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  اإلقرار
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 االشارات من الوسائط متعدد محيط في المثلثات موضوع الثامن الصف طلبة تعلم سيميائية
  )نوعية دراسة( والوسائل

  إعداد
  هالة أمين عبد العزيز سعيد

  فاشرإ
  وجيه ضاهر. د

  ملخصال

 الثامن الصف طلبة لتعلم السيميائية العمليات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 الباحث االتي طوره السيميائية اإلجتماعية النظرية على باإلعتماد وذلك المثلثات، موضوع

 السيميائية الحزمةموذج ن هما أرزاريللو وذلك من خالل نموذجين سيميائيين، دوانفردين اإليطالي

(Semiotic Bundle)، والتواصل نتاجإلاو الفعل فضاء ونموذج )Action, Production 

and Communication Space ( والذي يختصر بـ"APC – Space."  

 الصـف  طلبـة  تعلمل السيميائية عملياتال ما :اآلتي الرئيس السؤال عن أجابت الدراسة

 أكثـر ؟ وبشـكل محـدد   (Geogebra)جيوجبرا  برنامج بمساعدة المثلثات موضوع في الثامن

  : أجابت الدراسة على السؤالين التاليين

 المثلثـات  موضوع يتعلمون عندما الثامن الصف طلبة بها يندمج التي السيميائية ما الحزم) 1(

  جيوجبرا؟  برنامج بواسطة

 موضـوع  يتعلمون عندما ثامن طلبة بها يندمج التي والتواصل إلنتاجا الفعل، فضاءات ما) 2(

   جيوجبرا؟ برنامج بواسطة المثلثات

 مـن  األساسـي  الثـامن  الصف ةبطل من الدراسة المشتركين في باختيار قامت الباحثة

يكون  نأشرط االختيار  نأنابلس، و مدينة في والتعليم التربية لمديرية التابعة الخاصة المدارس

 مجموعةمجموعتين،  إلى المشتركين تقسيم وتم. فما فوق 80متوسط العالمة في الرياضيات هو 

منـال  ( تتكون من طالبتين اثنإلا من ومجموعة ،)يوسف وكريم( تتكون من طالبين الذكور من



 ر 

خـذ بعـين   مسـبقا، وأ وقد أعدت  الهندسة، في بتعليمهم وحدة المثلثات الباحثة وقامت ،)وحال

  . (Geogebra)جيوجبرا برنامج تكون مالئمة الستخدام نأاإلعتبار 

 – واإلشـارات  واإليمـاءات  للرمـوز  الطلبـة  استخدام ومتابعة بمراقبة الباحثة وقامت

 التعلم، عملية أثناء والهندسية الجبرية الرموز من المختلفة نواعألوا واللفظية، اليدوية/  الجسدية

بتفريـغ   قامت الباحثة ثم ،)مرئي -صوتي( والشكل بالصوت الدراسة عينة عمل بتوثيقوقامت 

 السـالفتين  السميائيتين النظريتين باستخدام وذلك التجربة ونتائج مخرجات المشاهدات، ثم تحليل

 . الذكر

مختلفة، منها أفعـال إدراكيـة،    أنواعمن  بأفعالالطلبة قاموا  نأنتائج البحث أظهرت 

متنوعة  اتإنتاجأيضا قاموا ب .وأفعال ما وراء إدراكية، وأفعال سلوكية، وأفعال ما وراء سلوكية

قام بها الطلبة عـن طريـق التواصـل     اتنتاجإلوا األفعالإدراكية وماوراء إدراكية، تلك  منها

  .شاراتيالكالمي واإل

ة وهندسية وعدديـة  إشاراتيباستخدام سجالت سيميائية مختلفة من كالمية و الطلبةوقام 

هناك تفاعالت مخلتفة ومتنوعة قام بها الطلبـة مسـتخدمتين السـجالت     نأودينامية وكتابية، و

 .المذكورة

 علـى  مؤكدة التالية، التوصيات إلى الباحثة وبناء على النتائج التي تم التوصل لها تشير

  .الرياضيات مادة في الطلبة داءأ بمستوى رتقاءلإل بها خذاأل وضرورة هميتهاأ

أن  حيـث  الرياضـيات،  مادة الطلبة تعليم في جيوجبرا برنامج استخدام الضروري من

 جديـدة  رياضـية  مواقف استكشاف ومن الرياضي للموقف التحضير من الطلبة مكن جيوجبرا

  . من الصعب القيام بها على الورق بأفعالوحدهم، وكذلك مكنهم من القيام 

 علـى  عتمـاد باإل جديـدة  نظريـات  لمعالجة الفرصة الطلبة إعطاء أهمية على الباحثة وتؤكد

   .المعلمة قبل من كبير وتدخل رشادإ وبدون تعلموها التي النظريات



 ش 

 الفهم موضوع حول) النوعية( الكيفية الدراسات من مزيد بإجراء أيضا الباحثة توصي 

 هـذا  تحليـل  أجل من البحث هذا في المستخدمتين السيميائيتين النظريتين واستخدام الرياضي،

 .الفهم
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  األولالفصل 

  وأهميتها ة الدراسةشكلم
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  األولالفصل 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة الدراسة

يحاول الباحثون في تعلم الرياضيات في العقود األخيـرة، وخصوصـا فـي العقـدين     

الرياضيات من تعليم وتعلم بطرق جديـدة   لمادة السياق الصفياألخيرين، تحليل ما يحصل في 

لم التي تحدث فـي ذلـك   يحسنوا من أفعال وممارسات التعليم والتع نأومتنوعة لكي يستطيعوا 

 ، وبالتالي التأثير وبشكل إيجابي على نتائج ومخرجات عملية التعليم والتعلم التيالسياق الصفي

  .تهاءاً بمستوى تحصيلهمانو الطلبةلمادة الرياضيات، بدءاً من تفاعل  تتم في السياق الصفي

 متزايد، علـى  نحو الرياضية، على المعرفة إنتاج إلى النظر تمي هنأومن الجدير بالذكر 

 وغيـر تزامنيـة   )Synchronic(تزامنيـة   تفـاعالت  يتضـمن  المنـاحي  متعـدد  نشاط هنأ

)Diachronic (السيميائية النظم من )Semiotic Systems.(  

ومن بين النظريات التربوية و النفسية واالجتماعية الحديثة التي تلقى اليوم إقباال من قبل 

، وهـي  النظرية السيميائية - الطلبةالباحثين في هذا المجال من أجل استخدامها في تحليل تعلم 

 التوجه الرسمي على سبيل المثال، زيلمير: نظرية واسعة النطاق تتضمن توجهات متنوعة، منها

)(Zellmer, 1979 وكما جاء في نوث أيضا ،)Noth, 2010 (   والتوجه اإلجتمـاعي علـى ،

، والتوجه الثقافي علـى سـبيل المثـال، رادفـود     ) Morgan, 2006( انسبيل المثال، مورج

)Radford, 2003 .(  

غيـر  المسارات السيميائية الكالسـيكية   نإف، )Arzarello, 2006(وحسب أرزاريللو 
للمصـادر   ضـافة عملية التعليم والتعلم في الغرفة الصفية لمادة الرياضيات، وباإل كافية لدراسة

فظيـة، يوجـد   والمعلمون مثل الرموز المكتوبـة والل  ةبية المعيارية التي يستخدمها الطلالسيميائ
ضافية للتعبير، هذه إ - خرى تتضمن االيماءات والرسوم وصور لغويةمصادر سيميائية مهمة أ

وللتخلص مـن  . مع محددات التعريفات الكالسيكية للنظام السيميائي بشكل قليلمة المصادر مالئ
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، وقدم مفهوم موسع )فيجوتسكي(بتطوير مسار  )Arzarello, 2006(أرزاريللوهذه المشكلة، قام 
ا، وبشكل خـاص، مفيـدة فـي تـأطير     هنأللنظام السيميائي، وهي الحزمة السيميائية التي ثبت 

الموجودة في عمليات التعلم في الرياضيات، وأكد أرزاريللو علـى بعـض    المصادر السميائية
ميائي، وناقش النموذج متعدد الصور والمتجسد الذي يالنقاط الهامة في الوصف العادي للنظام الس

ظهر مؤخرا من قبل الباحثين في علم النفس اللغوي والعصبي، وتحليل االيماءات مـن وجهـة   
  .وم الحزمة السيميائية عن طريق دراسة حالةنظر سيميائية، ثم قدم مفه

الباحثة في هذه الدراسة، نظرية سيميائية اجتماعية طورها  فقد اعتمدتوبناء على ذلك، 
وهذه النظرية تختص بتعليم وتعلم الرياضيات، فهي تهتم ). Arzarello, 2006(أرزاريللو 

ومن .علمه لموضوع رياضي معينباإلشارات والرموز واإليماءات التي يستخدمها الطالب في ت
حديث الطالب باللغة و؛ )وخصوصا الحركات اليدوية(الجسدية  اإليماءات: هذه اإلشارات

ومن هذا المنطلق، تهتم ). جبرية، هندسية، إلخ(المختلفة للرموز الرياضية  نواعألالطبيعية؛ وا
اإلشارات المختلفة والتعلم الناتج عن هذه  أنواعالنظرية السيميائية اإلجتماعية بالعالقة بين 

على سبيل المثال، اهتم السيميائيون بالعالقة بين الحديث والحركات اليدوية، وتحدثوا . العالقة
سجاما مع ذلك، انوعدم وجود مثل هذه المالءمة، ومالءمة الحديث للحركات،  هما يتينانكعن إم

الصف الثامن لموضوع المثلثات بوسائل تكنولوجية،  ةبالباحثة أسندت نظرية لتحليل تعلم طل نإف
سوم يهيء تمثيالت رياضية مختلفة مثل الرالتحديد باستخدام برنامج جيوجبرا، فهو برنامج وب
من  انمجموعت انيعد) ية، المعادالت الجبريةانالرسوم البي(، وكالهما ية والمعادالت الجبريةانالبي

يمكن أن وكذلك  ،تتفاعل فيما بينها نأيمكن لمعادالت الجبرية او يةانالرسوم البي هذهو ،اإلشارات
يراد دراسته وفهمهم وهو ما  ةبتعلم الطل إلىوهذا التفاعل يؤدي تتفاعل مع إشارات الطلبة، 

  .وتقصيه

  شكلة الدراسةم

قـد  ، وأفضـل التعليم بشكل عام يهتم حاليا بتطوير الجودة للحصول على مخرجات  نإ

في مجال الرياضيات تطوير عملية التعليم والتعلم والتركيز علـى   الدراساتتناولت الكثير من 

  .التشاركية بين الطالب والمعلم، وبالتالي جاءت هذه الدراسة مختلفة من حيث العرض والمفهوم
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ـ نألمكوناتها األساسـية   أحدالفروع المهمة في علم الرياضيات و أحدتمثل الهندسة و ا ه

ـ األساسية الضرورية للحياة العملية مثل مهـارات الحـس الم   تزود المتعلمين بالمهارات ي انك

ـ نأواالستكشاف والقدرة على حل المشكالت والتعليل االستنتاجي والقدرة على التخمين، كما  ا ه

ب التعلم المعرفية األخرى المتضمنة لفروع انب تعلم معرفية الزمة لفهم وتفسير جوانتتضمن جو

الهندسة وسيلة بالغة الفعالية لتطبيق الشكل الجديد الـذي يتطلبـه   الرياضيات المختلفة، وتعتبر 

  . التعليم في المستقبل

لمواضيع  الطلبةفي قلة وجود أبحاث تربوية هندسية تعالج فهم  تتلخص مشكلة الدراسة

مهمة في الهندسة مثل المثلثات، وخصوصاً عندما يستخدمون وسائل تكنولوجية مثـل برنـامج   

  . جيوجبرا

  :هنا جاءت هذه الدراسة التي تتحدد مشكلتها باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتيومن 

الصف الثامن في موضوع المثلثات بمساعدة برنامج جيوجبرا  طلبة تعلمل السيميائية عملياتال ما

(Geogebra)؟  

 لـتعلم  السـيميائية  العمليات على التعرف والسبب في اختيار الباحثة هذا الموضوع هو

، ولمساعدة الطالب على استخدام المزيد من الوسائل الفعالة المثلثات موضوع الثامن صفال طلبة

يضيف بعـداً   -استخدام النظرية السيميائية في الرياضيات –لحل المسائل، ولعّل هذا الموضوع 

   .لمناهج وأساليب تدريس الرياضياتتطوير ا إلىنوعياّ 

  الدراسة أهمية

ا أخـذت تغـزو   هنأمن أي وقت مضى، ويمكن القول ب أكثرالهندسة مادة حية أصبحت 

وقد بلغ هذا االهتمام أوجه عندما أوصى المجلس القـومي لمعلمـي   ، الرياضيات بأكمله انميد

)   National Council of Teachers of Mathematics- NCTM( الرياضيات األمريكية

ضرورة زيادة التركيز على الهندسة في جميع المسـتويات   إلى 2000في مؤتمره المنعقد سنة 

المعرفـة الهندسـية    نألواعتبارها من أبرز معايير عقد التسعينات في القرن العشرين؛ ذلـك  
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ببيئة الفرد وحياته اليومية، عالوة علـى ارتباطهمـا الوثيـق     انمرتبط انوإدراك عالقتها أمر

  .بالهندسة وكيفية تدريسها أكبر اهتمام ىإلبمواضيع رياضية وعلمية أخرى، مما يشير 

تطوير طرق ووسائل تـدريس   إلىهذا وتسعى كثير من الدول، وخاصة المتقدمة منها، 

الرياضيات بما فيها الهندسة إدراكا منها ألهمية هذه المادة في تنمية المجتمع والدخول في عـالم  

  .المنافسة العلمية والتكنولوجية

دمج الحاسـوب  (المتعلقة باستخدام الحاسوب في الهندسة الرياضية  معظم الدراسات نإ

في الهندسة الرياضـية   ةبتهتم أساسا بتحصيل الطل هي دراساتفي العالم العربي ) في الهندسة

ب آخر من انهذه الدراسة لمعالجة ج يؤثر على هذا التحصيل، ولذلك تأتيوما ) مخرجات التعلم(

  . الرياضيات تعلمت للهندسة الرياضية وهو عمليا الطلبةتعلم 

التربوية التي تتعلق باستخدام وسائل تكنولوجية في  ة تختلف عن الدراساتالحالي الدراسة

عـالج  وليس على تحصيلهم، وبذلك فهي ت ركز على عمليات تعلم الطلبةا تهنأتعلم الرياضيات ب

لـيس هـذا   . في العالم العربي بشكل خاص قضية لم تعالج من قبل في أدبيات تعلم الرياضيات

اد تقتصر على الجبر، ولذلك للرياضيات تك الطلبةالمعالجة السيميائية في العالم لتعلم  نإفقط، بل 

تطوير لهـا فـي   السابقة في تعليم الرياضيات و لألبحاث السيميائية إضافةعد ة تُالحالي فالدراسة

  .الوقت نفسه

تعرفنا على عمليات التعلم سوف يتيح لنا فرصة لنتعرف عن قرب على كيفية تعلـم   نإ
لمواضيع ومفاهيم هندسية، وهذا سوف يجعلنا قادرين على فهم ما يحدث عنـدما يقـدم    الطلبة

الطالب أو مجموعة من الطلبة على تعلم موضوع أو مفهوم أو عالقة رياضية، وسوف يمكننـا  
هذا التعلم إيجابيا، وتحليل نتائج هذه الدراسـة المبنيـة علـى النظريـة      بالتالي من التأثير على

السيميائية سوف يساهم في التوصل للمشكالت والمعيقات التي تواجه الطالب أثناء عملية الـتعلم  
هذه الدراسة سوف تسهم في التغلب على هذه المعيقات والمشكالت  نأللهندسة الرياضية، وكيف 

  .ائيبتطبيق النظام السمي
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تأمل الباحثة من هذه الدراسة األسهام في بناء معرفة جديدة تخص العمليات التعلمية التي 
رفد المكتبة العربيـة  وذلك باستخدام وسائل تكنولوجية، و يقوم بها الطلبة لفهم موضوع المثلثات

  .وخاصة الفلسطينية بدراسة تكميلية وحديثة في مجال تدريس الرياضيات

  راسةالد فاهدأ

الصف الثامن فـي   ةبلى العمليات السيميائية لتعلم طلالتعرف ع إلى تهدف هذه الدراسة
 الباحـث  التي طورهـا  السيميائية اإلجتماعية النظرية على باإلعتمادموضوع المثلثات، وذلك 

السيميائية  نموذج الحزمة هما أرزاريللو وذلك من خالل نموذجين سيميائيين، دوانفردين اإليطالي
(Semiotic Bundle)، والتواصل  نتاجإلاالفعل و ونموذج فضاء(APC_ Space)   كما تهدف

وصف المشكالت والمعيقات التي تواجه الطالب أثناء عملية الـتعلم للهندسـة    إلىهذه الدراسة 
  .الرياضية

  الدراسة أسئلة

  :التالية األسئلةعن  اإلجابةهذه الدراسة  تحاول

  صف ثامن موضوع المثلثات بمساعدة برنامج جيوجبرا؟ ةبطل تعلمل السيميائية عملياتال ما *

  :اناآلتي انالفرعي ناللسؤاوينبثق من السؤال الرئيس، ا

الصف الثامن عندما يتعلمون موضوع المثلثـات   ةبزم السيميائية التي يندمج بها طلالحما  .1
 بواسطة برنامج جيوجبرا؟

ثامن عندما يتعلمـون  ال الصف ةبوالتواصل التي يندمج بها طل نتاجإلما فضاءات الفعل وا .2
  موضوع المثلثات بواسطة برنامج جيوجبرا؟

