   

  العام 
ــة  ــم الطلب ــف المعل يكل
بالتجربة للتوصل الى الحد 

  العام لكل متتالية 
  

 ابعة الطلبةيقوم المعلم بمت
اثناء الحل لتجنب االخطاء 
في االجابة وتقديم التغذية 

  الراجعة

يكتب المعلم المتتالية 
ويبدأ بالبحـث عـن   
العالقة التي تربط بين 

  هذه المتتاليات 
  
  
  
  

 حاالت يخطئ الطالب
  :فيها

ــة  ــت المتتالي اذا كان
مرفوعة لقوة ن قـد  

  .يضعها ضرب ن

  دقائق 10 

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
ــالي   ــال الت ــرض المث ع
باســـتخدام برنـــامج  

GeoGebra:  
  

يتم رسـم السـؤال علـى    
  :السبورة

مثلي بيانيا المتتاليـة التـي   
  حدها العام

  ن     
  1+ ن 

  
فـي   يقوم بتقسيم الطلبـة 

مجموعات صغيرة علـى  
  اجهزة الحاسوب 
المثــال  يوضــح المعلــم

المعروض وتبين للطلبـة  
  كيفية رسم االحداثيات

يكلف كل مجموعة بحـل  
المطلـوب مـن    3سؤال 

  اسئلة الدرس 

  
  

يطبق الطلبة المثـال  
ــامج  ــى برنـ علـ

GeoGebra 

  
  

يحل الطلبة السـؤال  
وتكتب كل مجموعة 
االجابة على الـدفتر  

  الصفي

  
  دقائق  5
  
  
  
  
  
  دقائق  5 
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 ،نرسم المحـور االفقـي ن  
 نوالرأســـي ليمثـــل ح 

 Geoباسـتخدام برنـامج   

Gebra    ــين ــتم تعي وي
   .عليهاالزواج المرتبة 

أن يتابع المعلم الطلبة اثناء 
ــامج   ــتخدام برنـ اسـ

GeoGebra  وان النقــاط
التي يتم تعيينها هي حدود 

  .المتتالية

  

  :مناقشة الصف  
يوزع المعلم االدوار على 

الطلبة  في حل التمـارين   
المعلم مدى حيث يبين لهم 

صحة او خطأ اجابـاتهم  
ويعمل المعلم على توضيح 
االخطاء التي قد يقع فيها 

  الطلبة بالحل التقليدي

  
يأخذ كل طالب دوره 
فــي حــل الواجــب 

ويقارن بـين   ،البيتي
حله وبـين اجابـات   

  .التي يحصل عيلها

  دقائق  10
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   :الدرس الثاني

  )حصتان(  :المتسلسالت

  المحتوى الرياضي 

  

  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 b%ه�X�3ا 

 ا�3_�رات 

��Wa ا53=>%�%� � ا3

�آ%� <� ا@هTاف ا3

•  �<�<� ا5�3

• iGa�Gpع و� ر q ا�7�3

 

• �<�<� .ادراك اX3/ق k%4 ا3�55�3%� وا5�3

�>�  p k]ل ا \>� •<� <=/ف اf3�g3 ا5�3

• .�>/jD ع� <k$5 آ�4�5 ا$3�ا�%k اq /4 �gjB/�3 ا�7�3

• ��7%� q ام رTm5��4 �<�<� آ�4�5 ا5�3

•  iB[%\�B��7 و%� q /4 �gjB/�3ا k%ا��اk%4 s4/3 ا$3
 �%�TE_3ا 

�>�  p k]ل ذآ/ أ \>� .�<�  . أن ُ<=/ف اf3�g3 ا5�3
�. ��7%� q ام رTm5��4 �<�<� .أن <(f5 اf3�g3 ا5�3

�.  q /4 �gjB/�3ا k%ا���4�Tm5ام ا$3 �<�<��ك  5)X  T7> أن
��7%�. 

�%��7 وا�53\%]ت .� k%ا��0 k%4 s4/> ان  W)3 �%�TE_3ا
��0�ن. 

�رة j�*/اDLCD ، va_�ز ، *�*� ا3=/ض. ا3(�5ب اT�3ر�#، ا3
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 )دقيقة 45(المدة الزمنية ،المتسلسلة :الحصة  الثالثة

  المراجع المستخدمة  مدخالتي كمعلم   نشاط الطالب   المدة الزمنية 
 مقدمة تثير اهتمام الطلبة  

  دقائق 5
  

تجيب الطالبات 
عن السؤال ربما 
اجابة صـحيحة  

  .وربما خاطئة

يسأل المعلـم عـن   
الفرق بين الوضعين 
وما داللة كـل مـن   

  +الفواصل واشارة 
تسأل المعلمـة عـن   
الرمز وكيفية راءتـه  
وقراءة الصيغة بشكل 

  كامل 

عرض متتالية يوجد بين حدودها 
ومن ثم كتابة الحـدود   ،فواصل

  .بينها+ ووضع اشارة 
  واستخدام رمز 

  

  التفاعل مع المحتوى الرياضي 
 

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
 

  دقائق   10
  
  
  

يجيــب الطلبــة 
على اسئلة المعلم  
بعد اسـتعراض  

 المثال

يكتب كل طالب 
ــه   مالحظاتــ
ويعرضها على 

 المعلم 

 

ــة  ــل الطلب يح
ــؤال  ــاءا الس بن

على المعلومات 
التــي توصــلوا 
اليها مـن حـل   
ــال  المثــــ
وتوجيهــــات 

  المعلمة ـ

بمنافشـة   يقوم المعلم
ـ  ة االمثلة المعروض

  بمشاركة الطالبا

  
ــتعراض ــوم باس  يق

اجابات الطلبة وكتابة 
لى السبورة النتيجة ع

ــة   ــوفير التغذي وت
ــة ومعالجــة  الراجع
االخطاء التي قد يقع 

    .فيها الطلبة
  
  
 
 

وذلـك   )2( ،)1(عرض لمثال 
الستخدام الرمـز فـي كتابـة    

 .المتسلسلة

ــال  ــة مث ــاد  )3(ومناقش اليج
  .مجموع المتسلسلتين

ــز   ــائص رم ــرض خص وع
  المجموع 

  
تعرض المعلمة الصـيغ التاليـة   

 قواعد وتوضحباستخدام االشكال 
  الجبرية المجموع
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  دقائق 10
 

ــة   ــل الطلب يح
ــى  ــؤال عل الس
ــم  ــر الرس دفت
ــي  الهندســـ
ــتخدمون  ويسـ
علبــة الهندســة 
ويكتبون اجابـة  

 السؤال 

  
وتستخدم المعلمة القواعد السابقة 

   6في حل مثال 

  دقائق   10
  
  
  
  

ــة  ــب الطلب يكت
اجاباتهم علـى  

ــة   ــر االجاب دفت
تطلــع المعلمــة 

ــات   ــى اجاب عل
وتقديم التغذيـة  

  .الراجعة

أســئلة المناقشــة  
  :الصفية

  
حل تمارين ومسـائل  

 صفحة 

34  
  

 
 

  

 مرحلة التغذية الراجعة 

  
  دقائق  5

يجيــب الطلبــة 
 على اسئلة المعلم 

ويطرحــــون 
ــاراتهم  استفسـ
وتساؤالتهم فيما 
يخص الواجـب  
البيتي وكيفيـة  

  .الحل

ــريعة  ــة س   مراجع
واإلجابـــة علـــى 
استفسارات الطلبـة  
حول الواجب البيتـي  
واستعراض بعـض  

  الحلول لألسئلة
 
 

في بداية الحصة الرابعـة يـتم   
عرض االفكار والمفاهيم التـي  
تعلمها الطـالب فـي الحصـة    

  السابقة 
 المتسلسلة 

  كتابة المتسلسة باستخدام الرمز 
  قواعد المجموع

  

   



131 

  )دقيقة 45(المدة الزمنية  ،حل التمارين :الحصة الرابعة

  والمصادر المستخدمةالمراجع   مدخالتي كمعلم   نشاط الطالب   المدة الزمنية 
ــة   دقيقة 40 ــل الطلب يح

ــارين  التمـــ
  والمسائل  

يطلب المعلـم مـن   
الطلبة حل التمـارين  
والمسائل باسـتخدام  
الطريقة التقليدية على 
الدفتر ويتم التأكد من 
حل الطلبة للتمـارين  
  والمسائل على الدفتر 

 حل تمارين ومسائل 
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   :الدرس الثالث

  )ثالث حصص(المتتاليات الحسابية 

  :المحتوى الرياضي

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

b%ه�X�3ا 
• �%4�� ا3�55�3%� ا3�

• �%4�� ا3�T ا3=�م 3>�3�55%� ا3�

 أ��س ا�%3�55�3  •

• #4���s ا3�� ا3

 ا�3_�رات

 <�%q اf3�g3 ا3�55�3%� ا3���e kM �%4%/ه�  k ا3�55�3%�ت •

 .<<3 i�_F wjg�T ا3=�م 3>�3�55%� ا3�����B W& #F �%4ر<k وأ \>� •

• #4��& s� .TM k%4د<T7> k و

�آ%� <�  اoهTاف ا3

�. �%4�� .أن ُ<=/ف  اf3�g3 ا3�55�3%� ا3�

�.  q%�> ا3�55�3%�تأن k  ه�/%e kM �%4�� .ا3�55�3%� ا3�

 .أن <�Tm5م ا3�T ا3=�م F# ا<�7د  25%/ات و&W أ \>� .�

�. k>دTM k%4 �%4�� .أن <WpT أو��ط &

��Wa ا53=>%�%�� ا3

�رة j�   LCD*�*� ا3=/ض، D_�ز . ا3(�5ب اT�3ر�#، ا3
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية ، المتتالية الحسابية  :الحصة الخامسة

  المدة الزمنية   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
على السبورة وباستخدام 

تعيـين  الجيوجيبرا يتم 
 ،60 ،20القيم التاليـة  

ــاب .. ،100 وحســ
  المسافة بين كل نقطتين

  

هـل هنـاك    يسأل المعلم
عالقة تربط بـين هـذه   

  ؟الحدود
من تتوقع القيمة التاليـة  

  100للحد 
  

يعرف الطالب الزاوية 
ــي   ــة فـ الخارجـ

ــث ــة .المثلـ االجابـ
  :المتوقعة

الزاوية الخارجة فـي  
مجموع قياس = المثلث 

  ليتين  الزاويتين الداخ

  دقائق  5
  
  
   

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
تقوم العلمـة بتوضـيح   
المتتالية السـابقة انهـا   

  متتالية حسابية
  

تطلــب المعلمــة مــن 
الطالبــات تعريــف  
المتتالية الحسابية بنـاء  

  على العرض السابق 
  

تعرض المعلمة المثـال  
التالي باستخدام شاشـة  
ــه  ــتم حل ــرض لي الع

  باستخدام الجيوجيبرا 
ميزي المتتالية الحسابية 
ــن   ــا م ــن غيره م

  -:المتتاليات
 ،.....،34 ،37 ،40) أ

10   

تقوم المعلمة بمتابعة مـا  
تقدمه الطالبـات  مـن   

  مالحظات 
تقوم المعلمة بكتابة مـاذا  
بكتابة مفهـوم المتتاليـة   
الحسابية بعد السماع من 

  .الطالبات
  
  

تُتابع المعلمـة اجابـات   
الطالبات وتطلب مـنهم  
االجابة علـى السـؤال   
بالطريقة التقليدية لمقارنة 
ــتخدام   ــل باسـ الحـ

  الجيوجيبرا 
  
  

تتابع الطالبات اجابات 
زميالتهن للتوصل الى 

 االجابة الصحيحة  

  
  
  
  
  
  

تكتب الطالبات اجابـة  
السؤال علـى الـدفتر   

لصفي لمقارنة االجابة ا
  من الجيوجيبرا

  
  

  دقائق  12
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق  10
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تستخدم المعلمة المتتالية 
المعروضـة باســتخدام  

 1الجيوجيبرا في مثال 
فرع أ النهـا متتاليـة   
حسابية للتوصـل الـى   
الحــد العــام للمتتاليــة 

  الحسابية 
  
  