  حدود الدراسة

الصف الثامن فـي   ةبهم العمليات السيميائية لتعلم طلأهذه الدراسة على معرفة  تركز
  :حدود الدراسة تتحدد فيما يلي نإ، وعليه فموضوع المثلثات
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الدراسة على موضوع المثلثات في وحـدة الهندسـة فـي كتـاب      اقتصرت: الحد الموضوعي

 .)الجزء األول( الرياضيات للصف الثامن األساسي

ى حـد إفـي   الصف الثامن األساسي ةبمن طلن مجموعتيالدراسة على  اقتصرت :الحد البشري

 .نابلسفي محافظة المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 .2014-2013لعام  األولتم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي  :الحد الزمني

وع المثلثات في وحدة الهندسة الباحثة برنامج جيوجبرا في تدريس موض تستخدما :داةمحدد األ

  .الصف الثامن ةبلطل

 الباحـث  التي طورها السيميائية اإلجتماعية النظرية هذه الدراسة على اقتصرت: محدد منهجي

 السيميائية نموذج الحزمة هما أرزاريللو وذلك من خالل نموذجين سيميائيين، دوانفردين اإليطالي

(Semiotic Bundle)، والتواصل نتاجإلاالفعل و ونموذج فضاء. (APC_space)   

  مصطلحات الدراسة

 على) Arzarello & Robutti, 2008(لقد وصفها أرزاريللو وروبوتي  :السيميائية المجموعة

 وتحويلهـا،  هـا إنتاج وطـرق  العالمـات /اإلشارات يشمل والذي السيميائي، للنظام امتداد اهنأ
  .يهاانومع العالمات/ اإلشارات بين والعالقات

وتعني الحزمة السيميائية استخدام مصـادر تعلـم    :)Semiotic Bundle(الحزمة السيميائية 

يـة،  انومنها الرسـومات البي  سيميائية متعددة من إشارات جسدية ومن سجالت رياضية مختلفة،
   . والرموز العددية والرياضية المختلفة

الحركات اليدوية والتعبير : الحزمة التي تحوي المجموعتين: مثال على حزمة سيميائية
 .العالقة بين هاتين المجموعتين قد تكون متوافقة وقد تكون غير متوافقة. اللغوي

نموذج آخـر للتحليـل السـيميائي     :(APC _ Space) واإلتصال نتاجإلفضاء الفعل، انموذج 

 & Arzarello(للعمليات التربوية في صف الرياضيات والذي طوراه أرزاريللـو و أوليفيـرو  
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Olivero, 2005 (والتواصل  نتاجإلاهو نموذج فضاء الفعل و)Action, Production and 

Communication Space ( والذي يختصر بـ"APC – Space ." النموذج يحلل سيميائيا هذا

مـثال تفاعـل   (وتفاعلهم  ةبأفعال الطل: لم الطلبة معتمدا على تحليل ثالث بنى تربويةعمليات تع

وتواصلهم ) مثال إشاراتهم أو رسوماتهم( ةبالطل اتإنتاج، )أداةلم أو طالب وطالبين أو طالب ومع

  ).مثال حواراتهم ونقاشاتهم(

هو برنامج حاسوبي حديث نسبيا لتعليم وتعلم الرياضـيات،   ):GeoGebra(جيـوجبرا  برنامج

أخـرى،  من ناحيـة  . يات تطويره وفقا لحاجاتنا كبيرة جداانكإم نأوهو مصدر مفتوح، بمعنى 

هندسة، جبـر، حسـاب   (من استكشاف مواضيع رياضية مختلفة  ةببرنامج جيوجبرا يمكن الطل

وأيضا يوسع من مدى العناصر الرياضـية التـي يسـتطيع الطالـب      )التفاضل والتكامل، إلخ

يساعد برنـامج   ذلكك، استكشافها، مثال الدوال المختلفة التي يمكن للطالب التعرف على صفاتها

بطريقـة   جيوجبرا على تمثيل العناصر والعالقات الرياضية والربط بين التمثيالت الرياضـية 

 ،على تعلم الرياضيات ويزيد من دافعيـتهم لهـذا الـتعلم    ةبلطلديناميكية ومستقلة، وهذا يشجع ا

برنـامج   هـو و وأيضا يحسن مهارات تفكير الطلبة ويمكنهم من تصور العناصـر الرياضـية،  

 نأيمكن  يحفز المعلمين على دمج التكنولوجيا في التعليم، بسبب سهولة استخدامه، و تكنولوجي

بيد معلم الرياضيات تساعده على عرض األفكـار الرياضـية بصـورة ديناميكيـة      أداةيكون 

للرياضيات، وبالتالي يزيد من تحصيلهم  ةبهم بشكل كبير في عملية تعلم الطلوبصرية، بحيث يس

  .به

متعلم، مثال النقر بالفأرة والنظر إلى شاشة سلوك الالمتمثل بالفعل  :)Behavioral( فعل سلوكي

  .الحاسوب

خطيط لفعل سلوكي، أو تقييم فعل سلوكي، أو تال: )Meta-Behavioral( فعل ما وراء سلوكي

المبادرة والموافقة بشكل تعاوني للتأكد من صحة فرضية الموقـف  (التوجيه لفعل سلوكي، مثل 

  ).، التخطيط لحل سؤال بصورة معينةالرياضي
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بين مثلثين، تحليـل شـروط تطـابق    عملية عقلية، مثال المقارنة  :)Cognitive( فعل إدراكي

  .مثلثين

التخطيط لفعل إدراكي، أو تقييم فعل إدراكي، أو : )Meta-Cognitive( فعل ما وراء إدراكي

  .تهيئة الموقف للعمل الرياضي التوجيه لفعل إدراكي، مثل

  .نحو العنصر الهندسي الموجود في واجهة جيوجبرا حداإشارة بإصبع و ):Index(مؤشر 

  .للتعبير عن العنصر الرياضي أو عالقات رياضية إشارة بإصبعين ):Icon( ةأيقون

  .تفاعل يحدث بين حدثين بنفس الوقت، مثال الكالم والتأشير: تفاعل متزامن

    .تفاعل يحدث بين حدثين بشكل متتالي، مثال الكالم والرسم :تفاعل غير متزامن
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  يانالثالفصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري : أوال

من وجهة نظر عدة باحثين، باإلضافة  وصفا للنظرية السيميائية اإلطار النظري يتضمن

اإلنتـاج  فضـاء الفعـل و  السيميائية ونمـوذج  الحزمة ( إلى وصفا لركني النظرية السيميائية 

المجلس الوطني لمعلمي ، أيضا يتضمن اإلطار النظري معايير )" APC – Space" واإلتصال

  .الرياضياتفي لتواصل ل NCTMالرياضيات 

  النظرية السيميائية

 وعالقاتهـا  السيميائية اإلشارات وتنوع تعدد هو الرياضيات، تعقيد موضوع من كبيرا جزءا نإ

الرياضيات علـى  لعمليات التعلم والتعليم في صف  السيميائي التحليل ولذلك يستند. به المتجسدة

هـذا   أدواتأولـى  . في عمليات التعلم وإشارات المعلم في عمليات التعليم ةبتحليل إشارات الطل

ثالثي مكـون مـن    من خالل نموذج) Peirce(التي عرفها بيرس ) sign(التحليل هو اإلشارة 

. لذي يعطي معنى اإلشارةوهو ا) interpretant(، ومفسر )object(، موضوع )sign(إشارة 

 التصـورات  خـالل  من والمادية الفيزيائية اإلشارات فهم يتم السيميائي، مثلث بيرسمن خالل 

  ). the referent(المرجع  الذهن إلى وهي تجلب للشخص الذي يفسر، واألفكار

 ورموز ،)Indexes( ومؤشرات ،)Icons(أليقونات  اإلشارات) Peirce(بيرس  يصنف

)Symbols(،  يكـوِن  شـيء  ال يوجد هنأكما  ،حدامن نوع و أكثرتكون اإلشارة  نأأي يمكن 

 فـرد  قبل من محددة أو عالمة إشارة هنأ على تفسيره من البد بل تلقائي؛ بشكل عالمة أو إشارة

 اإلسـتخدام  خـالل  مـن  بمعناها مرتبطة أصبحت إشارات أو عالمات هي الرموز نإ كما. ما

 نأ من بدال لذلك، تبعا تفسيرها سيتم هنأ بحكم متميزة أصبحت أي ،Peirce, 1894) (المقبول 

 يـتم  الرياضيات، في. بالمرجع المادي/ الفيزيائي رتباطاإل أو التشابه طريق عن مباشرة تتصل

 عالمـات  /إشارات تشمل والتي مصنفة، مجموعات في معا العالمات أو االشارات عادة تجميع
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 السيميائية النظم تسميتها تم قد والتي ية،انالبي والرسوم والمصفوفات، الجبرية، والرموز المنطق

)semiotic systems (السيميائية  السجالت أو)semiotic registers ()Duval, 2006( . هذا

 مع اإلشارة إرتباط بها، وهو ينتج عن  خاصا محددا تفسيرا اإلشارة التصنيف الرياضي يعطي

  .سيميائي نظام

هـي   السـجالت  هذه نأ )Kaput, 1989(أشار كابوط  الرياضيات، تربية سياق وفي

/ العالمة على أيضا بالداللةمت اوق المصطلح، هذاالباحثة  تأتبع الدراسة هذه وفي تمثيل، ظمةنأ

  ). Thomas, 2008(تمثيل، وهذا ما فعله أيضا توماس  اهنأ على تمثيل بنظام المرتبطة اإلشارة

ـ      كـل  قام الرياضيات، لتعلم تحليلهم في  ابينامـن أرزاريللـو، بـاوال، روبـوتي وس

)Arzarello, Paola, Robutti & Sabena, 2009( التعريـف  مـن  أوسع تعريف بتوظيف 

 المنطوقـة  الكلمـات  -المثـال   سـبيل  ذلك وعلى في بما شارة،اإل/  العالمة لمصطلح المعتاد

ـ نأ ، كمـا )هنا أخرى وعالمات األصوات إضافة أيضا يمكن كما( واإليماءات،  اسـتخدموا  مه

 سـبيل  علـى  من الحـديث  يمكنني وهذا يضا،أ العالمات هذه لمثل السيميائي المصدر مصطلح

 حتى للتعلم، بالنسبة غير فعالة اتانكي التمثيالت ذلك تعد ومع. االيماءات تمثيل نظام المثال عن

 العمليـة  خـالل  مـن  -) المعلـم  أو(  المتعلم مقصد نإ .الحركي الديناميكي الشكل اتخذت لو

رادفـورد  . سـيميائي  الفعالية كمصـدر  حالة إلى العالمات/ اإلشارات هذه تحويل السميائية، 

)Radford, 2009 (ولكنه الرأس، في فقط يحدث ال التفكير نإ واقترح الموقف، أيضاً هذا تبنى 

و  للكـالم،  المعقـد  السـيميائي  التنسيقومن خالل  الحسي، المعرفي اإلدراك من خالل يحدث

 مـن  تتحول نأ يمكن ولكن ثابتة ليست التمثيالت وبالطبع،. دواتواأل والرموز الجسد، إيماءات

 تلـك  التمثيلية، التحوالت هذه لمثل فئتين ،) Duval, 1999, 2006(حدد دوفال  وقد. الفرد قبل

الموضـوع،   تغييـر  دون السجل تغير التي السجل، وهي المعالجات، وتلك نفس في تكون التي

  .التحويالت وهي

 علـى  القدرة من تنشأ رياضي مفهوم فهم من هامة بانجوومن خالل التحويالت هناك 

 علـى  تـدل  والتي المختلفة، التمثيل ظمةنأ من مختلفة تمثيالت من المقابلة العناصر بين الربط
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 تحليـل  في يرغب أحد نأ إذا" :بانالجو هذه أهمية على أكد) Duval،2006(دوفال . المفهوم

 إعطاء الفرد على التي التمثيالت تحويالت دراسة سوى عليه فما الرياضيات تعلم في الصعوبات

نـوعي  ) Thomas, 2008(أدخل توماس . المعالجات فئة من لتلك التي هي وليس لها ويةاألول

 هنأكما  الديناميكي، البارع التفكير بانجو أحدك التمثيل، ظمةنأ إلىظمة التمثيل ونأالتحوالت من 

 فـي  والمشـاركة  التمثيالت، وبين داخل بسالسة العمل على القدرة اهنأب" التمثيلية البراعة"حدد 

 أداة التمثيـل  تجعـل  التي هي الفعالة فالمشاركة التمثيالت، مع والمفاهيمية اإلجرائية التفاعالت

غير  تركيبي انكي من وكذلك يغيرها سيميائي، مصدر إلىوهو ما يحولها  ،لتوماس وفقا معرفية

   .نشط انكي إلى جوهري معنى وبال خامل فعال أو

ـ نأ علـى  الرياضيات وتعليم تعلم إلى متزايد، وبشكل النظر، بناء على ما سبق، يتم  اه

 متنوعة مجموعة تزامن تتطلب )Radford, 2009; Arzarello, 2006(الوسائط  متعددة عملية

ـ ك مهما هنأ يدعي  (2006)أرزاريللو نأالمصادر السيميائية، كما  من ـ  التفـاعالت،  تان  نإف

 فـي  الوسـائط  متعدد التعلم تعقيد لفهم كاف يعتبر غير حداو تمثيلي نظام على المحدود التركيز

                                               . صف الرياضيات

 مفهوم المجموعة Arzarello & Robutti, 2008)(وصف أرزاريللو وروبوتي  ولذلك

 هـا إنتاج وطـرق  العالمات/ شاراتاإل يشمل والذي السيميائي، للنظام امتداد هنأ على السيميائية

 السـيميائية  الحزمـة  تعـرف  ولذلك،. يهاانومع العالمات/ شاراتاإل بين والعالقات وتحويلها،

 المجموعات بين المتبادلة العالقات مع جنب إلى جنبا السيميائية المجموعات من تشكيلة بوصفها

 هـي  السيميائية الحزمة هذه نأ ، كما (Arzerello & Robutti, 2008) الحزمة السيميائية من

  ). Arzarello et al., 2009( الوسائط المتعدد التفكير إلى تؤدي التي

لموضوع الرياضيات، هو النظرية  الطلبةإطار البحث وتحليل تعلم  نإكما ذكرنا سابقا، ف

ـ  . دو أرزاريللوانالسيميائية اإلجتماعية من تطوير الكاتب اإليطالي فردين  انلهذه النظريـة ركن

سوف نصف فيمـا يلـي   . واإلتصال نتاجإلافضاء الفعل ونموذج الحزمة السيميائية و: انأساسي

  .هذين الركنين
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 ) Semiotic Bundle(الحزمة السيميائية 

على مصطلح المجموعـة  ) 2006(الحزمة السيميائية يعتمد، حسب أرزاريللو مصطلح 

  .لهذا سوف نصف أوال المجموعة السيميائية. السيميائية

  :من) Arzarello, 2006(تتكون المجموعة السيميائية حسب أرزاريللو 

ـ  التكلم، ها بواسطة أفعال قصدية مختلفة، مثل النطق،إنتاجمجموعة رموز يمكن   ) أ( ة، الكتاب

 .أدوات مع والتعامل اإليماءات، الرسم،

أو  قواعـد  الطـرق  هـذه  تكون نأ ويمكن تحويلها؛ وربما العالمات نتاجإل مجموعة طرق  ) ب(

والتي تسـتخدم مـن قبـل     مرونة أكثر إنتاجولكن قد تكون أفعاال أو طرق  خوارزميات،

 .الشخص المعني

ـ  يها والتي تتجسـد  انمجموعة عالقات بين هذه اإلشارات ومع  ) ت( ي المضـمنة  انفـي المع

 .باإلشارات

من النظام السيميائي الرسـمي،   أكثرالمجموعة السيميائية، كما هو مذكور أعاله، مرنة 

مكونات أساسية، بينما  إلىحيث المجموعة السيميائية المقترحة لها مبنى كلي وال يمكن تجزئته 

 .النظام السيميائي التقليدي يتكون من مركبات أساسية منفصلة عن بعضها

  .أمثلة على مجموعات سيميائية اإلشارات، اللغة، الرموز الجبرية، إلخ

س، ص، : مختلفة وأشهرها األحرف أنواعقد تكون من  التي لنأخذ مثال الرموز الجبرية

رموز عن طريق النطق، الكتابة، وعن طريق عمليات رياضية تنتج هذه ال إنتاجويمكن . ع، إلخ

وهو  ةز رياضية جديدوينتج رم f(x)=x2 انرموز جبرية جديدة، مثال عن طريق اشتقاق االقتر

f’(x)=2x+c .      بالنسبة للعالقات بين الرموز، بعض هـذه العالقـات، عنـدما نتحـدث عـن

  .كسيع انأخذ اقتروالتركيب و ات، هي الجمعاناإلقتر
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مكونـة مـن   ) Arzarello, 2006(الحزمة السيميائية المقترحة من قبـل أرزاريللـو   

  .والعالقات يينهما قلمجموعتين سيميائيتين على األ

. الحركات اليدوية والتعبير اللغوي: الحزمة التي تحوي المجموعتين: مثال على حزمة سيميائية

  .وقد تكون غير متوافقةالعالقة بين هاتين المجموعتين قد تكون متوافقة 

  :"APC – Space" واإلتصال نتاجإلاعل وفضاء الفنموذج 

نموذج آخر للتحليل السيميائي للعمليات التربوية في صف الرياضيات والـذي طـوراه   

 نتـاج إلهو نمـوذج فضـاء الفعـل، ا   ) Arzarello & Olivero, 2005(أرزاريللو أوليفيرو 