 2تعرض المعلمة مثال 
 3وكذلك مثال  36ص 

ليتم مناقشته بمشـاركة  
  الطالبات 

  :المناقشة الصفية
تسمي المعلمة من  خالل 
النقاط التي هـي حـدود   

 ،المتتالية على جيوجيبرا
النقطة االولى أ والبعـد  
ــين د   ــل نقطت ــن ك ع
للتوصل الى الحد العـام  

  للمتتالية الحسابية 
  د  )1 –ن (+ أ =  نح 
  :لة وأجوبةأسئ

تعالج المعلمـة اخطـاء   
الطالبات بالنسبة لمفهوم 
ــة  ــام للمتتالي ــد الع الح

  .الحسابية
  :شرح الواجب البيتي

اول خمس اسـئلة مـن   
  38تمارين ومسائل  ص 

تجيب الطالبات علـى  
اسئلة المعلمة للتوصل 
الى الصـيغة العامـة   

  للمتتالية الحسابية
  

حل االمثلة المعروضة 
بالطريقة على السبورة 

  .التقليدية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق  10
  
  
  

  

  )دقيقة 45(المدة الزمنية ، الوسط الحسابي  :الحصة السادسة

  المدة الزمنية   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 

  
 4تتم االجابة على مثـال  

ــى   36ص  ــذلك عل وك
الواجـب مـن التمـارين    

   )38صفحة (والمسائل 

بالتعاون مع تقوم المعلمة 
الطلبات بحل التمـارين  
ــتخدام   ــائل باس والمس

  ،البرنامج
ويتم التأكد مـن صـحة   
الحل باستخدام الطريقـة  

  التقليدية

يتشارك الطلبة مـع   
ــتخدام  ــة باس المعلم
لبرنــامج فــي حــل 
التمارين والمسـائل  
والتأكد مـن صـحة   
الحل والنتائج التـي  
ــا  ــلوا اليهـ توصـ

  بالطريقة التقليدية

  دقائق  20
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  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
تعرض المعلمة المتتالية  

ــتخدام   ــة باسـ التاليـ
 ،10 ،14 ،18الجيوجيبرا 

6،.....  
وتحدد المعلمة منتصـف  

ــين  ــافة ب  10 ،18المس
وكذلك  ،14ليظهر الناتج 

   6 ،14بين 
  

 )5(تعرض المعلمة مثال 
الدخال اوسا حسابية بين 

   92 ،17العددين 

تقوم المعلمة بمتابعة ما 
تقدمه الطالبـات  مـن   

  مالحظات 
توضح المعلمة ان الرقم 
الناتج هو يمثـل وسـط   

وكل حد ينـتج   ،حسابي
  .يمثل وسط حسابي

  
  

تُتابع المعلمـة اجابـات   
الطالبات وتطلب مـنهم  
االجابة علـى السـؤال   
بالطريقة التقليدية لمقارنة 
ــتخدام   ــل باسـ الحـ

  الجيوجيبرا 
  

ــب  ــات تكت الطالب
اجابة السؤال علـى  
ــفي   ــدفتر الص ال
لمقارنة االجابة من 

  الجيوجيبرا

  دقائق  12
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق  10
  
  
  
  
  

        مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة السـابعة  
ــار   ــرض االفك ــتم ع ي
والمفاهيم التـي تعلمهـا   
  الطالب في الحصة السابقة 

  المتتالية الحسابية
ــة   ــام للمتتالي ــد الع الح

  الحسابية
  االوساط الحسابية

ــريعة ــة سـ   مراجعـ
ــى   ــة علـ واإلجابـ
استفسارات الطلبة حول 
ــي   ــب البيتـ الواجـ
ــض   ــتعراض بع واس

  الحلول لألسئلة
  

يجيب الطلبة علـى  
 اسئلة المعلم 

ــون  ويطرحـــ
استفســـــاراتهم 
وتســاؤالتهم فيمــا 
ــب  ــص الواج يخ

  .البيتي وكيفية الحل
  

  دقائق 5
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية  ،اجابة التمارين والمسائل :سابعةالحصة ال

المراجع والمصادر 
  المستخدمة

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم

ــى   ــة عل ــتم االجاب ت
ــائل   ــارين والمس التم
ــفية  ــدريبات الص والت

  )39 ،38صفحة (

تقوم المعلمة بالتعاون مع 
الطلبــة بحــل التمــارين 
والمســـائل باســـتخدام 

  ،البرنامج
ويتم التأكد من صحة الحل 
  باستخدام الطريقة التقليدية 

يتشارك الطلبـة مـع   
ــتخدام  ــة باس المعلم
لبرنــامج فــي حــل 
التمــارين والمســائل 
والتأكد مـن صـحة   
الحل والنتـائج التـي   
توصلوا اليها بالطريقة 

  التقليدية 

  دقيقة 45
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  :الدرس الرابع

  )حصتان(  :مجموع المتسلسة الحسابية

  المحتوى الرياضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 b%ه�X�3ا  

 ا�3_�رات 

�آ%� <� اoهTاف ا3

��Wa ا53=>%�%� � ا3
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• �%4��& �<�<�5  k  T& ع أول ن� .<wjg اTM�0 f3�g3ة  �7
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 )دقيقة 45(:مجموع جاوس المدة الزمنية :الحصة الثامنة

  المراجع المستخدمة  مدخالتي كمعلم  نشاط الطالب   المدة الزمنية 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 

  دقائق  5
  
  
  
  
  
  
  
  

تُجيــب الطلبــة 
  على االسئلة 

االجابـــــات 
 :المتوقعة

، الشكل مربـع  
وتم اعادة ترتيب 
الدوائر بطريقـة  

  عكسية 
  

عــرض الشــكل الهندســي 
  :وتسأل الطلبة السؤال التالي

  ؟ما هو الشكل الناتج
  ؟ما مساحته

  ؟هي نصف مساحتهما 
ما عالقة مساحته بمجمـوع  

 االعداد الى سبعة؟ 

 
 
 
  

عرض قصة جاوس امام 
الطالبات والطلب مـنهن  
ايجــاد طريقــة لجمــع 

 100 – 1االعداد من 

عرض الشـكل التـالي   
باستخدام جهاز العرض 

 1وتوضيح داللة الدائرة 
والدائرتين المتتـاليتين  ، 

الـى الـدوائر   . .وهكذا
 السبع

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
  دقائق  5
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  دقائق   10 
  
  
  
  

ــة  ــق الطلب يطب
ــى  ــال عل المث
ــو  ــامج جي برن

ويجـدوا   ،جيبرا
قياس االوتـار  
والعمود النـازل  
من المركز على 

  .الوتر
  

ــة  ــب الطلب يكت
مالحظــــاتهم 
واجاباتهم وتتابع 
ــذه   ــم ه المعل

 الحلول 

 

تقوم المعلمة بمتابعة ما تقدمه 
  الطالبات  من مالحظات 

تقوم المعلمة بكتابة مجمـوع  
المتتالية الحسابية بعد السماع 

  .من الطالبات
  
  
  
  

تُتابع المعلمة اجابات الطالبات 
وتطلب منهن االجابة علـى  

قـانون  السؤال للتوصل الى 
ــاس  ــة اس ــوع بدالل المجم

  .المتتالية

مناقشة الطالبات بالمثال 
السابق وعرض المثـال  
بطريقة اذا كان مجموع 

 9االعداد الى 

للتوصل الـى القاعـدة   
اول   المطلوبة ومجمـوع 

  ن حد يعطى بالقاعدة 
  )ل+ أ ( ن  =ن ج 

       2             
  

مناقشة الطالبات للتوصل 
الى قـانون المجمـوع   

  بداللة اساس المتتالية 
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  دقائق  5
  
  
  
  
  دقائق 10  
  
  
  
 

  
  

ــة  ــل الطلب يح
السؤال ويستخدم 
الوســائل التــي 

  .تحددها المعلمة
   
  

المثـال وتقـدم    يعرض المعلم
قانون المجموع وتدرب الطالب 

  .على ذلك
تطبيق امثلـة  يطلب من الطلبة  

مثـال   ،2مثال  ،1الكتاب مثال 
3.  

ــة ــن الطلب ــب م ــة  يطل كتاب
المالحظات التي توصلوا لهـا  

  .من ايجاد المجموع
  .:يكتب المعلم التعميم التالي

 المعلم بالتغذية الراجعـة يزود 
الالزمة في اثناء الحل وتقـوم  

  بمعالجة االخطاء 

 2تعرض المعلمة مثال 
على السبورة وتطلب من 
ــع  ــات وضـ الطالبـ
المعطيات وترتيبها لحل 

  .السؤال
  
  
  
  

  :المناقشة الصفية    دقائق  5
يكتب المعلم االفكار الرئيسـية  
لقانون المجموع ويجيـب عـن   

  .استفسارات الطلبة
يعالج المعلـم اخطـاء الطلبـة    
وتزودهم باإلجابات الصـحيحة  

  في حالة الخطأ
  :شرح الواجب البيتي

ــائل   ــارين والمس ــل التم ح
   43صفحة

  

  مرحلة التغذية الراجعة

يطلب المعلم مـن الطلبـة ان       دقائق  10
يتبــادلوا  االدوار فــي طــرح 
االسئلة واالجوبة فـي االفكـار   
 .الواردة في الحصـة السـابقة  

ويقوم بتعديل وتصحيح االخطاء 
التي من الممكن ان يقـع فيهـا   

  الطلبة 

في بداية الحصة الثامنـة  
تُكتب المفاهيم والتعميمات 
األساسية التي مرت  فـي  

  الحصة السابقة  
قانونا مجمـوع المتتاليـة   

  الحسابية
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  الحصة التاسعة

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
 4تعرض المعلمة مثال  

وترســـم باســـتخدام 
الطباشير الملونة رسمة 
ــات  ــيحة لمعطي توض

  السؤال 
  

تعرض المعلمة االمثلة 
 7 ،6 ،5الكالمية مثال 

وتترجمها ليتم مناقشتها 
  .بمشاركة الطالبات

تقوم المعلمة بمتابعة ما تقدمه 
  الطالبات  من مالحظات 

تساعد الطالبات في اختيـار  
  المناسب لحل االسئلةالقانون 

  
  

تُتابع المعلمة اجابات الطالبات 
وتطلب منهم االجابـة علـى   

  .السؤال بالطريقة التقليدية

تكتب الطالبـات  
اجابة السؤال على 
ــفي  ــدفتر الص ال
لمقارنة االجابة مع 
ــى   ــة عل االجاب

  السبورة

  دقائق  12
  
  
  
  
  

  دقائق  10
  
  
  

        مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة السابعة 
يــتم عــرض االفكــار 
والمفاهيم التي تعلمهـا  
الطالب فـي الحصـة   

  السابقة 
  

واإلجابـة    مراجعة سـريعة 
على استفسارات الطلبة حول 
الواجب البيتي واسـتعراض  

  بعض الحلول لألسئلة
  

يجيب الطلبة علـى  
 اسئلة المعلم 

ــون  ويطرحـــ
استفســـــاراتهم 
وتســاؤالتهم فيمــا 
ــب  ــص الواج يخ

  .البيتي وكيفية الحل

  دقائق 5

  )دقيقة 45(المدة الزمنية  ،حل التمارين والمسائل: الحصة العاشرة

المراجع والمصادر  مدخالتي كمعلم  نشاط الطالب  المدة الزمنية
 المستخدمة

يتم االسـئلة علـى    دقيقة 45
ــتها   ــة لمناقش الطلب
ومقارنة اجاباتهن مع 

  بعضهن البعض 

ــم االدوار  ــوزع المعل ي
على الطلبـة مجموعـة   
تقــوم بحــل التمــارين 
باستخدام علبة الهندسـة  

 والدفتر 

ــامج  ــتخدم برنـ يسـ
جيوجيبرا لحل التمارين 
والمسائل وكذلك علبـة  
الهندسة ودفتـر الرسـم   

  الهندسي 
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   :الدرس الخامس

  )ثالث حصص(المتتاليات الهندسية 

  :المحتوى الرياضي
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية ، المتتالية الهندسية  :الحصة الحادية عشر

  المدة الزمنية   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
على السبورة وباستخدام 
الجيوجيبرا يتم تعيـين  

ــة  ــيم التالي  ،14 ،7الق
28،. ....  