والذي يختصـر بــ   ) Action, Production and Communication Space(والتواصل 

"APC – Space ." معتمدا على تحليل ثالثة بنى  الطلبةهذا النموذج يحلل سيميائيا عمليات تعلم

ـ ، )أداةمثال تفاعل طالبين أو طالب ومعلم أو طالـب و (وتفاعلهم  الطلبةأفعال : تربوية  اتإنتاج

  ).مثال حواراتهم ونقاشاتهم(وتواصلهم ) مثال إشاراتهم أو  رسوماتهم( الطلبة

يقوم بـه   نأ التلميذ من يتوقع ما بتحديد NCTMالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  قام لقدو

 فـي  التوقعات هذه وضع وقد المختلفة، الدراسية المراحل في من عمليات في صف الرياضيات

 Reasoning(واإلستدالل  انالبرهو) Problem Solving( المشكالت حل: هي محاور خمسة

and Proof (التواصــل و)Communication (الترابطــات و)Connections (ــل و التمثي

)Representation.(  

  التواصل

 تكامـل  إلـى  الطلبـة  يحتاج إذ للرياضيات، الطلبة تعلم في هاماً دورا التواصل يلعب

 المفاهيم في للتفكير الطلبة يدفع التواصل هذابو. وكتابياً شفوياً وحلولهم وتبرير أفكارهم وتفسير

 فـي  التواصـل  معيـار  تحقيق نإ. عمقا أكثرو أوضح يمق عنه ينجم ما عادة والعمليات والذي

.  للرياضـيات  تعلمهم حول تفاعلية حوارات في خراطنالا على الطلبة تشجيع يتطلب الرياضيات

ـ  يفهمونـه  ومـا  يفهمونه ما يوضح مهانأقر مع الطلبة تفاعل نأ  العمليـات  أو المفـاهيم  نأبش
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 لذلك، إضافة الرياضيات نأبش للتواصل الفرص من الكثير توفر والنماذج المسائل نأ. الرياضية

 .فهمهم لها تجسيد في الطلبة يساعد الرياضيات نأبش والكتابة التحدث نإف

. أو كتابياً شفوياً يكون قدف كثيرة، أشكاالً الرياضيات درس في التواصل يتخذ نأ ويمكن

 أو تقرير شكل على يكون نأ ويمكن الطالب ومعلمه، بين أو الطالب والطالب بين يتم نأ ويمكن

 إذ مقاال في مجلة رياضيات، أو لمسائل الطالب حل لكيفية وصفاً أو ليحلها الطلبة كالمية مسألة

  . الرياضية والعمليات للمفاهيم الطلبة همف لتعزيز الرياضيات مجملة استخدام يمكن

ـ  ويكتبوا ليفكروا طلبةلل فرصاً توفر فهي كثيرة، أغراضاً الرياضيات مجلة تخدم   نأبش

ـ  المعلم تزود هانإف لذلك، إضافة. يتعلمونها التي الرياضية المفاهيم  نإ. ممتـازة  تقويميـة  أداةب

 بالتالي يساعد والذي الطلبة فهم حول قيمة بأفكار المعلمين يزود الرياضيات درس في التواصل

  .أفضل لتدريس التخطيط في

 فـي  التواصـل  مـن  هامـة  عناصر والتمثيل واإلستماع والكتابة والقراءة الحديث يعد

 في العناصر هذه من كل ويظهر. العمليات هذه كل في الطلبة ينخرط نأ يجب ولذا، الرياضيات

 مناقشـة ، صـفية  عـروض  خـالل  من مثالالطلبة  يتحدث نأ فيمكن. الصفية الطلبة فعاليات

 ومخططـات ، جداول يقرأ نأ ويمكن. العمل مجموعات في مناقشة، مسائل لحلول استراتيجيات

 أو الرياضـيات  حـول  مقاالت يكتبوا نأ للطلبة فيمكن، الكتابة حيث من أما. إحصائية اتانوبي

 ويسـتمع . جمـاعي  عمل أو مشروع حول تقريرا يقدم نأ أو المسائل لحل ما استراتيجية حول

 . وتقاريرهم وإال توجيهات المعلم زمالئه شروحات إلى الطالب

 والمخططات والجداول الرسومات باستخدام الرياضية والتعميمات الطلبة المفاهيم ويمثل

  . )Manipulatives( اليدوية والمعالجات والرموز والكلمات

التواصل الرياضـيات فـي أربعـة     NCTMصنّف المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات و

نقـل  ، تنظيم التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة :معايير هي

تحليل وتقويم الحلول والمناقشات الرياضية ، العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخرين
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عبير عن األفكـار الرياضـية   الرياضية للوصف والتاستخدام اللغة ، والمقدمة من قبل اآلخرين

   .بوضوح

 للتعلم، مهما مكونا تشكّل اإليماءات" نإ) Arzarello,2008, 170(بين أرزاريللو 

 النظر لإليماءات يمكن هنأ هو ذلك من المستدل والمعنى لهذا الفضاء المعرفي، تنتمي وبالتالي

 هو (APC_space)وبالتالي فضاء المعرفة ". مادية  اتانكي من بدال معرفية اتانكي اهنأ على

 إلى وما واإليماءات، والرموز والمحكية، المكتوبة اللغة مثل مختلفة وسائط يشمل متكامل نظام

 أساس في هي والتي مختلفة تمثيل ظمةنأ أو سجالت بين الوسائط متعددة تفاعالت وهي ذلك،

 تزامنيا التفاعالت هذه تحليل يكون نأ ويمكن،  (Arzarello, 2006)الرياضية المعرفة إنتاج

)Syncronic(، أو غير متزامنة  الوقت، نفس في تحدث التي تلك مستقصين)Diachronic( ، 

 للحزمة يكون كيف معرفة في مهم وكالهما وقت ما، مرور مستقصين تلك التي تحدث بعد

   .التعلمية الرياضية العملية بناء في فعال دور السيميائية

السـيميائي   إلجراء التحليـل  السيميائية الحزمة إطار الدراسة هذه الباحثة في تستخدما

الرياضي مستخدمين مصادر تعلم سيميائية متعددة من إشارات جسدية ومن سجالت  الطلبةلتعلم 

 تسـتخدم اموز العددية والرياضية المختلفـة،  ية، والرانرياضية مختلفة، ومنها الرسومات البي

وهو التحليل السـيميائي لـتعلم    والتواصل لنفس الهدف نتاجإلأيضا إطار فضاء الفعل، االباحثة 

  .صف ثامن موضوع المثلثات ةبطل

   الدراسات السابقة: ثانيا

من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات واألبحـاث ذات الصـلة بموضـوع    

لمواضيع هندسية  ةبفهم الطلعمليات عربية تناولت دراسة  وأبحاثا لم تجد دراسات هنإالبحث، ف

 إلـى ، لذا سوف تقوم الباحثة بتقسيم هـذه الدراسـات   ورياضية بشكل عام بشكل خاص مختلفة

دراسات حول استخدام جيـوجبرا  ) 2( حول التحليل السيميائي دراسات) 1: (ين رئيسيينورمح

  .وفيما يلي عرض توضيحي لكل محور منهافي تدريس الرياضيات، 
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  حول التحليل السيميائيدراسات : أوال

ـ ة السيميائية لكي يحلـل تعلـم الطل  أرزاريللو استخدم الحزم لمواضـيع رياضـية    ةب

)Arzarello, 2006(  كما استخدما أرزاريللو وباوال ليحلال تعليم المعلم في صف الرياضـيات ،

)Arzarello & Paola, 2007.(  

. الرياضـي  الطلبـة هنا بداية دراسة قام بها أرزاريلو وحلل بها سيميائيا تعلم  تعرض

الصف الخامس في المدرسة االبتدائية لنشاط يتعلق بقصـة رياضـية    طلبةالدراسة تتعلق بحل 

شارات وحديثا رياضيا وكتابـة رمـوز   تتطلب حال رياضيا يدمج عمال مع إ تحتوي على مسألة

ب فـي األوديسـة   ة مأخوذة من أسطورة يوليسيس وزوجته بينلـو هذه القص. رياضية مختلفة

، ةبعلى نص للمسألة يالئم تعلم الطل ساسي لألسطورة تم تعديله للحصولالنص األ. لهوميروس

  :تينص القصة المحول هو اآل

. عامـا  20تظرت بينلوب عودة زوجها يولسيس من الحرب مدة انيثاكا، إعلى جزيرة 

يوليسـيس ويتزوجـوا مـن     انكيشغلوا م نأيثاكا الكثير من الرجال الذين أرادوا في إ انكوقد 

سـفينته   يوليسيس سوف يعود، ولكـن  نأاآللهة أثينا بينلوب ب خبرتأااليام،  أحدوفي . بينلوب

سأختار :" في الحال استدعت بينلوب طالبي يدها وأخبرتهم. يثاكاإ إلىيوما لتصل  50 إلىتحتاج 

تهيت من حياكة قطعة جديدة من القماش انكون قد وسيقام حفل الزفاف عندما أ بينكم عريسي من

 نإتهيت فانأحيك كّل يومين، وعندما أكون قد  نأا سأبدا اليوم وأعدكم نأ. من أجل سرير الزفاف

وفـي  . ذراعـا  15يكون القماش  نأيشترط  انكوافق الخاطبون، وقد ". القماش سيكون مهري

ذراعا من القماش، بينما في اليوم التالي،  حدات تحيك في يوم وانكالحال بدأت بينلوب بالعمل، و

ت تفك نصف ما حاكته في اليوم السابق، فهل اختارت بينلوب زوجـا آخـر؟   انك، بشكل سري

  لماذا؟ 

  :هو التالي) 2006(رزاريللو كما جاء في آ الطلبةيميائي لتعلم التحليل الس
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  ).متزامن تحليل( الرئيسية اإليماءات :1 المرحلة

ير ذلك، وإلعطاء معنـى  إعادة صياغتها ومناقشتها وتفس األطفال بدأ ، النص قراءة بعد

 تمثيله، مستخدمين تم الذي القماش من ذراع مقدار م ركزوا على الحياكة وإلغاءهنإفلهذه القصة 

كمـا فـي   السـبابة  و اإلبهام مد ،)1( لصورةا كما في عبر الطاولةمسح باليد : مختلفة إيماءات

 اإليمـاءات  بعـض ). 4و 2( انصورت، وضع اليدين بشكل موازي على الطاولة ال)3( لصورةا

حدث . تكررت بسهولة من قبل اآلخرين وأصبحت مرجعا لكل المجموعة ةبالطل أحد قام بها التي

على العمل،  الطلبةتباه انوتركز . )4و 2( صورتينهذا في حالة اليدين المتوازيتين المبينة في ال

وا يقولونها، أو مع إشاراتهم، كما يمكـن  انكالتي  الجمل مع شبه إما متوافقة اإليماءات وظهرت

  .التالية تالمقتطفا من مشاهدته

قربـت   ثـم  ،)2( لصـورة ا كما في بتشكيل ذراع من خالل ايماءة  )س(قامت الطالبة 

  .)3(صورة ال كما في بهام والسبابة لتعبر عن فك نصف الذراعاإل

  
  .تمثيل باإليماءات الحياكة و إلغاء ذراع من القماش في قصة بينلوب): 4، 3، 2، 1( صور

  

  
  .فك قطعة النسيج إلىإيماءة تشير ): 5( صورة
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، ثم )3(صورة الاإليماءة في قطعة القماش كهذا الشكل  تجعل نأ عليك نألو قلنا  ): "ي(الطالب 

ية كما في اإليماءة في ان، ثم تقوم بعمل قطعة ث)5(صورة التفك القطعة بهذا الشكل االيماءة في 

  .)5(صورة ال وتفك القطعة كهذا الشكل االيماءة في )2(صورة ال

، في اليـوم  ، ومن ثم)4(الصورة كما في هي حاكت ذراعا .... نأل....ظر نأال، ): "و(الطالبة 

... صحيح؟ ... اليمنى، وبقي نصف إلىتحمل يدها اليسرى ) و(الطالبة  الذي تاله، فكت النصف

  ..."ثم في اليوم التالي 

  ".دوما يبقى انكالنصف )) "و( ةوقف الطالبت) د( الطالب(

نصـرين الضـروريين   الديناميكية لإليماءات تنسجم مع الكالم الذي يكثـف الع المزايا 

ين ليس واضـحا  انعنصرين ككيوجود هذين ال. الذي مر وعمل بينلوب بالقماشالوقت : للمشكلة

. أكثـر  طفال المشكلة ملموسةلكن، من خالل االيماءات يجعل األ طالق في هذه اللحظة،على اإل

وضاع حوارية من السهل أ يضا لتكوينالمشكلة، لكن أ إلىقط بالدخول فية االيماءات ليست فوظي

 إلىعادة تشكيل الكلمات واإليماءات تؤدي إ. بالمجموعة حداواها من قبل كل ومحت إلىالوصول 

 الطلبةوالتي معها تبدأ مجموعة ، ديناميكية يتم من خاللها التشارك بمجموعات سيميائية مختلفة

  .النظرات والكالم، في هذه المرحلة تتشكل الحزمة السيميائية من اإليماءات. بحل المشكلة

تحليـل غيـر   (اإلشارات المكتوبـة   إلىمن االيماءات  -سيميائية جديدة  مجموعة: 2المرحلة 

  ) متزامن

. عن طريقة لحساب األيام ةبلما حدث في قصة بينلوب، بحث الطلبعد تأسيس فهم عام 

قامت برسم تمثيل أيقوني لعمل بينلوب الذي تقوم به خالل أيام قليلة، مستخدمة يدها ) س(الطالبة 

) 5-3(الصور مختلفين  ةبالسابقة التي استخدمت من قبل طل االيماءة. لقياس ذراع على الورق

مع الكلمات وااليماءات،   وكما حدث من قبل. )6(الصورة كما في  اشارة مكتوبة نآلأصبحت ا

شارات  التي تولـدت  حتى هذه اإل): 7(الصورة كما في  أيضا الرسم تم تقليده من قبل اآلخرين

استخدام الرسوم جعـل واضـحا   . من قبل ايماءات سابقة أسهمت في تطوير الحزمة السيميائية
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: )8-7(الصـورتين إلشارات في ظروا نوعي اان. الحاجة لتمثيل القصة باستخدام سجلين ةبللطل

 إلـى التي تشير (وإشارة القوس تحتها ) أذرع القماش إلىوالتي تشير ( حركة اليدين المتوازيتين

  ).الوقت

التحليـل غيـر   (ون محلـي  انباتجاه ق: تعدد الوسائط في المجموعات السيميائية): 3(المرحلة 
  )المتزامن والمتزامن

كـالم، ايمـاءات،   ( نآلتجوه حتـى ا انما  أكبر بشكل الطلبةلتالية دمج في المقتطفات ا
القاعدة في قصـة   إلىض الحساب، وهدفهم من ذلك الوصول استخدموا بعو). وتمثيالت مكتوبة

، وعالوة على ذلك )8(صورة تمثيل القصة بطريقة مكثفة شاهد الوالقماش والعمل على تعليلها، 
  .يةانفحصوا ما خمنوه بقراءة نص المشكلة ث

 نإ. )8(الصورة كما في  الخط، منتصفتتبعت مقدار ذراعين  هنأهنا  إلىمن هنا ): س(الطالبة 
. ، وذراع يترك)8(تتبعت السمات األفقية في الصورة (ذا الجزء يختفي ه نإا اخذت نصفها، فنأ

  .ولذلك تنهي خالل يومين ذراعا

  ........نألال، في أربعة أيام، في أربعة، ): و(الطالب 

ى تحت السمات تتبعت المنحن(ا هنأليام تحيك ذراعين من القماش وذلك في أربعة أ): س(الطالبة 
  .هذه إلى إضافة، ...، )8(صورة في ال

تحيك ذراعـا مـن    حدافي يوم و) النص تقرأ(ا هنأليام، ا في أربعة أحداتصنع و): و(الطالب 
  .القماش وفي اليوم الذي بعده تفك نصفه

  
لعمل بينلوب، القوس يشير إلى الوقت، وحركة األصـابع تشـير إلـى كميـة     تمثيل أيقوني ): 8، 7، 6(صور

  .القماش
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حوار رياضي بين الطلبة، حول عدد األيام المطلوبة فـي قصـة بينلـوب، مسـتخدمين     ): 11، 10، 9( صور

  .الكلمات والرموز والرسومات

يمثـل عمـل    نأحاول ) س(الطالب  نإ، ف)7(يرى في الصورة  نأهم حدوكما يمكن أل
فك الحياكة على الورق، مما سبب مشاكل، بسبب ضـرورة تعيـين الوقـت    بينلوب بالحياكة و

في نفس الوقت بشكل طبيعي فـي اإليمـاءات    انيتواجد انبانالج انهذ. والطول بطرق مختلفة
  ).3-1(الصور من 

، لكن مجموعـة  )من القماش حدايام للذراع الوة أأربع(وجد الحل الصحيح ) و(الطالب 
الصورة  كما في )س(الرسم الذي قدمته الطالبة . يتبلبل) و(ال تقبل الحل بسهولة والطالب  الطلبة

ـ صالبة المتأصـلة بالرسـم، رأى الطل  بسبب ال. يمثل القماش، لكن مع ثقوب )11( الـذراع   ةب
األعداد والكلمات أضـيفت  . يام المطلوبةوبدأ نقاش حي على عدد األ. س نصفهبسهولة، لكن لي