هـل هنـاك    يسأل المعلم
عالقة تـربط بـين هـذه    

  ؟الحدود
  

  دقائق  5  
  
  
   

تقوم العلمـة بتوضـيح   
المتتالية السـابقة انهـا   

  متتالية هندسية
تطلــب المعلمــة مــن 
الطالبــات تعريــف  
المتتالية الهندسية بنـاء  

  على العرض السابق 
تعرض المعلمة المثـال  
التالي باستخدام شاشـة  
ــه  ــتم حل ــرض لي الع

  باستخدام الجيوجيبرا 
ميزي المتتالية الحسابية 
ــن   ــا م ــن غيره م

  -:المتتاليات
 ،60 ،180) أ

20،. .......  

تقوم المعلمة بمتابعة مـا  
ــات  مــن  تقدمــه الطالب

  مالحظات 
تقوم المعلمة بكتابة مـاذا  
بكتابة مفهـوم المتتاليـة   

بية بعد السماع مـن  الحسا
  .الطالبات

تُتـابع المعلمـة اجابــات   
الطالبات وتطلـب مـنهم   
االجابــة علــى الســؤال 
بالطريقة التقليدية لمقارنة 
  الحل باستخدام الجيوجيبرا 

  
  

تتابع الطالبات اجابات 
زميالتهن للتوصل الى 

 االجابة الصحيحة  

  
  
  
  

تكتب الطالبات اجابة 
السؤال على الـدفتر  

ــفي لمقا رنــة الص
ــن   ــة مـ االجابـ

  الجيوجيبرا

  دقائق  12
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق  10
  
  
  
  

تستخدم المعلمة المتتالية 
المعروضـة باســتخدام  
الجيوجيبرا للتوصل الى 
الحــد العــام للمتتاليــة 

  الهندسية

  :المناقشة الصفية
تساعد المعلمة الطالبـات  
  في تحديد معطيات االمثلة 

  :أسئلة وأجوبة
تعــالج المعلمــة اخطــاء 

تجيب الطالبات علـى  
اسئلة المعلمة للتوصل 
الى الصـيغة العامـة   

  للمتتالية الهندسية
  

  دقائق  10
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 2تعرض المعلمة مثال 
 3وكذلك مثال  46ص 

ليتم مناقشته بمشـاركة  
  الطالبات 

الطالبات بالنسبة لمفهـوم  
ــة   ــام للمتتالي ــد الع الح

  .الهندسية
  :شرح الواجب البيتي

اول ثــالث اســئلة مــن 
  49تمارين ومسائل  ص 

حل االمثلة المعروضة 
على السبورة بالطريقة 

  .التقليدية
  
  
  

  )دقيقة 45(المدة الزمنية ، الوسط الهندسي   :الحصة الثانية عشر

  المدة الزمنية   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 
  

تتم االجابة على مثـال  
ــذلك  36ص  5 ،4 وك

ــن  ــب م ــى الواج عل
ــائل   ــارين والمس التم

   )38صفحة (

تقوم المعلمة بالتعاون مع 
الطلبات بحـل التمـارين   

  والمسائل 
ويتم التأكد من صحة الحل 

  باستخدام الطريقة التقليدية

يتشارك الطلبة مـع   
ــتخدام  ــة باس المعلم
لبرنــامج فــي حــل 
التمــارين والمســائل 
والتأكد مـن صـحة   

ـ  ائج التـي  الحل والنت
توصلوا اليها بالطريقة 

  التقليدية

  دقائق  20
  
  
   

  
  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 

  
  تقدم المعلمة العرض التالي  

  
  

  
الدخال  7تعرض المعلمة مثال 

 ،5اوساط حسابية بين العـددين  
405  

  
تقوم المعلمة بمتابعة 

ما تقدمـه الطالبـات    
  من مالحظات 

توضح المعلمـة ان  
الرقم الناتج هو يمثل 

وكـل   ،وسط هندسي
حد ينتج يمثل وسـط  

  .هندسي
  

  
  
  

ــات  ــب الطالب تكت
ال علـى  اجابة السؤ

ــفي   ــدفتر الص ال
لمقارنة االجابة من 
  الحل على السبورة 

  
  

  دقائق  12
  
  
  
  

  دقائق  10
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لحـل   8تقدم المعلمـة  مثـال   
ــال  ــذلك مث ــادالت وك  9المع

والطباشـير  باستخدام السـبورة  
  الملونة

تُتابع المعلمة اجابات 
الطالبات وتطلب منهم 
االجابة على السؤال 

  بالطريقة التقليدية 

  
  
  
  

    مرحلة التغذية الراجعة 

  
  دقائق  5

  
يجيب الطلبة علـى  

 اسئلة المعلم 

ــون  ويطرحـــ
استفســـــاراتهم 
وتســاؤالتهم فيمــا 
ــب  ــص الواج يخ

  .البيتي وكيفية الحل

ــريعة  ــة س   مراجع
واإلجابـــة علـــى 
استفسارات الطلبـة  
حول الواجب البيتـي  
واستعراض بعـض  

  الحلول لألسئلة
 
 

في بداية الحصة الثالثة عشر يتم 
عرض االفكار والمفاهيم التـي  
تعلمها الطـالب فـي الحصـة    

  السابقة 
  المتتالية الهندسية

  الحد العام للمتتالية الهندسية
 االوساط الهندسية

  )دقيقة 45(المدة الزمنية  ،اجابة التمارين والمسائل :ثالثة عشرالحصة ال

المدة   نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المراجع والمصادر المستخدمة
  الزمنية

تتم االجابـة علـى التمـارين    
والمسائل والتـدريبات الصـفية   

  )50 ،49صفحة (

تقوم المعلمة بالتعاون 
ــة بحــل  مــع الطلب

  التمارين والمسائل 
ويتم التأكد من صحة 
الحــل باســتخدام  

  الطريقة التقليدية 

يتشارك الطلبة مـع  
المعلمة فـي حـل   
التمارين والمسـائل  
والتأكد من صـحة  
الحل والنتائج التي 
ــا   ــلوا اليه توص

  بالطريقة التقليدية 

  دقيقة 45
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  :الدرس السادس

  )ثالث حصص(  :مجموع المتسلسة الهندسية

  المحتوى الرياضي 
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 )دقيقة 45(:مجموع المتسلسلة الهندسية المنتهية  المدة الزمنية :الحصة الرابعة عشر

 المراجع المستخدمة   مدخالتي كمعلم   نشاط الطالب   المدة الزمنية 

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
  دقائق  5
  
  
  
  
  

تُجيب الطلبة علـى  
  االسئلة 

 

  
  
  

يعرض المعلم المتتاليـة  
ــا  ــادة كتابته ــتم اع وي

  وضرب حدودها بـ ر
ومن ثم طرح المعادلتين 
للتوصل الـى القـانون   

 المطلوب 

قصـة جـاوس   التذكير ب
  وكيف تم جمع الحدود

حدود المتتاليـة   عرض
الهندسية للتوصل الـى  
طريقة جمع الحدود الى 

 ن حد 

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
  دقائق  5
  
  
  
 

  
  
  دقائق   10 
  
  
  
  
  
  دقائق  5
  
 
 

  دقائق 10  
  

يكتــب الطلبــة   
ــاتهم  مالحظـــ
واجاباتهم وتتـابع  

 المعلم هذه الحلول 

 
 

  
 

يحل الطلبة السؤال 
ويستخدم الوسـائل  
التـــي تحـــددها 

  .المعلمة
   
  

تقوم المعلمة بمتابعة ما 
تقدمه الطالبـات  مـن   

  مالحظات 
تقــوم المعلمــة بكتابــة 
مجموع المتتالية الهندسية 
ــن   ــماع م ــد الس بع

  .الطالبات
المثـال   يعرض المعلـم 

تقدم قـانون المجمـوع   ي
وتدرب الطـالب علـى   

  .ذلك
  
تطبيق يطلب من الطلبة  

 ،1امثلة الكتاب مثـال  
  3مثال  ،2مثال 

. 

كتابـة   يطلب من الطلبة
المالحظات التي توصلوا 

  .لها من ايجاد المجموع

عرض القـانون امـام   
الطالبات وسؤالهن عـن  
قيمة ر التـي ال يصـح   

 تطبيق القانون عنده 

  
  
 

 ،1تعرض المعلمة مثال 
على السبورة وتطلب   2

من الطالبـات وضـع   
المعطيات وترتيبها لحل 

  .السؤال
  

 3تعرض المعلمة مثال 
اليجاد مجموع المتسلسلة 
الهندسية الساس مرفوع 

 3= لقوة ابتداء مـن ن  
  11= الى ن 
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يزود المعلـم بالتغذيـة   
الالزمة في اثناء  الراجعة

الحل وتقـوم بمعالجـة   
  االخطاء 

 
 
 
  

  :المناقشة الصفية    دقائق  5
يكتب المعلـم االفكـار   

لقانون المجموع الرئيسية 
ويجيب عن استفسارات 

  .الطلبة
 

يعالج المعلـم اخطـاء   
ــزودهم  ــة وتـ الطلبـ

في باإلجابات الصحيحة 
  حالة الخطأ

  :شرح الواجب البيتي
حل التمارين والمسـائل  

  43صفحة

  

  مرحلة التغذية الراجعة
يطلب المعلم من الطلبة     دقائق  10

ان يتبادلوا  االدوار في 
طرح االسئلة واالجوبـة  
في االفكار الواردة فـي  

ويقـوم   .الحصة السابقة
بتعـــديل وتصـــحيح 
االخطاء التي من الممكن 

  ان يقع فيها الطلبة 

في بداية الحصة الثامنة 
ــاهيم   ــب المفـ تُكتـ
والتعميمــات األساســية 
التي مرت  في الحصـة  

  السابقة  
قانونا مجموع المتتاليـة  

  هندسيةال
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية  ،حل التمارين والمسائل ،الحصة الخامسة عشر

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
 4تعرض المعلمة مثال  

وترســـم باســـتخدام 
الطباشير الملونة رسمة 
ــات  ــيحة لمعطي توض

  السؤال 
  
  
  

تقوم المعلمة بمتابعة مـا  
ــات  مــن  تقدمــه الطالب

  مالحظات 
تساعد الطالبات في اختيار 
القانون المناسـب لحـل   

  االسئلة
  

تُتـابع المعلمــة اجابــات  
وتطلـب مـنهم   الطالبات 

االجابــة علــى الســؤال 
  .بالطريقة التقليدية

تكتب الطالبات اجابة 
السؤال على الـدفتر  
الصــفي لمقارنــة  
االجابة مع االجابـة  

  على السبورة

  دقائق  12
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة التغذية الراجعة وتقويم تعلم الطلبة باستخدام ورقة عمل وحل التمارين والمسائل 
ــامج  ــتخدم برنـ يسـ
جيوجيبرا لحل التمارين 
والمسائل وكذلك علبـة  
الهندسة ودفتر الرسـم  

  الهندسي

يوزع المعلم االدوار على 
الطلبة مجموعة تقوم بحل 
التمارين باستخدام علبـة  

  الهندسة والدفتر

يطرح الطلبة اسئلتهم 
واستفســاراتهم فيمــا 
ــب   ــص بالواج يخ

  .البيتي
يتم االسـئلة علـى    

ــتها   ــة لمناقش الطلب
اجاباتهن مع ومقارنة 

  بعضهن البعض

  
  دقائق  10
  
  
  
  
  
  
   

  

   



149 

  :الدرس السابع

   )حصتان( المتسلسلة الهندسية الالنهائية 

  :المحتوى الرياضي
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  ) دقيقة 45(المدة الزمنية  :الحصة السابعة عشر

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 

الجدول لمتتالية حدها يعرض المعلم 
  ن2=  نالعام ح 

  
الجدول لمتتالية حدها العـام  وكذلك 
  ن  1  =ح ن 

2  

 يوضح المعلم بالرسم
  .العالقتين السابقتين

  
الطلبة يناقش المعلم 

بالعروض السـابقة  
الى اين تؤول قيمـة  

  كلما زادت ن نح 

يوضح الطالب 
ــين   ــرق ب الف
الجدولين بنـاء  
على اخـتالف  
اساس المتتالية 

  ر
  

  دقائق 5
  
  
  
  
  
  

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
  :يثير المعلم النقاش التالي