كمـا فـي    ،جل الحسـاب ، كما استخدمت األصابع من أ)11- 10(من صور الالرسومات  إلى
ـ  ). 9( صورةال ة، هكذا دخلت مصادر سيميائية جديدة المشهد ضمن مجموعات سـيميائية مختلف

مـا بالتكامـل   نإو بالترجمـة و ، ليس بالتراصـف أ أكثرف أكثروالتي تتكامل مع بعضها البعض 
  .ت فعالة من خالل الحزمة السيميائية، حتى فيما بعد كما سنرى أدناهانكجميعها ف: لعناصرها

  )تحليل غير متزامن(باتجاه قاعدة كلية : تعدد الوسائط في المجموعات السيميائية: )4(المرحلة 

الخطوة التالية هي حل المشـكلة   نإف" يام الالزمة لحياكة ذراع من القماش؟كم عدد األ"
تصبح األساس لعمليـة تكراريـة   " اشأيام لذراع من القم 4"قاعدة  نإوللقيام بذلك ف. بشكل كلي

  ).12( الصورة
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تتبع دائرة ) ي(يام لصنع ذراع كامل من القماش، الطالب أ 4يستغرق : "قاال) ي(و ) و( انالطالب

  ).12( الصورةكما في  بالقلم حولها كلها

 8 إلـى وتضـاف  ) أصابعه) د(يظهر الطالب (خرى لصنع ذراع قماش وأربعة أ): "د(طالب ال

  ).يعد باألصابع) د(الطالب (

كما في : األمام إلىاستراتيجية " (يوما 50 إلىنعد باألربعة ونصل  نألذلك علينا ): "س(الطالبة 

  ).13 صورةال

  ".مرات  4ذراع قماش، ال،  15جل تظر، من أانال، ): "و(الطالب 

، ال، 2قـص  ان، )5مرات  4أو ( 4قص ان، 4قص ان، 4قص دائما ان، و15ال خذ ): س(الطالبة 

  ).14 لصورةاكما في : الخلف إلىاستراتيجية ( 1قص ان

لمعرفة عـدد   15مرات  4العد (م األما إلىاستراتيجية : هنا انللحل تظهر اناستراتيجيت

 15" أقـل أربعة أيـام  "العد (الخلف  إلىراتيجية العد ، وإست)يام المطلوبة لنسيج قطعة القماشاأل

ليسـتا   اناالسـتراتيجيت ). ت األيام الخمسين كافية لحياكة قطعـة القمـاش  انك نإمرة لمعرفة 

  .انوتتضاد طلبةواضحتين كثيرا لل

  
استخدام استراتيجية على األمام وإلى الخلف لحساب كم ذراعا تسـتطيع بينلـوب   ): 15، 14، 13، 12( صور

  .حياكته في خمسين يوما
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 4ة من الورق، يعدون مجموعات مـن  قطعا فعلي هما، يستخدم الطلبةأحدلكي يختاروا 

موا بعد ذلك قا .باشر بالحساب، ولهذا فقد تمكنوا من التحكم الم"األمام إلى"يام وفقا إلستراتيجية أ

ذراعـا مـن    15جـل  يوما من أ 60 إلىم يحتاجون هنأا وجدوبحساب األيام باستخدام جدول ف

: يكتبوا التقرير النهـائي  نأيجيبوا على سؤال المسألة و نأبهذه الطريقة أمكنهم أخيرا . القماش

  .بينلوب لن تختار عريسا آخر

 & Arzarello, Ferrara, Robutti)دراسـة ألرزاريللـو، فيريـرا، روبـوتي وبـاوال      

Paola,2009)   

 وقد. دراكهاإ يمكن جديدة إشارات ووالدة اإليماءات استخدام بين والذين بحثوا العالقة 

 طلبـة  بـين  بنقاش يتعلق المثال هذا. اإلشارات ووالدة اإليماءات بين العالقة على مثاال أعطوا

 أدوات استخدام بدون المشكلة حل المطلوب نأو الفراغ، في هندسية مشكلة حول الثامن الصف

 اإليمـاءات  عبر جديدة اشارات تقديم لدى الحل بناء تقدم الكتاب وصف كما. قلم وال ورقة وال

   .المعجونة وهي مشترك بشكل األطفال استخدمها أداة تقديم خالل من ذلك وبعد

 ىأحـد  في الثامن الصف طلبة بعض السابق، البحث في التعلمية الطلبة لتجربة بالنسبة

 حفرة يمأل جسم إيجاد المهمة تانك. هندسية مشكلة لحل مجموعة في اشتغلوا اإليطالية المدارس

 علـى  ومتطابقين منتظمين القاعدة مربعي هرمين وضع عند عليه الحصول يمكن األبعاد ثالثية

  ).1(الشكل  كما في منهما اآلخر انبانج يالمس نأ بشرط المستوى، نفس

  

  .المستوى نفس على ومتطابقين منتظمين القاعدة مربعي هرمين: )1( شكل



25 

 والقلـم،  الورق الرسم، مثل المادي، الدعم من نوع أي يستخدموا ال نأ ةبالطل من طلب

 والنقـاش  التخيـل  بواسطة ببساطة ،"عقلهم في" يحلوا نأ منهم طلب وبالعكس،. إلخ الحواسيب،

 هناك يكن لم نإ تدخل بدون العمل يالحظ نأ الصف في المعلم. السطوح رباعي لجسم المشترك

 منهم كل يالحظ نأ بهدف وهذا مقاعد، عدة حول كبيرة مجموعة في ةبالطل تعلم بينما ضرورة،

 ومنتظمـة،  السطوح رباعية أجساما قابلوا قد واانك دراستهم خالل. خروناآل يقول وما يفعل ما

  .)مثلثية وقواعد متطابقة وجوه مع منتظمة هراماتأ( األهرامات لعائلة تنتمي التي كتلك

 نأ الطلبة احتاج أوال،. المجموعة في ةبالطل نقاش تميز مراحل ثالثة نأ الباحثون وجد

 وقد لها، مظهرا عقله، في تانك التي الفكرة نفذ الطلبة أحد. المعطى البناء هندسة جديد من يبنوا

 همـا  يديهما نأو عليها، تأشيرال أو آخرى طالبة يدي على أصابعه وضع طريق عن ذلك صنع

 الجسم الكتشاف محاولة في أغلقتا اناليد وبعدها). 16bو 16a( الصور للهرم انالمغلق انالوجه

  )16e( الصور نفسه الجسم بانجو األصابع الحقت حيث ،)16dو 16c( الصور المعروف غير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للهرم في محاولة الكتشاف الجسم غيـر   انالمغلق انباأليدي في الفراغ للتعبير عن الوجه تأشيرال): 16( صور

  .المعروف

 وبـه  تصال،اإل فضاء في يتشاركون الطلبة حيث االستكشاف، مرحلة هي المرحلة هذه

 بفضـاء  الفضـاء  هـذا  تسمية ويمكن. ويعرضوا ويومئوا بحرية، يتحركوا نأ ةبالطل يستطيع
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 العناصـر  علـى  للتعـرف  كافيـا  ليس وحده التخيل الفضاء وهذا المرحلة هذه في. اإليماءات

  .إيجادها يجب التي تلك خاصة الهندسية،

 الطاولـة  علـى  حركات وأصبحت ةبالطل حركات تغيرت عندما نتجت الجديدة المرحلة

  .)17( صورال ، كما فيسبقتها التي من رمزية أكثر هي الحركات هذه أمامهم،

  
  .ديهم معبرين عن الجسم المطلوبإشارات الطلبة بأصابعهم وأي): 17( رصو

 ،(imaginary inscriptions) تخيليـة   تسـجيالت  هي والتي قطعا صنعت الحركات  

 المرسومة الهندسية الخطوط حذف يمكن كما باليد، حذفها ويمكن حقيقية، تانك لو كما وتستخدم

 التخمينيـة   أو الحدسـية  بالمرحلـة  وصـفها  يمكن المرحلة هذه. الممحاة بواسطة ورقة على

(Conjecture phase)، للمجموعة بعد واضحة ليست التعليالت به وتكون.  

 وعنـدها  المطلوب، الجسم ليكونوا المعجونة الطلبة استخدم عندما حدثت الثالثة المرحلة

 ظهـر  حيـث  استخدموها، التي المادة خواص بسبب الجسم بهذا واإلحساس رؤية إلى توصلوا

  ).18( الصور ، كما فيحدوثها بعد تختفي كاإليماءات وليس وثابتا محسوسا الجسم
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  . لمعجونة لتكوين الجسم المطلوبل الطلبةاستخدام ): 18( صور

 العالقـات  رؤيـة  أي ،(objectification)الرؤيـة   بمرحلة المرحلة هذه تسمية يمكن

  .الرياضية

الحزمـة  : الدراسة الثالثة تستخدم في التحليل األداتين اللتين تريد الباحثـة اسـتخدامهما  

 ,Thomas(والتواصل، وهي لتوماس، يون ودرايفوس  نتاجإلافضاء الفعل ونموذج السيميائية و

Yoon & Dreyfus, 2009( . سلوب دراسة الحالة في اثنتين من معلمـات  أيتبنى هذا البحث

لديها سبع سنوات من  )Ava( ىاألول معلمة الرياضيات. اثنإلوية لانالرياضيات في المدارس الث

ثالث سنوات من الخبـرة  لديها ، )Noa(ة يانالثمعلمة الرياضيات الخبرة في مجال التدريس، و

يا على الرسم ئشطة مترابطة ترتكز مبدنأ ةعملتا معا على سلسلة من أربع انالمعلمت. التدريسية

 ).Antiderivatives(المشتقة العكسية   ي، والمصممة للمساعدة في بناء مفهوم وخصائصانالبي

ثناء العمل، ولكن أجاب على أسئلة أملهما، وحاول البقاء على الحياد ثناء عأالباحث حاضرا  نكا

ة حـد اواستغرق كل نشاط سـاعة و . طلب منه ذلك نإوقدم المساعدة  ،)يحاءإدون (لمشاركين ا

ـ ك .)صوتي ومرئي( يتم التسجيل بالصوت والشكل  انكتقريبا حيث  ـ  تان ـ  انالمعلمت  انتعرف

في المسـتوى    Calculusبتدريس مادة التفاضل والتكاملما ي منهأبعضهما جيدا ولكن لم تقم 

 ).دانالوية في نيوزانالسنة النهائية للدراسة الث( 13
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  :تحليل تعلم المعلمتين كما جاء في البحث أعاله هو التالي

  ىاألولالحزمة السيميائية المرحلة 

يأتي ) deictic(المصدر السيميائي اليماءة اإلشارة المباشرة  نأالمرحلة، يبدو  هذه في

 ماهأن كما .التفاعل عملية في اإليماءات هذه مثل Noaو Ava من  كل واستخدمت .في الصدارة

مـا  هنأ حين في ،)2(الشكل  ظران يانالبي الرسم طول حدار علىنإلا القلم/  باإلصبع  معا تتبعتا

  .المنخفضات من المسار بالكالم/  المرتفعاتجزاء قامتا بالتعبير عن أ

 Ava: 1 طول على التتبع[  ذاهبة صعودا كنإ ذنإa [حدارانإو ]1طول  على التتبعb [  الشكل

)2.(  

  

  يةانكي للميل تتبعت بواسطة إيماءات مانأقسام الرسم البي): 2( شكل

Noa:  1 طول على التتبع[ صعدي للقمةإa[، سفلاأل إلى ]طول على التتبعb 1[.  

Ava :1 طول على التتبع[ قليال علىلألd[، سفلاأل إلى ]1طول  على التتبعd [.  

 حدار في الجـزء نإلالنسبية ل القيمة خذ باالعتباراأل خالل ذلك من قامتا بتعديل بعد ذلك،

1a، أخرى، قامتا ببنـاء  ومرة. غيرها من حدارانإ أكثر ستكون المسار من أجزاء بعض نأ أي 
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 هو هذا" ،"صعب المشي هذا": المسار صعوبة المشي في سياق في في تعابير متجسدة، الفهم هذا

ـ أالميـل،   حول الخالف لتوضيح يةانكما استخدمتا ايماءات اشارات مهنأكما ". انكم أصعب  هن

مختلفـة،   لمناطق واالشارة التعقب واستخدمتا .1a الجزء المتناقص من على حداراان أقليصبح 

 حـين  التتبع، في طريق عن ،"استواءا أكثريصبح " :المتناقص نالالمي حركة على Avaوأكدت 

 باإلشـارة  "يزال الميل حادا ال" ،"حادا زال ما" :للميل يانالبي للرسم النسبي رتفاعاإل Noaأكدت 

المختلفـة،   المفـاهيم  نقل حاسما في دورا ية تلعبانكشارة الماإليماءات باإل وهنا،. المنطقة إلى

 عـن  أهميـة  تقل ال يانالبي تعقب جزء من الرسم أو  لتتبع انشارت اليها المعلمتالتي أالطريقة 

 اسـتخدمتا  مـا هنأ من الرغم وعلى .نحوه بااليماءات شارتاالذي أ يانالبي الرسم من الجزء ذلك

 المتوالية مـن الحزمـة   المراحل في حدارنإلا طول على يانالبي الرسم لتتبع يةانكاإليماءات الم

 فـي  الحال هو كما ي للميل الفعليانالبي للرسم القدر بنفس هتماماإ ما لم تعيراهنأإال  السيميائية،

ي للميل غير مرتبط مع الكثيـر  انالرسم البي -المصدر السيميائي نإوحيث . هذه ىاألول المرحلة

 المناطق على أكبر بشكل كثب التركيز عن من ذلك مكنهم نإف من المصادر السيميائية االخرى، 

  .ليهالمفروض الذي أشارتا إ نالللمي يانالبي الرسم في

ي انالمظاهر الرياضية للرسم البي بعض على انركزت المعلمت ،ىاألول المرحلة هذه في

 إيجابيـا  يكون الميل حيث -منفصلة  –جزاء تبادلية أ إلى تقسيمه يمكن هنأ  ، عرفتاوالأ. لللميل

جزاء المرتفعة والمنخفضـة مـن مسـار المشـتقة العكسـية      لأليضا تلك المقابلة أو سلبيا، وا

)Antiderivative.( عليه تدل كما المسار، ميل في التغيير  قامتا بدراسة -لكل جزء  يا،انوث 

 .وربط ذلك بميل مسار المشتقة العكسية للميل، يانالبي الرسم رتفاعإ في المرتبطة التغييرات

  ةيانالثالحزمة السيميائية المرحلة 

 هو الفضـاء  السيميائية الحزمة في الرئيسي الدور يأخذ لذيا يانالثالسيميائي  المصدر

 الرمزية االيقونيـة  اإليماءات خالل من انشأته المعلمتنأوالذي  المعرفي والرياضي، فتراضياإل

تمثيـل لــلمشتقة    شـاء نإب انوقامت المعلمت .نقطة مفروضة يسار عند أالم ميل تصور التي

ـ ك( أخرى مرة ي للميلانالبي الرسم بواسطة التتبع عبر فتراضياإل الفضاء هذا في العكسية ت ان
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حين،  في ،)دناهالطاولة في الصور أ على الورقة للميل على  يانالبي الرسم إلى تشير  أصابعهم

الصـورة   ىيسرال صورةال وفي. ميل الجزء المالئم من المسار إلىيومؤون  وفي الوقت نفسه، 

)19( ،Noa   1 أخـرى  مرة التصاعد في يبدأ الذي يانالبي الرسم الجزء من  إلىتومئc  فـي 

والجزء الباقي من الميول التـي  . المسار من  الجزء كيف يبدو ذلك  إلىوتومئ  ،)19(الصورة

 ،الصورة (  Ava إليه والذي تومئ فتراضي،االشارة شكلت مسارا في الفضاء اإلأومأت اليها ب

  . تم العمل عليه سابقا الذي جزء منحدر من المسار إلى أخرى مرة اإلشارة عند ،)اليمنى الشكل

  ية المستخدمة لبناء الفضاء االفتراضيانكااليماءات االيقونية الرمزية واإليماءة الم: )19(صور

الرياضية حول  األفكار لمناقشة سيميائي كمصدر االفتراضي الفضاء اناستخدمت المعلمت

 إلـى  ضـافة باإل لميل المشتقة العكسية، والثابتة، والصغرى العظمى القيم النسبي، حدارنإلا شدة

. ية فقطانكشارة المءات باإلوالسالبة الموصوفة عند استخدام االيما الموجبة يانالبي الرسم أجزاء

مـن تمثيـل مسـار     مكنتهم االفتراضي باليد والحركة الفضاء في العناصر بناء آليات نأكما 

 أظهـرت  كله، وذلك باستخدام أيديهما الممدودة كمماسـات مؤقتـة، والتـي    العكسيةالـمشتقة 

 على وبناء. فتراضياإل الفضاء ي في انوالتي يبين  تتبعها شكل الرسم البي الميل، في التغيرات

  .عمقا أكثر نحو على الميل في الطفيفة التغييرات مسألة استكشاف انذلك، استطاعت المعلمت

  السيميائية المرحلة الثالثةالحزمة 

لمسار الـمشتقة  يانالبي الرسم هو المقدمة في جاء والذي ،السيميائي التالي المصدر نإ

 للميل يانالبي على الرسم" الهامة النقاط" من عمودية خطوط بإدراج  Avaرسمته  العكسية والذي



31 

خطوطهـا   مـع تحسـين   ،3 الشـكل  ظرنأ( X,Y )ص س( المحاور من مجموعة إلى نزوال

 يانالبي الرسم من المحلية والدنيا القيم القصوى هي اختارتها التي" المهمة النقاط" هذه). الراسية