= ن  ،2= ما قيمة الحد عنـدما ن  
  30= ن  ،10
  

وما التغيرات التي تحدث عنـدما ن  
  تكون كبيرة جدا 

  
يثير المعلم اهتمام الطلبة للتوصـل  

  الى قانون المجموع 
  

  يعرض المعلم الشكل التالي ليبين ان 
  1   +... =2ر+ر+1

  ـ ر1                    
  

  

انـه  يعرض المعلم 
كلمـا   2في جدول 

زادت قيمة ن زيادة 
ن  كبيرة نالحظ ان ر

  تقترب من الصفر 
  

من اجل االجابة على 
ــوم   ــاؤل وتق التس
ــى   ــاإلطالع عل ب
ــة   ــات الطلب اجاب
وتكتـــب قاعـــدة 
مجموع المتسلسـلة  

  الهندسية الالنهائية
المثال  يعرض المعلم

تقدم قانون المجموع ي
وتدرب الطالب على 

  .ذلك

 يحاول كل طالب
ــى  ــة عل االجاب
التساؤل بمفـرده  
او بالتعاون مـع  

 زميله 

  
يكتب ما توصل 

  اليه على دفتره 
  

ــة   ــل الطلب يح
السؤال باستخدام 
ــي  ــائل الت الوس

  حددها المعلم 
  
  
  
  

  دقائق  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  



151 

علـى    2 ،1تعرض المعلمة مثال 
السبورة وتطلب من الطالبات وضع 

  .المعطيات وترتيبها لحل السؤال
  
  
  

وذلك لتحويـل   4تقدم المعلمة مثال 
الى  0 .8الكسر العشري الدوري  

  كسر عادي
  

يطلب من الطلبـة   
تطبيق امثلة الكتاب 

 ،2مثـال   ،1مثال 
  3مثال 

. 

 يطلب مـن الطلبـة  
كتابــة المالحظــات 
التي توصلوا لها من 

  .ايجاد المجموع
ــرض الم ــة عتع لم

المثال وتطلب منهم 
 كتابة الرقم 

ــى  0.888888 عل
شكل حاصل جمـع  

  اعداد كسرية 
زود المعلم بالتغذيـة  

الالزمة في  الراجعة
اثناء الحـل وتقـوم   

  بمعالجة االخطاء

ــة   ــدم الطلب يق
اجابات مختلفـة  
للسؤال ويصصح 
المعلمة االجابات 
ــى  للوصــول ال
  االجابة الصحيحة

        مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة السابعة يتم عرض 
االفكار والمفـاهيم التـي تعلمهـا    

  الطالب في الحصة السابقة

ــريعة ــة س   مراجع
ــة علــى   واإلجاب
استفسارات الطلبـة  
حول الواجب البيتي 
واستعراض بعـض  

  الحلول لألسئلة
  

ــة  ــب الطلب يجي
 على اسئلة المعلم 
ــون  ويطرحــ
ــاراتهم  استفسـ
وتساؤالتهم فيما 
يخص الواجـب  
البيتــي وكيفيــة 

  .الحل

  دقائق 5
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  عشر   منةالحصة الثا

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 

مثـال لكـرة   يعرض المعلـم  
 5مطاطية سقطت من ارتفـاع  

، 8وكانت ترتد دائما الـى   ،م
 ،االرتفاع الذي سـقطت منـه  

جدي مجموع المسافات التـي  
 قطعتها الكرة قبل ان تسكن

 يوضح المعلـم بالرسـم  
  السؤال السابق

الطلبـة  يناقش المعلـم  
بالعروض السابقة الـى  

كلما  ناين تؤول قيمة ح 
  زادت ن

ــة  ــدم الطالب تق
اجاباتهــا علــى 

  االسئلة 
  

  دقائق 5
  
  

  58تفاعل الطلبة مع حل التمارين والمسائل صفحة 
 المراجع والمصادر المستخدمة  مدخالتي كمعلم   نشاط الطالب   المدة الزمنية 

يجيــب الطلبــة  دقيقة 45
  على اسئلة المعلم 

  
  

يتم االسئلة على 
الطلبة لمناقشتها 
ــة  ومقارنـــ
ــع  ــاتهن م اجاب
  بعضهن البعض 

ــم االدوار  ــوزع المعل ي
على الطلبة لحل ومناقشة 
االسئلة  ويصحح اجابات 

  الطلبة
يساعد المعلـم الطلبـة   
للوصول الى ر وتحديد 
ــاد   ــد االول وايج الح

 المجموع

ــة  ــتخدم الطلب ــبورة يس الس
  والطباشير الملونة

  لحل االسئلة 
  يعرض المعلم الشكل التالي 

  

  يطلب من الطلبة تفسير الشكل
  قيمة ر

االستعانة بالشكل لحل ومناقشة 
   3سؤال 

  A4ويستخدم المعلم ورق  
لتمثيل  بعض المتتاليات كمـا  

 تمارين اضافية 1في سؤال 
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 45(، المدة الزمنيـة  )2(مراجعة للحصتين  باستخدام ورقة عمل ملحق  :عشر منةالحصة الثا

  )دقيقة

  مرحلة التغذية الراجعة وتقويم تعلم الطلبة باستخدام ورقة عمل وحل التمارين والمسائل 
علــى الســبورة  
االفكار الرئيسية في 
ــابقة  ــة الس الحص
الوترين المتقاطعين 

  في دائرة 
قاعدة تقاطع وترين 

  في
  .ةالدائر 

حــل التمــارين  
والمسائل باسـتخدام  
ــامج  برنـــــ

GeoGebra 

  

ــدة  ــم قاع ــب المعل يكت
  التقاطع 

يقوم بمراجعة الواجـب  
ــي ــة    البيت ــع الطلب م

وتوضـــيح االســـئلة 
ــي   ــارات الت واالستفس

  .يطرحها الطلبة
  

يتشــارك المعلمــة مــع 
الطلبة في حل التمـارين  
ــتخدام   ــائل باس والمس
البرنـــامج ومقارنـــة 
االجابات التي حصـلوا  

  عليها مع اجاباتهم 
  

 يقوم بتوزيع ورقة عمل
تتضمن الحصة السـابقة  
  والحصة التي قبلها اوتار

  الدائرة 
  تقويم اجابات الطلبة 

  
ــئلتهم    ــة اس ــرح الطلب يط
واستفســاراتهم فيمــا يخــص 

  .بالواجب البيتي
  
  
  