وفي  ،للمسار يانالبي ثم رسمت الرسم. x/ س فقيالمحور األ على نقاط التقاطع وكذلك ،نالللمي

 ،نالالمتدرج للمـي ي انالبي الرسم من الصلة ذات األجزاء طول على بالتتبع نفسه قامت  الوقت

 الرسـم  ثناء رسموأ .المسار من المقابلة األجزاء تبدو نأعبرت بالكالم اللفظي عن كيف يجب و

 الهامة، األماكن في المسار ارتفاع ىاألول وللمرة Ava & Noaناقشت كل من  للمسار، يانالبي

 وعما البحر، سطح مستوى عند يحدث انكما  إذا كما ناقشتا. المسار في مرة ألول" الوادي" مثل

  ! ي أم الانالبي الرسم من المسار خبار عن إرتفاعاأل انكباإلم انك إذا

ـ  الـمشتقة لمسار الرياضية الخصائص بالنسبة لبناء  نآلا انالعكسية، استخدمت المعلمت

 باسـتخدام  يكن ممكنـا  لم وهذا. لمالءمة القيم السينية للمعالم الرئيسية للمسار عمودية خطوطا

 تمثيلهمـا  بين الجمع عليهما انكهنا  من. متبقي دائم أثر وجود عدم بسبب االفتراضي، الفضاء

 تمكنتـا  الطريقة وبهذه. المفروض ي للميلانالرسم البي تمثيل مع فتراضيبالفضاء اإل  المعرفي

 الـمشتقة العكسـية،  على حداراانأشد الميول  مع للميل يانالبي الرسم في التحول نقاط من ربط

 ذلـك،  علـى  عالوة. للمشتقة العكسية التحول نقاط للميل مع يانالبي الرسم على األصفاروربط 

محاور المسار شـجع المعلمتـين علـى     عن فضال حدار،نإلا/للميل يانللرسم البي الدائم الوجود

 رتفـاع إ إلى للنظر أيضا بحاجة تاانكما هنأكما . يانالبي الشكل في الرسم تمثيل في الدقة دراسة

. فتراضـي اإل الفضـاء  شيء لم يتم أخذه باالعتبار بواسـطة  ، وهوىاألول للمرة يانالبي الرسم

ي لمسـار  انالبي شأتا الرسمنأ البداية في ماهأن حيث ،)3 الشكل(دناه المخططين أ في ويظهر ذلك

حسنتا  الحق وقت في ولكن ،x = 2600 عند  رتفاع الصفرياإل إلى المشتقة العكسية للوصول

 المسـار  نأ للميل لم يدل بالضـرورة   يانالبي الرسم على الصفر نأ حيث أدركتا النتيجة،هذه 

 .رتفاع الصفرياإل إلىوصل 
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ية لعالقة في انتبني مالءمة بي" نقاط مهمة"رسم تقريبي يظهر في خطوط سوداء سميكة وخطوط في ) 3(شكل 

  قيم سينية رئيسية

  الحزمة السيميائية المرحلة الرابعة

 العثـور  أجـل  من استراتيجية Noaالسيميائية، تصف  من الحزمة الرابعة المرحلة في

 الشكل سفل يمينفي أ السميكة السوداء الخطوط ظرنأ( تقريبي رسم باستخدام انالودي/ على القمم

3.(  

Noa: ،إلىت اشارأ[ اإليجابي الميل هو هذا نإ نعم a[، على أساسا لأل هو  لذلك]علـى  /رسمت

ـ / رسمت [ عرضية وهو ،]b إلىتشير  [ الصفر هو وهذا ،]يانالشكل البي  ،]يانعلى الشكل البي

على الشكل /رسمت[ بكامله الجزء ذلك في مرسوما يكون نأ ويجب ، ]c إلىر تشي[ وهذا سالب

ـ /رسمت[ مسطحا يكون نأ يجب .]d إلى أشارت[صفر  هو هذا]. يانالبي ]. يانعلى الشكل البي

وهذا الجـزء   ]يانعلى الشكل البي/رسمت[على تكون لأل نأيجب  ، ]e إلىتشير [ موجب وهذا

علـى   /رسمت[يكون لألسفل  نأيجب . ]g إلىتشير [ سالب هو القسم هذا في الصغير من هنا

حيث  من بالفعل الرسم التخطيطي من على جزء صغير حصلت قد تكونينلذلك ]. يانالشكل البي

  .انوالودي التالل انكم
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ـ  على الرسم" انوالودي القمم" ين تقعأ ية إلظهارانبي طريقة Noaاستخدمت  وقد  يانالبي

 لـديها  انكبشكل لغوي كقاعدة،  لم تقم بصياغتها اهنأ من الرغم وعلى. لمسار المشتقة العكسية

ـ نإف وبالتالي. ي معينانبي رسم على والصغرى العظمى القيم يبين مخطط محلي  اسـتخدمت  اه

 باسـتخدام  والدنيا، وذلك ين تقع القيم العظمىأ إلظهار" التخطيطيالرسم "للـ  سيميائيا مصدرا

 جذرية تغييرات على الضوء لتسليط نالالمي في حدارنإلا في شدة التدريجية التغيرات تهمل  أداة

  .المنحدر في مفهوم 

السوداء المستقيمة  خطوطه مع الرسم التخطيطي، نإالرياضية، ف الخصائص حيث ومن

فقط نقطة نقطة، ولكن وبشكل  تا قادرتين على دراسة المشتقة العكسية ليسانكما هنأالسميكة يبين 

جـزاء المشـتقة   ي للميل مع كـل أ انة من الرسم البيجزاء السالبة والموجبق األ، توفيأكثركلي 

األصـفار بـين    نأ تا قادرتين على فحصانكما هنأكما . لتي لها ميول سالبة وموجبةالعكسية ا

حـداري  نإلالمظهـر ا  نإولهذا ف. بشكل صحيح فقيا على المسارأعطت مماسا أحدار نإلأجزاء ا

سـاعدهما فـي   ) سـابقا  ي الذي تم رسمهانمقارنة مع الرسم البي(من هذا المخطط ) الذي جرد(

في هـذه  . يجاد طريقة لتصنيف القيم العظمى والدنيا على مسار المشتقة العكسيةالتركيز على إ

ساسية لهذه المهمة المحددة، مثل الدقة في مركبـات  لمعالم غير األة تخلص المخطط من االمرحل

ة مـن  حـد اتا قادرتين على صـياغة و انوبهذه الطريقة، . االرتفاع والتغيرات الطفيفة في الميل

   . الخالصة والنتائج إلىاستراتيجياتهما والوصول 

  ملخص الدراسات السابقة وعالقتها بالبحث

لعدم توفر الدراسات العربية في هـذا  (السابقة األجنبية من خالل استعراض الدراسات   

ة المطورة فاعلية استخدام النظرية السيميائي إلىجميع تلك الدراسات توصلت  نأحظ ، نال)المجال

والتواصـل فـي    نتـاج إلالسميائية ونموذج فضاء الفعل واالحزمة  بواسطة أرزاريلو بنموذجيه

  .يمادة الرياضيات في السياق الصف تدريس
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ـ أ علـى  الرياضيات وتعليم تعلم إلىمتزايد،  وبشكل النظر، وبناء على ما سبق، يتم  هن

 )Radford, 2009; Arzarello, 2006( (Multimodal Process)الوسـائط   متعددة عملية

  .المصادرالسيميائية من متنوعة مجموعة تزامن تتطلب

  دراسات استخدمت جيوجبرا في تدريس الرياضيات: ياانث

برا هو برنامج حاسوبي حديث نسبيا لتعلم وتعليم الرياضيات، وقـد اخـذ   برنامج جيوج

تشار يعود نإل، هذا اإليهاستعماله في صف الرياضيات ينتشر بشكل كبير وذلك لسهولة الوصول 

  .ليستكشفوا العالقات الرياضية طلبةمساعدة لل أداةكون البرنامج  إلى أيضا

ومعلميهم في صف الرياضيات مـن خـالل تقـديم     الطلبةمساعدة  إلىبرا يهدف جيوج

برا يجعل منه منصة مالئمة بين الهندسة والجبر من خالل جيوججبرية، سهولة الربط  ياتانكإم

  . للربط بين هذين الموضوعين الرياضيين المهمين

تقصت هذه حيث ) 2014( دراسة العابد وصالحةالعربية في هذا المجال  الدراساتمن 

أثر استخدام برمجية جيوجبرا في حّل المسألة الرياضية وفي القلق الرياضي لدى طلبة  الدراسة

 فقرة،) 15(وتضمن ، اختبار حل المسألة الرياضيةاستُخدم في الدراسة  .الصف العاشر األساسي

واسـتُخرِجت دالالت الصـدق    فقـرة، ) 20(كما ُأستخدم مقياس للقلق الرياضي، واشتمل على 

ى أحـد الصف العاشر األساسي في من طالباً ) 64(الدراسة  عدد أفراد بلغ. لكٍل منهماوالثبات 

  .2012/2013التربية والتعليم في نابلس، للعام الدراسي  الحكومية في مديرية مدارسال

لبة فـي  وجود أثر الستخدام برمجية جيوجبرا في زيادة تحصيل الطكشفت النتائج عن 

. حّل المسألة الرياضية، وتخفيض مستوى القلق الرياضي لديهم ولصالح المجموعـة التجريبيـة  

  .وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج

مدى فاعلية استخدام الوسـائل  : اندراسة بعنو) 2013(طبقت أبو ثابت، اجتياد وكذلك 

اشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع األساسي في الرياضيات فـي  التعليمية في التحصيل المب

  .المدارس الحكومية في مدينة نابلس
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هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تدريس وحدة الدائرة باستخدام الوسائل التعليمية والطريقة 

التقليدية وأثرهما على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي فـي محافظـة   

  :لقد حاولت الدراسة االجابة عن السؤال الرئيس التاليو ابلس،ن

ما مدى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية في التحصيل المباشر والمؤجل  لطلبة الصف 

  التاسع األساسي في مادة الرياضيات في وحدة الدائرة ؟

التجريبي، شبه الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة المنهج  سؤال عن لإلجابةو

وطالبات الصف التاسع األساسي في مدينـة نـابلس    طلبةحيث تكون مجتمع الدراسة من جميع 

الصف التاسـع األساسـي    طلبةمن العينة المكونة  ، وطُبقت الدراسة على3807البالغ عددهم 

ويـة  ناوية للبنات، ومدرسة بيت دجن الثانوية للبنين، ومدرسة بيت دجن الثانبمدرسة الكندي الث

الوحـدة  (اهما تجريبية، درست محتوى وحدة الدائرة أحدللبنين، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين 

من كتاب رياضيات الصف التاسع األساسي باستخدام الوسـائل التعليميـة، واألخـرى    ) الرابعة

-2012(مـن العـام    األولضابطة درست وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية، وذلك في الفصـل  

2013(.  

  :ت من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثةكانو

، بـين  )α =0.05(داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة االحصـائية     يوجود فرق ذ

عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام الوسـائل التعليميـة    يمتوسط

الذين درسـوا وحـدة الـدائرة     طلبة الصف التاسع األساسيعالمات ، و)المجموعة التجريبية(

، على مقياس اختبار التحصيل المؤجل، وذلك لصـالح  )المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

  .طلبة المجموعة التجريبية

االستفادة من نتائج هذه الدراسة ، : من أهمهاو  أوصت الباحثة بعدد من التوصياتوقد 

طلبة الصف التاسع األساسي في في تحسن تحصيل   GeoGebraلما أظهرته من أثر لبرنامج 

على متغيرات أخرى تتعلق  GeoGebraإجراء دراسات تستقصي فاعلية برنامج الرياضيات و
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بالطالب والمعلم، أو بوحدات تعليمية أخرى ضمن منهاج الرياضيات ؛ وذلك لما له مـن أثـر   

  .ام وتعليم الرياضيات بشكل خاصايجابي في نشر ثقافة استخدام  الحاسوب في التعليم بشكل ع

) 2012(بوسي، ضاهر وبياعـة  عنالعربية في هذا المجال دراسة  الدراساتمن وأيضا 

يات استخدام برنامج جيوجبرا في صف الرياضيات، وبشكل محدد قاموا بعـرض  انكمعرضوا إ

يـات  انكتربوية في صف الرياضـيات، عارضـين إم   أداةخلفية نظرية عن برنامج جيوجبرا ك

البرنامج، مبناه، المصادر التكنولوجية التي يعتمد عليها، بدايات هذا البرنامج وتاريخه، فوائـده،  

يستكشـف   ناوأخيراً وصفوا فعاليات رياضية لمراحل مدرسية مختلفة يمكن للطالب من خاللها 

  .عالقات رياضية مهمة وذلك عن طريق استخدام برنامج جيوجبرا 

أشار  امج جيوجبرا في صف الرياضيات، إذتأثير استخدام برنباحثون مختلفون درسوا 

 إلى  (Saha, Ayub, & Tarmizi, 2010; Zengin, Furkan & Kutluca, 2012) بعضهم

 انزينجـين، فـار  . الرياضـي  الطلبةالتأثير اإليجابي الستخدام برنامج جيوجبرا على تحصيل 

ـ  فحصوا ) Zengin, Furkan & Kutluca، 2012(وكاتلوكا   أداةتأثير برنامج جيـوجبرا، ك

 طالبـا،  51ينة البحث تكونت من ع. في المثلثات الطلبةدينامية لتعلم الرياضيات، على تحصيل 

المجموعة . شاركوا في المجموعة الضابطة 26منهم شاركوا في المجموعة التجريبية، بينما  25

الضابطة تعلمـت بطريقـة   استخدمت برنامج جيوجبرا في الدروس، بينما المجموعة  ةالتجريبي

أسابيع من التعلم أظهرت فرقا ذا داللة إحصائية لصالح  5المعطيات التي جمعت خالل . مبنوية

ـ     الطلبةفي تحصيل  ةالمجموعة التجريبي  ةفي موضوع المثلثـات بـين المجمـوعتين التجريبي

، مـن  )Saha, Ayub & Tarmizi، 2010(ساها، أيوب وترميـزي  .  والمجموعة الضابطة

ذوي المقـدرة   الطلبـة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في تحصـيل   هنأناحية أخرى، وجدوا 

الفراغية البصرية العالية بين المجموعة التجريبية التي تعلمـت الهندسـة مسـتخدمة برنـامج     

جيوجبرا وبين المجموعة الضابطة التي تعلمت الهندسة بدون استخدام البرنامج، ولكنهم وجـدوا  

ذوي المقدرة الفراغية البصرية المنخفضـة   الطلبةهناك فرقا ذا داللة إحصائية في تحصيل  نأ

بين المجموعة التجريبية التي تعلمت الهندسة مستخدمة برنـامج جيـوجبرا وبـين المجموعـة     
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ويمكن تفسير التأثير اإليجابي الستخدام برنـامج  . الضابطة التي تعلمت الهندسة بدون استخدامه

خراط في عملية تعلمهـم  نالعلى ا الطلبةهذا البرنامج يشجع  نأب الطلبةعلى تحصيل جيوجبرا 

  .(Reisa, 2010)في تعلمهم  أكثرويشجعهم على استخدام حواس 

. الرياضي وتعميق هذا الفهم الطلبةسهام جيوجبرا في فهم اهتم الباحثون اهتماما خاصا بإ

ا تـدعم تعلـم   هنأالتكنولوجيا ب انيصف) Adams & Muilenburg، 2012(آدمز وميلينبورغ 

. على اكتشاف العالقات الرياضـية  الطلبةها التي تساعد أدواتياتها البصرية وانكبسبب إم الطلبة

وية كوسيلة انفي صفوف الرياضيات الث أداةيكون  نأبرنامج جيوجبرا يمكن  نأ انويضيف الكاتب

 & Bayazit، 2010(، بايازيت واكسـوي  أكثربشكل محدد . وتحسين تعلمهم الطلبةلدعم تعلم 

Aksoy (استخدام برنامج جيوجبرا يدعم المفاهيم المبنوية واإلجرائية للدوال، وبهـذا   نأ ناليقو

ظمة المعادالت، وكذلك يساعد علـى  نأفهو يساعد على توضيح المعرفة الفعلية التي لها عالقة ب

 Guncaga and، 2012(جونكاجـا وماجهيروفـا   . ية لحل مشـاكل جبريـة  انبناء نماذج بي

Majherova (يطورون خيالهم الهندسي من خالل العمل مع جيوجبرا، مما  الطلبة نأ ناليجاد

يساعدهم على تطوير قدراتهم الستكشاف األشكال الهندسية وصفاتها، وكذلك الستكشاف الصفات 

على تعميـق إدراكهـم    الطلبة، وكذلك تساعد جيوجبرا الهندسية المجردة من العناصر الخاصة

  .كال الهندسية والعالقات بينهالألش

أهمية جيوجبرا في تعليم وتعلم الرياضيات جعلت البـاحثين فـي التربيـة الرياضـية     

للمراحـل  يقترحون فعاليات مالئمة لتعلم مواضيع رياضية مختلفة بواسطة جيـوجبرا وذلـك   

آخرون أظهروا كيف يمكن استخدام جيـوجبرا فـي   ). (Gittinger, 2012 المختلفة المدرسية

فعاليات رياضيةن وذلك بهدف فهم مفاهيم ومواضيع رياضية، مثال لتبسيط العناصر الرياضـية  

  وتوضيح العالقات بينها

Garber, K. & Picking, D. 2010) .(    أهمية برنامج جيوجبرا فـي تعلـيم وتعلـم

يجعلونه عنصرا من عناصرتحضير المعلمين ما قبل الخدمة الـذين  الرياضيات جعلت المربين 

  ).Ferrucci  &Carter، 2009(ن بتعلمون الرياضيات في كليات إعداد المعلمي
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  :يات رئيسية لجيوجبراانكثالث إم) Ogwel, 2009(يصف أوغويل 

تمثيل جبري، تمثيل هندسي، تمثيل عددي، تمثيل دينامي وربط بـين  : تمثيل وعرض أداة -

 .التمثيالت

 .أبنية دينامية، وتعلم عن طريق االكتشاف والتجربة: للنمذجة أداة -

ترنتي، والبحث العلمي حـول الـتعلم   نإلبناء ومشاركة في المواد في المجتمع ا: كتابة أداة -

 .والتعليم باستخدام جيوجبرا

يات تمكن المعلم من تنويع تعليمه وتنويع التمثيالت الرياضية التي يتعـرض  انكه اإلمهذ

ـ  إنتاجكما تمكن الطالب من مشاركة زمالئه في . طلبةلها  رياضـية بشـكل    تكاله وحـل مش

  .جماعي
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  لثالفصل الثا

  الدراسة منهجية
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  لثالفصل الثا

  منهجية الدراسة

الصـف   طلبةأهم العمليات السيميائية لتعلم  تسليط الضوء على إلىهذه الدراسة  تهدف

 إطار: ب الهامة وهيانالثامن عند دراستهم لموضوع المثلثات، ويوضح هذا الفصل بعض الجو

والمشتركون فيه والطريقة التي تم اختيارهم بها وكيفية تقسـيمهم ضـمن مجموعـات     البحث

  .لية تحليل هذه المعطياتتم جمع المعطيات بها وآ ا يوضح هذا الفصل الطريقة التيتعاونية، كم

  البحث إطار

التابعـة لمديريـة    الخاصةمن المدارس  مدرسةفي صف ثامن في  دراسةال ههذ تجر

  .2014-2013 األولوذلك في الفصل الدراسي  ،نابلسالتربية والتعليم في محافظة 

  الدراسةشتركون في الم

 مجمـوعتين من  تتكون والتي المشتركين في الدراسةمجموعات الطلبة  الباحثة تتاراخ

من  )80(من  األعلىمن ذوي التحصيل  طالبينفي كل مجموعة  بةعدد الطل نأبحيث  تينتعاوني

وعـة  م، والمج)منال وحـال (تتكون من طالبتين ىاألول، المجموعة األساسيالصف الثامن  ةبطل

  . )يوسف وكريم(ة تتكون من طالبينيانالث

  المعطياتطريقة جمع 

  :الباحثة بجمع المعطيات من خالل الوسائل التالية قامت

لـتعلم   المجموعـات  فـي عملهم  أثناء ةبالطل ريصوالباحثة بت قامت :الفيديوالتسجيل باستخدام 

 كتابة ثم ومن تعلمهم، أثناء ةبالطل مناقشة تسجيلموضوع المثلثات في الهندسة، وذلك من أجل 

 الطلبـة وصـف تعلـم    يتسنى حتى التعاوني للنشاط مراقبتها أثناء الباحثة تالحظه ما وتسجيل

  .سيميائية من إشارات وكتابات ورسوم، إلخ أدواتباستخدام وسائل و
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  طريقة تحليل المعطيات

األساسيين في النظرية  نموذجينالباحثة على ال تعتمد، افي طرق تحليل معطيات الدراسة       

 انوهـذ . سيميائية اإلجتماعيـة دو أرزاريللو والتي تعتمد الانالتي طورها الباحث اإليطالي فردين

  :هما انالنموذج

 . (Semiotic Bundle)الحزمة السيميائية -

 . (APC –Space)واإلتصال نتاجإلوفضاء الفعل، ا  -

أثنـاء عمليـة الـتعلم     ةبلوصف سلوك الطل ىاألولم النظرية الباحثة باستخدا قامت إذ

، وكمـا  يةودراسة المصادر السيميائية التي يقومون بها أثناء العمل على حل المسائل في الهندس

   (APC – Space)واإلتصال  نتاجإلجهة أخرى، نظرية فضاء الفعل، ا ومنه، ذكرنا أعال

ا تلم الطلبة معتمدالباحثة باستخدام هذا النموذج إلجراء تحليل سيميائي لعمليات تع تمقا

لـم أو  مثال تفاعل طالبين أو طالـب ومع (وتفاعلهم  الطلبةأفعال : بنى تربوية على تحليل ثالث

مـثال حـواراتهم   (وتواصـلهم  ) مثال إشاراتهم أو رسـوماتهم ( ةبالطل اتإنتاج، و)أداةطالب و

  .وذلك أثناء عملية التعلم) ونقاشاتهم

، )األولالركن (المزيد من األمثلة التفصيلية على كيفية التحليل حسب الحزمة السيميائية 

موجود فـي فصـل اإلطـار النظـري     ) يانالثالركن (واإلتصال  نتاجإلوحسب فضاء الفعل، ا

  . ت السابقةوالدراسا

تحتوي كـل حلقـة    حلقات، إذ إلى هميقستم ت الطلبةم تحليل تعل نإ، فأكثروبشكل محدد 

ردود الفعـل،  / األفعالوكذلك تحتوي على . على الوسائل واإلشارات السيميائية التي حدثت بها

بنـاء   إلىالتواصالت التي حدثت في كل مرحلة ومرحلة تالية،  وأدت / واإلتصاالت اتنتاجإلا

 .المعرفة الهندسية الخاصة بالمثلثات
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  الفصل الرابع

  الدراسة نتائج
   



43 

  الفصل الرابع

  الدراسة نتائج

ـ المختلفة التي مر بها الطل العمليات السيميائيةتعرض الباحثة ي هذا الفصل ف أثنـاء   ةب

  علـى  عتمـاد باإل الباحثة هذه العمليات تحلل وقدة، تعلمهم لموضوع المثلثات في وحدة الهندس

أرزاريللو وذلك من خالل  دوانفردين اإليطالي الباحث التي طورها السيميائية اإلجتماعية النظرية

 ونمـوذج فضـاء   ،(Semiotic Bundle) السيميائية  نموذج الحزمة هما نموذجين سيميائيين،

بهـا   لتي قـام اث احدأهم األقوال واأل توضحكما   (APC_space) .والتواصل نتاجإلواالفعل 

صـور  ضـمن مجموعـات تعاونيـة، و    ةبأثناء ذلك، وتعرض أمثلة مختلفة لتفاعل الطل ةبالطل

   .رسومات توضح عملهم على برنامج جيوجبراو

خرطوا انعندما وذلك ، ةبتحليل تعلم الطلالباحثة عرض بة لكل من الدروس الثالثة تبالنس

ـ المجموعة . مجموعتين من الطلبةوتواصل  اتإنتاجو أفعال  الباحثة في التعلم، وتصف  ىاألول

ن من طالبين، لنسمهما يوسـف  ة تتكويانالث، والمجموعة ن من طالبتين، لنسمهما منال وحالتتكو

أوال سيناريو تعلم كل مجموعة، ثم تحليال مختصرا لذلك التعلم حسـب   الباحثة عرضت ،وكريم

التفاعالت التي قاموا بها مـن خـالل السـجالت     إلى ضافةهم وتواصلهم، باإلاتإنتاجأفعالهم و

  . السيميائية المختلفة

زاويتـين   حسـب  التطابق وهو مثلثين تطابق شروط من تعلم شرطتناول  األولالدرس تحليل 

 ،األفعـال  لمجموعتي البحث، حسـب  )ض، ز ز،( آخر مثلث في نظائرها مع مثلث وضلع في

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ،اتنتاجإلا

ة وهي استكشاف الموقف الرياضي، وذلك بسبب وجود أبلـت  حداهنا مروا في مرحلة و الطلبة

  .جاهز محضر مسبقا من قبل المعلمة يوضح الموقف الرياضي
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  :ىاألول، المجموعة )ز، ض، ز(تعلم شرط تطابق مثلثين 

 حركيـة و  أفعال بصرية و مادية و يدوية و ديناميـة و : استكشاف الموقف الرياضي

وتفاعالت عددية ورياضية  و ةإشاراتي و كالمية اتإنتاج و إشاراتي رياضية وتواصل كالمي و

  وغير متزامنة متزامنة

بدأت المعلمة الدرس بعرض الموقف الرياضي من خالل أبلت محضر مسبقا من قبـل  

هي اكتشـاف   هذه المشكلة. )6-1(في معالجتها األسطر من انتنخرط الطالبت نأبهدف  المعلمة،

 نظائرها مع مثلث شرط من شروط تطابق مثلثين وهو التطابق حسب تساوي زاويتين وضلع في

بفعل بصري وهو التعرف بصريا على  انفي البداية قامت الطالبت. )ض، ز ز،(آخر  مثلث في

  .)7( سطرع وقياس زوايا كل من المثلثين الأطوال أضال

عن طريق السجل الدينامي، فقامتا  قف الرياضياستكشاف المو انوبعدها، أرادت الطالبت
يمكن القول . )27-20(بفعل يدوي دينامي وهو تحريك المثلثين للتأكد من تطابقهما األسطر من 

أتاح لهما فرصة التعامل مع  )المثلثين تحريك( انالطالبت به قامت الذي الفعل اليدوي الدينامي نأ
السجل الدينامي، السجل الهندسـي، السـجل العـددي    : أربعة سجالت رياضية في نفس الوقت

هذا التعامل سهل عليهما استكشاف شرط تطابق مثلثين حسب تساوي زاويتين .والسجل الكالمي
  .)ض، ز ز،( آخر مثلث في نظائرها مع مثلث وضلع في

 اتنتاجإلوا به قامتا الذي التفاعل هو الرياضي الموقف كشافاست الطالبتين على سهل ما
 فـي  والزوايا األضالع مقدار( العددي السجلين بين متزامن غير نكا هنا التفاعل. تجتاهانأ التي

) النقـاش ( جهـة  من والكالمي العددي بين متزامنا انكو ،)المثلثين تحريك( والدينامي) المثلثين
 هنـا  الطالبتين اتإنتاج. )27-7(من  األسطر) النقاش( أخرى جهة من والكالمي الدينامي وبين

) المثلثـين  في الزوايا وقياس األضالع أطوال على تأشيرال(ة إشاراتي يانمب إنتاج: متنوعة تانك
السـطر  ) مثلثـين  تطابق شروط من شرط استكشاف( رياضية اتإنتاجو ،)19-7( من األسطر

 حالتنا في الرياضي، نتاجإلا وهو األخير نتاجإلا إلى وأدت مرحلية تانك اتنتاجإلا هذه. )32(
 .الرياضي الموقف استكشاف
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 1 شروط أحد نستنتج نأ نريد التالي األبلت خالل من ،جيوجبرا برنامج صفحة إفتح: ) 1( سؤال

 2  .مثلثين تطابق

   

 3 تستنتج؟ ماذا المثلثين؟ في الزوايا لقياس بالنسبة تالحظ ماذا )1

 4 تستنتج؟ ماذا المثلثين؟ في األضالع لطول بالنسبة تالحظ ماذا )2

 5 مسكه طريق عن األول بالمثلث تحكم ثم جيوجبرا، برنامج في  حرك بأيقونة استعن )3

 6  تالحظ؟ ماذا ؟يانالث المثلث فوق بوضعه وقم جيوجبرا، برنامج في وتحريكه رؤوسه أحد من

  ):ض، ز ز،(مثلثين  تطابق لشرط ىاألولالمجموعة  تعلم سيناريو

 7 والمثلث األول المثلث في درجة 45 قياسهم زاويتين هون...شي أول...منال شوفي: حال

 8 برنـامج  واجهة على المثلثين في معا الزوايتين على بإصبعيها حال أشارت كالمها أثناء. يانالث

 9  .)20(الصورة  في كما القياس، في تساويهما عن معبرة جيوجبرا،

  10 

 11  .القياس في تساويهما عن معبرة المثلثين، في معا الزاويتين على حال تأشير: ) 20(صورة 
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 12 كالمهـا  أثنـاء . وحدات 4 الطول نفس إلهم ضلعين المثلثين في...إشي يانوت...صح آه: منال

 13 تساويهما عن معبرة البرنامج، واجهة على المثلثين في معا الضلعين على بإصبعيها منال أشارت

 14 .)21( الصورة في كما الطول، في

    

 15 .الطول في تساويهما عن معبرة المثلثين، في معا الضلعين على منال تأشير: )21(صورة 

 16 كالمهـا  أثناء. مثلث كل في درجة 55 قياسهم زاويتين هون انكم...شوفي...منال استني: حال

 17 تساويهما عن معبرة البرنامج، واجهة على المثلثين في معا الزاويتين على بإصبعيها حال أشارت

 18 .)22( الصورة في كما القياس، في

  

 19 .القياس في تساويهما عن معبرة المثلثين، في معا الزاويتين على حال تأشير: )22(صورة 

 20 مـن  نتحقـق  بـدنا ...يانالث المثلث على ونحطه األول المثلث نحرك خلينا...حال تعالي: منال

 21 .التطابق
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 22  .يال...آه: حال

 23 

 24  .اآلخر المثلث مع تطابقه إمكانية لترى لمثلث منال تحريك):23( صورة

  25 

 26 المثلثـين  نأ وحـال  منال وجدتا وبعدها اآلخر، المثلث مع تطابقه إمكانية لترى لمثلث منال تحريك: )4( شكل

 27 .بالفعل طبقاان

 28 .تطابقو...صح آه: حال

 29 ).ض ز، ز،(وضلع بزاويتين المثلثين بتطابقو...معناتو هيك: منال

 30  .صح...آه: حال
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 ديناميـة و  يدوية و مادية و بصرية و أفعال: الرياضي الموقف تخص فرضية وضع

 ة وإشاراتي حوارية و كالمية اتإنتاج و إشاراتيو كالمي تواصل كتابية و و رياضية حركية و

 متزامنة وغير متزامنة وتفاعالت ورياضية عددية

 إنتـاج  إلـى  التوصل وهو رياضي بفعل القيام على الطالبتين تشجع نأ المعلمة أرادت

. )31(السطر  سؤال طريق عن تواصلي بفعل تقوم جعلها مما ،)ز ض، ز،( مثلثين تطابق شرط

 متزامن غير انك للطالبتين الكالمي والسجل للمعلمة الكالمي السجل بين التفاعل نأ القول يمكن

ـ أ التفاعـل  هذا). ز ض، ز،( مثلثين تطابق شرط إنتاج على الطالبتين مساعدة إلى وهدف  تجن

: تعلمية أفعال عدة انالطالبت استخدمت الفرضية لوضع. )36-31( من األسطر حوارية اتإنتاج

 والفعـل  التعلميـة  األفعـال  بين حدثت التي التفاعالت وكل. رياضية وكتابية بصرية، دينامية،

 هـذه . متزامنة غير تفاعالت هي الرياضي الموقف تخص فرضية وضع وهو األخير الرياضي

 من كتابة شرط وهو يدوي كتابي رياضي بفعل القيام على الطالبتين مساعدة إلى أدت التفاعالت

 .)38-35(األسطر من  )ز ض، ز،(مثلثين  تطابق شروط

 31 المثلثين؟ تطابق شرط هو ما استنتجتم؟ ماذا...إذن: المعلمة

 32 .اآلخر المثلث مع مثلث كل فيمحصور  وضلع زاويتين تساوي:  حال

 33 .صح...آه: منال

 34 .أحسنتم: المعلمة

 35 .العمل ورقة على استنتجناه إلي) ز ض، ز،( التطابق شرط نكتب خلينا: منال

 36 . يال...آه: حال
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  37 

 38  ).ز، ض، ز(تكتب شرط تطابق مثلثين ىاألولطالبتا المجموعة ى أحد): 24( صورة

 :ةيانالث، المجموعة )ز، ض، ز(ط تطابق مثلثين تعلم شر

  ):ز، ض، ز(تطابق مثلثين ط ة شريانالثسيناريو تعلم المجموعة 

  :استكشاف الموقف الرياضي

  .و هدول المثلثين بتطابقو بزاويتين وضلعان...واضح من األبلت على جيوجبرا: كريم

  !ما فهمت عليك كيف يعني كريم؟: يوسف

ـ  األولدرجة في المثلـث   45عندك زاوية قياسها ...مهي مبينة...شوف يوسف: كريم  انوكم

 45أثناء كالمه أشار كريم بإصبعيه على الـزاويتين  . يانالثدرجة في المثلث  45زاوية قياسها 

معا في المثلثين على واجهة برنامج جيـوجبرا، معبـرا عـن تسـاوي قياسـهما، كمـا فـي        

  ).25(الصورة

  
  .كريم على الزاويتين معا، معبرا عن تساوي قياسهما في المثلثين تأشير): 25( صورة
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ـ درجة و في المثلـث   55زاوية قياسها  األولهين في المثلث  انوكم...آه صح :يوسف  يانالث

في المثلثين، زاوية  55أثناء كالمه أشار يوسف بإصبعه على الزاويتين . درجة 55زاوية قياسها 

  ).26(زاوية، على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن تساوي قياسهما، كما في الصور 

  
  .يوسف على الزاويتين، زاوية زاوية، معبرا عن تساوي قياسهما في المثلثين تأشير): 26(صور

 45(وهيك بتطابقو المثلثين بـزاويتين وضـلع   ...وحدات 4وعندك ضلعين بنفس الطول : كريم

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعيه على الضلعين معا  في المثلثين ). درجة 55وحدات،  4درجة، 

  ).27(ا، معبرا عن تساوي طولهما، كما في الصورةعلى واجهة برنامج جيوجبر

  