يختار الطلبة مجموعـة مـن   
الطلبة تتكون من اربـع الـى   
خمس طالب لمشاركة المعلمة 
في حل  التمـارين باسـتخدام   

  البرنامج  
  
  
  

  يجيب الطلبة على ورقة العمل 

  
10 

  دقائق 
  
  
  
  

  دقيقة 15
  
  
  
  
  
  
  

  دقيقة  15
  
  
  
  دقائق  5
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  :الدرس الثامن

  )حصص 2(االستقراء الرياضي 

  :المحتوى الرياضي
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية  :الحصة الثامنة عشر

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  والمصادر المستخدمةالمراجع 
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

+ ن  – 2ن=  نتجربة القانون ح 
41   

انه يعطي اعدادا اولية لجميع قيم 
  ن
  

الطلب من الطالبات تعـويض ن  
 =41   

  :سؤال الطالبات
هل القاعدة صحيحة لجميع قـيم  

  ؟ن
  ؟هل يمكن اثبات مدى صحتها

الثبـات   3تقدم المعلمة مثـال  
  ن 2=ن4+...+12+8+4الصيغة 

  )1+ ن (

يعرض المعلمـة علـى   
القانون وتطلـب   الطلبة

منهم ان تجربة اكثر من 
قيمة لــ ن وتصـحيح   

  اجاباتهن 
على المعلمـة ان تُقّـوم   

 ،اجابــات الطالبــات 
 وتصحيح اجاباتهن

  
  

  دقائق  7  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي 
تقدم المعلمـة الحـل بالطريقـة    

  المناسبة
  

   61صفحة  4تقدم المعلمة مثال 
  
  

وتقوم بكتابة القاعدة بناءاً 
  على استنتاجات الطالبات

تكتب المعلمـة السـؤال   
على السبورة وتوضح ما 
يمكن ان يلتـبس علـى   

  الطالبات من مفاهيم 
تطلب من الطالبات حل 

   السؤال
 تناقش المعلمة اجابـات 

الطالبات وتقوم بتصحيح 
  أخطائهن

تجيب الطالبات 
على السـؤال   
حيث يحل كل 
طالب  السؤال 

  بمفردة 

  

  دقائق  8
  
  

  دقائق 10
  
  
  
  دقائق 5
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  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصـة  الخامسـة   
عشر علـى السـبورة تكتـب    
االفكار الرئيسية للحصة السابقة 

  وهي 
ــات باســتخدام  ــة االثب اطريق

  االستقراء الرياضي

ــذكير  ــة بت ــوم المعلم تق
الطالبـــات بالمفـــاهيم 
واألفكار والنظريات التي 
تم شرحها بالحصة السابقة 
وذلــك بالمشــاركة مــع 

  .الطالبات
حيث تطلب من الطالبات 
ان يبينوا كـل المفـاهيم   
  والنظريات التي تم شرحها 
تتـابع المعلمـة اجابــات   

ــة  ــى الطلب للوقــوف عل
االخطاء التي من الممكن 

  ان يقعن فيها

ــح  توضـــ
الطالبات كيفية 
االثبـــــات 
ــتخدام  باســ
االســـتقراء 

  الرياضي
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  

  )دقيقة 40(المدة الزمنية  ،حل التمارين والمسائل :الحصة العشرون

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المصادر والمراجع المستخدمة
يتم حل التمـارين والمسـائل   

 بالطريقة التقليدية

  

تطلب المعلمة من الطلبـة  
حل التمـارين والمسـائل   
ــالبين   ــل ط ــث ك بحي
يتشاركان بالحل ويقدم كال 
منهما االرشاد والتوجيـه  
في الحل ان لزم وحالـة  
تعذر الحل تقوم المعلمـة  

  بالتدخل 

يتعــاون كــل 
طالبين في حل 
ــارين  التمــ
والمسائل وذلك 
ــتخدام  باســ
الوسائل المشار 

  اليها 

  دقيقة 35
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The effect of using the  Proof Without Words Method  on the Results, 

and the Tranfer of  learning Among the scientific the first grade 

Secondary Students in Nablus 

By 

Eman Ibrahim Abood Yassin 

Supervised  by 

Dr. Salah Yaseen 

Abstract 

This study aimed to investigate students' achievement in the unit 

series and sequences using a model to proof without words, specifically the 

study tried to answer the following question 

Are there differences  that of statistical  significance  between 

students result's  in the sequences and the series units and if  transfer of 

learning unpact  can be interrupted to the teaching strategy 3-  To answer 

the study questions and to  test the  hypotheses, the study has been applied  

on  asample consisted  of 89 female students from the first grade secondary 

science,where two sections were chosen deliberately. the two sections were 

devided into one experimental  taught with the no words proof way but the 

other one was taught in the traditional way (as usual) according to the 

textbook. 

4-  To measure the equivalence between the two  groups , the 

researcher  used a protest which was justified it's  persistence was 

calculated using    the coder Richardson equation (20). it's value was  (0.88) 

, Moreover the researcher used dimensional  achievement test  to measure 

the results of students after they finished from applying the method of 

teaching , it's sincerity approved by the jory , and calculated its persistence 

using coder Richardson (21). it's value was  (0.82) was received ,  and data 



c 

was  analyzed using t-test for two independent groups, that  the statistical 

analysis showed the following results:- 

Theres a statistical significance diffirences with level (α = 0.05) 

between the mean grades of the experimental group that were taught by 

proof without words way and the other group that was taught in the 

traditional way on the total grades of the dimentional achievement   test , 

and for the experimental group.  

 5- There is a statistically significant difference at the level of 

significance (α = 0.05) between the mean grades of the experimental group 

students those  who were learnt by the no words proof way & the  

traditional ones in concept understanding generalization , knowledge of 

procedure ,problems , solutions and the transmission impact learning for 

the experimental group. 

As a conclusion of these results , the researcher a duised many 

things, the most important are:- 

1- to benifite from the study results , recommendations and its learning 

method. since it showed impact on students and attitudes and marks. 

2- the necessity of training math teachers to use the no words proof way , 

because it shows , real support for the school curriculum of math 

school. and the leaner understanding. 

3- To connect the no words proof with teaching and to procede more 

studies an proof and to improve it. 