  .كريم على الضلعين معا، معبرا عن تساوي طولهما في المثلثين تأشير): 27( صورة

ـ الفرق بينهم )...ض، ز، ض(شرط تطابق المثلثين ...إحنا استنتجنا قبل هيك: يوسف و فـي  ان

أثناء كالمـه أشـار يوسـف    . بكون زاويتين وضلع في كل مثلث) ز، ض، ز(شرط التطابق 

بإصبعيه والقلم على الزاويتين والضلع معا في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن 

  ).28(الفرق بين العناصر الرياضية المعطاة في كل من نظريتي التطابق، كما في الصورة
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يوسف على الزاويتين والضلع معا  في المثلث، معبرا عن الفرق بين العناصر الرياضـية   تأشير): 28( صورة

  .المعطاة في كل من نظريتي التطابق في المثلث

. زي هيـك ...ضلعين وزاوية محصورة بينهم)...ض، ز، ض(بس في شرط التطابق : يوسف

واجهة برنامج جيـوجبرا،  أثناء كالمه أشار يوسف بالقلمين على الضلعين معا  في المثلث على 

معبرا عن عن الفرق بين العناصر الرياضية المعطاة في كل من نظريتي التطابق في المثلـث،  

  ).29(كما في الصورة

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على الزاوية المحصورة بين الضلعين في . خليني أساعدك: كريم

  ).29(في المثلث، كما في الصورة المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن موقعها

  .يا ريت...آه: يوسف

  

عـن الفـرق بـين العناصـر      انو الزوايا في المثلث، معبر األضالعيوسف وكريم على  تأشير): 29( صورة

  .الرياضية المعطاة في كل من نظريتي التطابق

  بتطابقو؟؟م هانبدي أتأكد ...يانالثوأحطه على المثلث  األولا بدي أحرك المثلث نأ: يوسف
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  .آه موافق: كريم

  

المثلثين  نأتطابقه مع المثلث األخر، وبعدها وجدا يوسف وكريم  إمكانيةتحريك يوسف لمثلث ليرى ):5( شكل

  . طبقا بالفعلان

قياس الزوايـا وطـول   أكبربدي أستخدم األزرار إلي على اليمين و...هيهم تطابقو...آه: يوسف

  .بعضوأجرب تطابق المثلثين مع ...الضلع

   

  .  في المثلثين األضالعثه يوسف في قياسات الزوايا و أحدالتغيير الذي ): 6( شكل

والزوايتين إلـي  ...درجة 50درجة خليتهم  45قياسهم  انكالزاويتين إلي ...شوف كريم: يوسف

وهال بـدي  ...وحدات 4.5وطول الضلعين خليتو ...درجات 105درجة خليتهم  55قياسهم  انك

والزوايا في المثلثين، زاويتين  األضالعأثناء كالمه أشار يوسف بإصبعيه على . أجرب التطابق

ثه في أحدمعا، زاويتين معا، ضلعين معا، على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن التغيير الذي 

  . األضالعزوايا و قياسات ال
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و مـع الزيـادة إلـي عملتهـا فـي قيـاس الزوايـا وطـول         نأل...أكيد بتطابقو يوسف: كريم

 األولطول الضلع نفسه فـي المثلـث    انوكم...ضلو الزوايا متساويين في المثلثين...األضالع

 50زاويتين قياسهم  انوكم...درجات في كل مثلث 105شوف عندك زاويتين قياسهم ...يانالثو

أثناء كالمه أشـار كـريم   . وحدات في المثلثين 4.5وعندك الضلع طوله ...درجة في كل مثلث

والزوايا  في المثلثين، زاويتين معا، زاويتين معا، ضلعين معا، علـى   األضالعبإصبعيه على 

  .واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن تساوي قياسهم

  
المثلثين  نأتطابقه مع المثلث األخر، وبعدها وجدا يوسف وكريم  إمكانيةتحريك يوسف لمثلث ليرى ):7( شكل

  .طبقا بالفعلان

  .هيهم تطابقو...آه صح: يوسف

  .أكيد بدهم يتطابقو...آه: كريم

  بتقدر يوسف تعطيني شرط تطابق المثلثين؟: المعلمة

  .بتطابقو المثلثين بضلعين وزاوية...آه طبعا: يوسف

  .صح...آه: كريم

  .أحسنتم: المعلمة

  .ما تنساه انعش...على ورقة العمل) ز، ض، ز(اكتب الشرط ...يال يوسف: كريم
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ومع هيك هال بكتب الشرط  إلي استنتجناه على ...ساهنأمستحيل ...خلص فهمتو...ال ال: يوسف

  .ورقة العمل

  .أحسن...آه: كريم

ـ انالث، للمجموعة )ز، ض، ز(ط تطابق مثلثين تحليل سيناريو تعلم شر ، األفعـال ة، حسـب  ي

  :التفاعل أنواع، التواصل، السجالت واتنتاجإلا

  :استكشاف الموقف الرياضي

، نالنظرية سابقة، مبادرة للقيام بمهمة معينة، إع: تباه، ربط مع معرفة سابقةانلفت : أفعال

 إلى، نظر )م الرصاصأقالاستخدام (موافقة، توجيه للتأكد من القيام بمهمة معينة، فعل مادي

على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص  تأشيرشاشة الحاسوب، القيام باستنتاجات رياضية، 

  .الموقف الرياضي

فرضية تخص الموقف الرياضي،  إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاجرياضية،  ستنتاجاتإ: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .، أسئلة وإجاباتإشاراتيحوار رياضي، تواصل كالمي، تواصل : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل دينامي، سجل : سجالت

  إشاراتي - عددي – هندسي – كالمي            إشاراتي -  هندسي –ي كالم: التفاعالت أنواع

  كتابي -  كالمي              دينامي - هندسي – كالمي                

 )ض، ز ز،(مثلثين تطابق طشرل اإلجابة عن النشاط المباشرتناول  يانالثالدرس تحليل 

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ،اتنتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث، حسب

  .تحضير الموقف الرياضي واستكشاف الموقف الرياضي المعطى: في مرحلتينالطلبة هنا مروا 
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  :ىاألول، المجموعة )ض، ز ز،(اإلجابة عن النشاط المباشر لشرط تطابق مثلثين 

  متزامن غير وتفاعل وكالمية هندسية اتإنتاج: تحضير الموقف الرياضي

 في انالطالبت تنخرط سوف التي الرياضية المشكلة بعرض الدرس المعلمة بدأت
ض،  ز،(مثلثين  تطابق شرط تحقق اكتشاف هي المشكلة هذه. )49- 39(معالجتها األسطر من 

   .)ز

 عدم ولكن جيوجبرا، بواسطة تكنولوجية بصورة أشكال إنتاج منال حاولت البداية في
- 50(من  األسطر ذلك لفعل داةاأل ياتانكإم ىأحد استخدام من منعها نتاجإلا أداة من تمكنها

 تمكنت زميلتها، مع الحوار وهي أخرى إنتاج أداة طريق وعن مضلع  وهي أيقونة ،)52

زاوية ذات  أيقونةالتكنولوجية، وهي  نتاجإلا أداة لنفس تابعة أخرى إمكانية بواسطة ذلك فعل من

 في البداية ت فيانك أفعال الطالبتين نأ نرى. )57- 53( من األسطر  قياس معلوم
 الفعل نأ إذ  متزامن، غير انك السجلين هذين بين التفاعل حيث والهندسي، الكالمي: سجلين

 القيام طريق عن( الهندسي الفعل بعد أتى) الحوار وهو تواصلي بفعل القيام طريق عن( الكالمي
الهندسي وهو رسم  نتاجإلبا القيام على للمساعدة أتى هنأ أي ،)المثلثين رسم وهو يدوي بفعل

   .)63- 50(زاويتين وضلع معطاة األسطر منمثلثين حسب 

، أرسم المثلثين اآلتيين على واجهـة  صفحة برنامج جيوجبرافتح نافذة جديدة في إ: )2(سؤال 39 

 40  .البرنامج

 41 
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 42 طباق؟ ماذا تستنتج؟نإلا شروط انيستوفي انهل المثلث

 43  المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ذا تالحظ بالنسبة لقياس الزوايا في ما )1

 44 في المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ األضالعذا تالحظ بالنسبة لطول ما )2

عـن طريـق    األولفي برنامج جيوجبرا، ثم تحكم بالمثلث    استعن بأيقونة حرك )3 45 

ـ رؤوسه وتحريكه في برنامج جيوجبرا، وقم بوضعه فوق المثلـث   أحدمسكه من  ؟ يانالث 46 

 47 ماذا تالحظ؟

، أيقونة قطعـة بطـول   أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة باناالستعيمكنك أثناء الرسم  48 

، أيقونـة   ، أيقونة بعد  ، أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين ثابت 49 

 50 .، أيقونة حرك ، أيقونة زاوية زاوية ذات قياس معلوم

  :خالل التحضير للموقف الرياضي ىاألول سيناريو المجموعة

خلينا أول خطوة نرسم المثلث مـن أيقونـة   ...على جيوجبراالمثلثين  نرسم...تعالي منال: حال 51 

أيقونة مضلع فـي واجهـة برنـامج    على  بإصبعها أشارت حال أثناء كالمها  .مضلع  52 

 53  .جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامها

شو رأيك أول ...في كل مثلث) 70، 50(و المثلثين فيهم زاويتين قياسهم نأل...استني حال: منال 54 

وبعدها كملـي رسـم    زاوية ذات قياس معلوم  من أيقونة خطوة ترسمي زوايا المثلثين  55 

أيقونـة  على أشارت منال بإصبعها في البداية أثناء كالمها  ؟؟المثلثين من أيقونة مضلع  56 

أيقونة مضلع، معبرة عن طبيعة استخدامهما في على رت زاوية ذات قياس معلوم، بعد ذلك أشا 57 

 58  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكالبرنامج، و
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أثناء كالمهـا  . من أيقونة بعد بعملهم ...وحدات 6طول الضلعين  وعنا...آه صح :حال 59 

 60  .استخدامهاأيقونة بعد في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة بإصبعها على أشارت حال 

ـ تل أضالع المثلث أو اطوأفي  يزيدت يقدرتب من أيقونة حرك و: منال حتـى  ...ينقص 61 

بإصبعها علـى  أشارت منال أثناء كالمها  .المطلوبة في السؤالالمثلثين بنفس القياسات  يصيرو 62 

 63  .أيقونة حرك في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامها

 64  .صح...آه: حال

ة وتفـاعالت  إشـاراتي هندسـية وكالميـة و   اتإنتاج: خص الموقف الرياضيوضع فرضية ت

  . متزامنة

بفعل بصري وهو التعرف بصريا على أطوال أضالع وقياس  انفي البداية قامت الطالبت

  .)64( زوايا كل من المثلثين السطر

والزوايا أتاحا للطالبتين فرصة للتعامل  األضالعالرسم في جيوجبرا والتمكن  من رسم 

ـ إلبالتعامل مع ا. السجل الهندسي والسجل العددي: مع سجلين رياضيين في نفس الوقت  اتنتاج

تطبيـق   انالنقاشي حاولت الطالبت إلنتاجآخر وهو ا إنتاجالمختلفة في هذين السجلين وبمساعدة 

على مبنى  معرفتهم الرياضية على موقف رياضي جديد، أي حل مشكلة رياضية جديدة باالعتماد

عن طريـق فعـل   (التفاعل هنا بين السجلين الهندسي . )79-78(سطرفكري اكتسبوه سابقا األ

والزوايـا فـي    األضالععن طريق فعل يدوي وهو قياس (والعددي ) رسم المثلثين يدوي وهو

 كـان ) عن طريق التواصل وهو النقاش(وكذلك بين الهندسي والعددي وبين الكالمي  ،)المثلثين

عن طريق فعل (ات حركية إنتاجت هنا أيضا كان انات الطالبتإنتاج أنننتبه  أنمهم جدا .متزامنا،

، )77-64(األسـطر مـن  ) وقياس الزوايا في المثلثين األضالععلى أطوال  تأشيريدوي وهو ال

  .متزامن والتفاعل هنا هو
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 :خالل استكشاف الموقف الرياضي ىاألول سيناريو المجموعة

أثناء كالمها أشارت . درجة في المثلثين 50هون زاويتين قياسهم ...أول إشي...شوفي حال: منال 65 

منال بإصبعيها على الزوايتين معا في المثلثين على واجهة برنـامج جيـوجبرا، معبـرة عـن      66 

 67 ).30( الصورةكما في . تساويهما في القياس

  68 

 69  .المثلثين في القياس في تساويهما عن معبرة معا، الزاويتين على منال تأشير): 30( صورة

 70 بإصـبعيها  أشارت حـال  كالمها أثناء.درجة 70المثلثين فيهم زاويتين قياسهم  انوكم...آه: حال

 71 القيـاس،  في تساويهما عن معبرة جيوجبرا، برنامج واجهة على المثلثين في معا الزوايتين على

 72 ).31( الصورة في كما

 

 73  .المثلثين في القياس في تساويهما عن معبرة معا، الزاويتين على حال تأشير): 31( صورة



59 

 74 أشارت منال بإصبعيها كالمها أثناء .وحدات 6فيه ضلع في كل مثلث طوله ...شوفي هون: منال

 75 في الطول في تساويهما عن معبرة جيوجبرا، برنامج واجهة على المثلثين في معا الضلعين على

 76 ).32( كما في الصورة .المثلثين

  77 

 78  .المثلثين في القياس في تساويهما عن معبرة معا، الزاويتين على حال تأشير): 32( صورة

ز، (تطابق مثلثين بزاويتين وضلع ...ومن االستنتاج إلي توصلنا إلو في الحصة الماضية: حال 79 

 80  .هدول المثلثين بتطابقو بزاويتين وضلع انكم)...ض، ز

  دينامية  اتإنتاج :التحقق من صدق فرضية الموقف الرياضي

التأكد من فرضيتهما عن طريق السجل الدينامي فقامتا بفعل يدوي وهو  انأرادت الطالبت

تحريك المثلثين أتاح  نأيمكن القول  ،)86-80( تحريك المثلثين للتأكد من تطابقهما األسطر من

السجل الدينامي، السـجل  : للطالبتين فرصة للتعامل مع أربعة سجالت رياضية في نفس الوقت

  . الهندسي، السجل العددي والسجل الكالمي

والعددي ) عن طريق فعل يدوي وهو تحريك المثلثين(التفاعل هنا بين السجلين الدينامي 

، وكذلك بين الدينامي والعددي )الزوايا في المثلثينو األضالععن طريق فعل يدوي وهو قياس (

  .متزامنا انك) عن طريق التواصل وهو النقاش(وبين الكالمي 
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 81  .شو رأيك تحركيهم حال؟؟ خلينا نتأكد من التطابق...آه صح: منال 

 82  .يال...آه: حال

  83 

 84  .تطابقه مع المثلث آخر إمكانيةتحريك حال لمثلث لترى ): 33( صورة

  

 85 طبقاان المثلثين نأ ومنال تطابقه مع المثلث آخر، وبعدها وجدتا حال إمكانيةتحريك حال لمثلث لترى ): 8( شكل

 86  .بالفعل

 87  .تطابقو...آه صح: حال

 88  .محصور هيك بكونوالمثلثين متطابقين بزاويتين وضلع: منال

 89  .خلينا نكتب الجواب على ورقة العمل...آه أكيد: حال

 90 .يال...آه: منال
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 :ةيانالث المجموعة ،)ض، ز ز،(مثلثين  تطابق طلشر حدالنشاط المباشر ألجابة عن اإل

 ):ض، ز ز،( تطابق مثلثين طشرللنشاط المباشر ل ةيانالث المجموعة سيناريو إجابة

  :تحضير الموقف الرياضي

  .ا أرسم المثلثين على جيوجبرانأخليني ...كريم: يوسف

  .مثل ما بدك يوسف...ماشي: كريم

 ،50حتـى أرسـم الـزاويتين    ...بدي أستخدم أيقونة زاوية ذات قياس معلوم : يوسف

 .حتى أكمل الشكل ويصير عنـدي مثلثـين  ...وبعدين بدي استخدم  أيقونة مضلع ...70

أيقونة زاوية ذات قياس معلوم، بعد ذلك أشـار  على في البداية بإصبعه  أشار يوسفأثناء كالمه 

كلـه علـى    تأشيرذلك ال انكو. ن طبيعة استخدامهما في البرنامجعلى أيقونة مضلع، معبرا ع

  .واجهة برنامج جيوجبرا

أشـار كـريم   أثناء كالمه  .وحدات في كل مثلث 6عندك طول الضلع ...و ما تنسى...آه: كريم

  ).34( الضلع في المثلث على ورقة العمل، معبرا عن طوله، كما في الصورةه على يبإصبع

  

  .معبرا عن طوله الضلع في المثلث، كريم على تأشير: )34( صورة
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بعمـل طـول    هال من أيقونة بعد ...ا كل إشي بعرفو على جيوجبرانأ...بسيطة: يوسف

منها بكبر وبصغر المثلثين حتى تصير أطوال ...وبعدين بستخدم أيقونة حرك ...الضلع  

بإصـبعه علـى    أشار يوسـف أثناء كالمه . وقياسات الزوايا مثل إلى في السؤال تمام األضالع

  .أيقونة بعد في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن طبيعة استخدامها

  .صح...آه: كريم

  :الرياضي الموقف استكشاف

نفس قيـاس الضـلع    األولالضلع والزاويتين في المثلث  ونأل...ا بقول بتطابقو المثلثيننأ: كريم

  .يانالثوالزاويتين في المثلث 

درجة فـي  ) 70، 50(و هين زاويتين قياسهمنإ...هال إذا بدنا نقول... كريمشوف ...آه: يوسف

 فـي  الزوايـا  علـى  يوسف بإصبعيه أشار كالمه أثناء. يانالثفي المثلث  انوكم األولالمثلث 

قياسهما، كما فـي   تساوي عن جيوجبرا، معبرا برنامج واجهة على زاويتين زاويتين، المثلثين،

  ).35( الصورة

  

  

  

  

  .في القياس معبرا عن تساويها في المثلثين ، الزاويتين معا يوسف على تأشير: )35( صورة

هيـك بتطـابقو المثلثـين     انعش...وحدات في كل مثلث 6وعندك ضلع طوله ...آه صح: كريم

 علـى  كـريم بإصـبعيه   أشـار  كالمه أثناء. األولمثل ما قلتلك ب )ض، ز ز،(بزاويتين وضلع 
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 طولهما، كما في صـورة  تساوي عن جيوجبرا، معبرا برنامج واجهة المثلثين على في الضلعين

)36.(  

  

  .معبرا عن تساوي طولهما في المثلثين ، الضلعين معا كريم على تأشير: )36( صورة

  .بدي أتأكد من التطابق... ا بدي أحرك المثلثين وأحطهم فوق بعضنأ: يوسف

  .موافق...آه: كريم

  

المثلثين  نأتطابقه مع المثلث األخر، وبعدها وجدا يوسف وكريم  إمكانيةتحريك يوسف لمثلث ليرى ):9( شكل

  .طبقا بالفعلان

  .هيهم تطابقو...آه: يوسف

  .يال أكتب الجواب على ورقة العمل...آه صح: كريم
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  .ماشي...آه: يوسف

، للمجموعـة  )ز ض، ز،( مثلثـين  تطـابق  و اإلجابة عن النشاط المباشر لشرطسيناري تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ،اتنتاجإلا ،األفعال ة، حسبيانالث

  :تحضير الموقف الرياضي

على شاشة الحاسوب،  تأشير، موافقة، شاشة الحاسوب إلىنظر ، نالتباه، إعانطلب، لفت : أفعال

  .الرسم من خالل جيوجبرا

  .الرسمالرياضي، كيفية للعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي - عددي  -هندسي  -  كالمي                  : التفاعل أنواع

  هندسي -  كالمي                      إشاراتي - هندسي  –كالمي 

  :لموقف الرياضيااستكشاف 

، القيام باستنتاجات رياضية ،شاشة الحاسوب إلىنظر موافقة،  ،نالتوجيه، إع ،تباهانلفت : أفعال

  .على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي تأشير

فرضية تخص الموقف الرياضي،  إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، ستنتاجات رياضيةإ: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتي، تواصل كالمي، تواصل رياضيحوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتيسجل  سجل دينامي، ، سجل عددي،هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت



65 

  دينامي -  هندسي – كالمي              إشاراتي - عددي - هندسي -  كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي -  كالمي                   

 )ض، ز ز،( مثلثين تطابق طلشر راإلجابة عن النشاط غير المباش الدرس الثالث تناولتحليل 

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ،اتنتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث، حسب

من تحقق الشرط في تحضير الموقف الرياضي،التأكد : أربعة مراحلمروا في  ة هنابالطل

  .الموقف الرياضي، مواجهة إشكالية في الموقف الرياضي، حل اإلشكالية في الموقف الرياضي

  :ىاألولالمجموعة 

  متزامن غير وتفاعل وكالمية هندسية اتإنتاج: تحضير الموقف الرياضي

ـ  تنخـرط  سـوف  التي الرياضية المشكلة بعرض الدرس المعلمة بدأت  فـي  انالطالبت

ز، ض، ( مثلثين تطابق شرط تحقق اكتشاف هي المشكلة هذه. )100-90(معالجتها األسطر من 

 .)ز

 من تمكنت جيوجبرا، بواسطة تكنولوجية بصورة أشكال إنتاجب منال قامت البداية في

 .)103- 101( من األسطر التكنولوجية نتاجإلا أداة لنفس تابعة ياتانكإم بواسطة ذلك فعل

 البداية في انالطالبت اتإنتاج نأ نرى زميلتها مع الحوار وهي إنتاج أداة إلى ضافةباإل

 نأ إذ  متزامن، غير انك السجلين هذين بين التفاعل حيث والهندسي، الكالمي: سجلين في تانك

 أي ،)يدوي فعل)(للرسم المحاولة( الهندسي نتاجإلا بعد أتى) الحوار طريق عن( الكالمي نتاجإلا

وهو رسم مثلثين حسب زاويتين وضلع معطاة  الهندسي نتاجإلبا القيام على للمساعدة أتى هنأ

  .)114- 101(األسطر من 
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، أرسم المثلثين اآلتيين على واجهـة  صفحة برنامج جيوجبرافتح نافذة جديدة في إ ):3( سؤال 91 

 92  .البرنامج

 93 

 94 ماذا تستنتج؟طباق؟ نإلشروط ا انيستوفي انهل المثلث

 95  ذا تالحظ بالنسبة لقياس الزوايا في المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ما )1

 96 في المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ األضالعذا تالحظ بالنسبة لطول ما )2

عن طريق مسـكه   األولفي برنامج جيوجبرا، ثم تحكم بالمثلث  استعن بأيقونة حرك )3 97 

 98  ؟ ماذا تالحظ؟ يانالثرؤوسه وتحريكه في برنامج جيوجبرا، وقم بوضعه فوق المثلث  أحدمن 

، أيقونة قطعة بطول ثابتأيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع 99 

، أيقونة زاويـة ذات  ، أيقونة بعد ، أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين  100 

 101  .، أيقونة حرك  ، أيقونة زاويةقياس معلوم

 :خالل التحضير للموقف الرياضي ىاألول سيناريو المجموعة

نرسم المثلثين على جيوجبرا بنفس الطريقة إلي رسمنا فيهـا المثلثـين فـي    ...تعالي حال: منال 102 

 103  السؤال إلي قبل هيك؟؟

 104  .وهيك بكون أحسن...آه: حال
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زاويـة ذات قيـاس معلـوم    أيقونةمن  )54، 90(أول خطوة نرسم زوايا المثلثين خلينا : منال 105 

أشـارت منـال   أثناء كالمها      وبعدها نكمل رسم المثلث من أيقونة مضلع... 106 

أيقونة زاوية ذات قياس معلوم، بعد ذلك أشارت على أيقونة مضـلع،  على في البداية بإصبعها  107 

 108  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكو. معبرة عن طبيعة استخدامهما في البرنامج

من عند أيقونة في كل مثلث ...وحدات 6والخطوة إلي بعدها إعملي طول الضلع ...آه صح: حال 109 

أيقونة بعد في واجهة برنـامج جيـوجبرا،   بإصبعها على أشارت حال أثناء كالمها . بعد  110 

 111  .معبرة عن طبيعة استخدامها

أثنـاء   .المطلوبة في السؤالن بنفس القياسات المثلثيبعمل  من عند أيقونة حرك و: منال 112 

أيقونة حرك في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعـة  بإصبعها على أشارت منال كالمها  113 

 114  .استخدامها

 115  .صح...آه: حال

ة وتفـاعالت  إشـاراتي ات هندسـية وكالميـة و  إنتاج: وضع فرضية تخص الموقف الرياضي

  . متزامنة

بفعل بصري وهو التعرف بصريا على أطوال أضالع وقياس  انفي البداية قامت الطالبت

  .)115( زوايا كل من المثلثين السطر

والزوايا أتاحا للطالبتين فرصة للتعامـل   األضالعالرسم في جيوجبرا والتمكن من رسم 

ـ إلبالتعامل مع ا. السجل الهندسي والسجل العددي: مع سجلين رياضيين في نفس الوقت ات نتاج

تطبيـق   انالنقاشي حاولت الطالبت نتاجإلآخر وهو ا إنتاجالمختلفة في هذين السجلين وبمساعدة 

معرفتهم الرياضية على موقف رياضي جديد، أي حل مشكلة رياضية جديدة باالعتماد على مبنى 

عن طريق فعل يـدوي  (التفاعل هنا بين السجلين الهندسي . )123(فكري اكتسبوه سابقا السطر 
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، )والزوايا في المثلثين األضالععن طريق فعل يدوي وهو قياس (والعددي ) رسم المثلثين وهو

مهم .متزامنا، انك) عن طريق التواصل وهو النقاش(وكذلك بين الهندسي والعددي وبين الكالمي 

عن طريق فعل يدوي وهـو  (ات حركية إنتاجت هنا أيضا انك انات الطالبتإنتاج نأننتبه  نأجدا 

، والتفاعـل  )122-115( األسطر من) وقياس الزوايا في المثلثين األضالععلى أطوال  رتأشيال

 .هنا هو متزامن

  :خالل استكشاف الموقف الرياضي ىاألول سيناريو المجموعة

فـي المثلـث    45، 90 مثلهم زاويتين األولفي المثلث  45، 90 الزاويتين...وفي حالش: منال  116 

منال بإصبعيها على الزوايا معا في المثلثين، زاويتـين، زاويتـين،   أثناء كالمها أشارت . يانالث 117 

 118  ).37(على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن تساويهم في القياس، كما في الصورة 

 

 119  .منال على الزوايا معا في المثلثين، زاويتين،  زاويتين، معبرة عن تساويهم في القياس تأشير): 37( صورة

أشارت  كالمها أثناء .وحدات في المثلثين 6هون ضلعين طولهم ...إشيي انوت...ه صحآ: حال  120 

 121 تساويهما عن معبرة جيوجبرا، برنامج واجهة على المثلثين في معا الضلعين على حال بإصبعيها

 122  ).38(صورةال في كما الطول، في
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 123  .حال على الضلعين معا في المثلثين، معبرة عن تساويهما في الطول تأشير): 38( صورة

 124  .مثل ما أخذنا قبل هيك)...ز، ض، ز(بتطابقو المثلثين بزاويتين وضلع...هيك معناتو: منال

  دينامية  اتإنتاج: مواجهة إشكالية في الموقف الرياضي

التأكد من فرضيتهما عن طريق السجل الدينامي فقامتا بفعل يدوي وهو  انأرادت الطالبت
ا إشكالية تخص الفرضية ت، وواجه)125-124( تحريك المثلثين للتأكد من تطابقهما األسطر من

 نأيمكـن القـول   . )129-126(األسطر من  انالمثلثين ال ينطبق نأا تالتي وضعاها، فقد وجد
دراك اإلشكالية في الخاصية التـي افترضـاها بالنسـبة    امي ساعد الطالبتين على إالدين نتاجإلا

ـ  .عن سبب عدم تحقق الفرضية انللموقف الرياضي المعطى، مما جعلهما تبحث  انتحير الطالبت
    .)129-128( ولم تعرفا سبب عدم تحقق التطابق األسطر

 125  خلينا نحركهم ونشوف بنطبقو وال ال ؟: حال

 126   .ماشي...آه: منال

  

المثلثين لم  نأمنال وحال  اجدتبعدها و وتطابقه مع المثلث اآلخر،  إمكانيةتحريك حال لمثلث لترى ): 10(شكل  127 

 128  . بالفعل ينطبقا
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 129  بقو؟ اطتمش فاهمة ليش ما ا انأ: منال

 130 .شو بعرفني: حال

  ات حوارية وتفاعالت غير متزامنة ومتزامنة إنتاج: حل اإلشكالية في الموقف الرياضي

عـن طريـق سـؤال    )كالمـي  إنتـاج (تحير الطالبتين جعل المعلمة تتواصل كالميـا  
التفاعل بين السجل الكالمي للمعلمة والسـجلين الكالمـي    نأيمكن القول . )131-130(األسطر

غير متزامن وهدف إلى مساعدة الطالبتين على فهم الموقف الرياضـي   انكوالهندسي للطالبتين 
سـابق لهمـا وهـو     إنتاجتج تفاعال مع نأات حوارية، وإنتاجتج نأهذا التفاعل . وجدا بهانالذي 

التفاعل هنا بـين السـجل الحـواري    ). فعل يدوي( )114-101(الهندسي األسطرمن  نتاجإلا
متزامنا، هذه التفاعالت أدت إلى مساعدة الطالبتين علـى القيـام بفعـل     انكوالسجل الهندسي 

ادراكي وهو فهم الموقف الرياضي والتوصل إلى حل اإلشكال السابق الذي واجهـاه األسـطر   
  .)147-135(من

 131 ؟بق مثلثين بثالثة أضالعلتطا األولعض عن الشرط مع ب جاوبناه إلي سؤالبتتذكرو ال: المعلمة

 132  ت المشكلة في عدم تطابق المثلثات ؟انك ماذا

بنفس القياس في المثلـث   إلي األضالعت متناظرة مع انكما  األولفي المثلث  األضالع: منال 133 

 134  .يانالث

 135  ما هو سبب عدم تطابق المثلثين في الشكل على جيوجبرا؟...إذن :المعلمة

بقابل الزاويـة   األولفي المثلث  وحدات 6إلي طوله الضلع  ...شوفي حال...فهمت  هآآآ: منال  136 

أثناء كالمها أشـارت  . درجة 54ما بقابل الزاوية  6الضلع  يانالثلكن في المثلث ...درجة 54 137 

الضـلع يقابـل    نأ، معبرة األولمنال بإصبعيها في البداية على الضلع والزاوية معا في المثلث  138 

 139 نأ، معبـرة  يانالثفي المثلث، بعد ذلك أشارت على الضلع والزاوية معا في المثلث  54الزاوية 

كله على واجهة برنامج جيوجبرا، كما  تأشيرذلك ال نكافي المثلث، و 54الضلع ال يقابل الزاوية  140 

 141  ).39(في الصور
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     142 

 143  .والزوايا في المثلثين، موضحة سبب عدم تطابق المثلثين األضالعمنال على  تأشير): 39( صور

 144 األولفي المثلث  األضالعيتطابقو المثلثين الزم تكون الزوايا و انعش...هيك معناتو...آآآه: حال

 145 54يقابل الزاويـة   6يعني الزم الضلع إلي طوله ...يانالثفي المثلث  األضالعمناظرة للزوايا و

أثناء كالمها أشارت حال بإصبعيها على الضلع والزاوية معا . في المثلثين حتى يتطابقو المثلثين 146 

في المثلث، بعد ذلك أشارت على الضـلع   54الضلع يقابل الزاوية  ان، معبرة األولفي المثلث  147 

 148 انكفي المثلث، و 54عن ضرورة مقابلة الضلع للزاوية  ، معبرةيانالثوالزاوية معا في المثلث 

 149  كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال

 150  .أكيد...آه: منال

 151  .خلينا نكتب على ورقة العمل سبب عدم تطابق المثلثين: حال

 152 .ماشي...آه: منال

 ):ض، ز ز،( تطابق مثلثين للنشاط غير المباشر لشرط ةيانالث المجموعة إجابة سيناريو

  :تحضير الموقف الرياضي

  .ا بدي أرسم المثلثين على جيوجبرانأ...كريم: يوسف

  .موافق...آه: كريم
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 أشـار يوسـف  أثناء كالمه . أرسم المثلثين انعش   بدي أستخدم أيقونة مضلع : يوسف

  . أيقونة مضلع في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن طبيعة استخدامهابإصبعه على 

شفتك استخدمت أيقونة زواية ذات ...يوسف لما رسمت المثلثين في السؤال إلي قبل هيك: كريم

  !!! قياس معلوم 

هـادي الطريقـة أسـرع    ...ا كل مرة بالقي طريقة جديدة للرسـم علـى جيـوجبرا   نأ: يوسف

أشـار  أثناء كالمـه  .  وبعد رسم المثلثين بعمل قياس الزوايا من أيقونة زاوية...أسهلو

  .أيقونة زاوية على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن طبيعة استخدامهابإصبعه على  فيوس

  .وحدات في كل مثلث 6بضل عندك طول الضلع ...وبعدين...آه: كريم

بروح على أيقونة حـرك  وبعدها ...بعمل طول الضلع من أيقونة بعد ... بسيطة: يوسف

  . وهيك بكبر وبصغر المثلثين ويصيرو نفس إلي في السؤال... 

  .ماشي...آه: كريم

  الرياضي الموقف استكشاف

بتطـابقو هـدول   ...ليش المعلمة أعطتنا نفس السؤال إلي جاوبناه قبل هيك؟؟...غريبة: يوسف

علـى   أثناء كالمه أشار يوسف بإصبعيه. هيهم مبينين نفس القياس...المثلثين بزاويتين وضلع 

في المثلثين، زاويتين معا، زاويتين معا، ضلعين معا على واجهـة برنـامج    األضالعالزوايا و

  .)40( جيوجبرا، معبرا عن تساويهم في القياس، كما في الصور
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  .في المثلثين، معبرا عن تساويهم في القياسواألضالع يوسف على الزوايا  تأشير): 40( صور

  .خلينا ما نتسرع ونفكر شوي...تكرر إلنا نفس السؤالما بتوقع المعلمة : كريم

ز، ز، (خلص يا زلمة بتطـابقو المثلثـين بـزاويتين وضـلع    ...ت بتفكر كثير كريمنإ: يوسف

 90وحدات،   6درجة، 54( األولعنا زاويتين وضلع في المثلث ...مهي واضحة ومبينة)...ض

وهيـك  ) درجة 90وحدات،   6درجة، 54(نفس القياسات  يانالثعنا في المثلث  انوكم) درجة

 أشـار  كالمـه  أثناء. خلينا نكتب الجواب على ورقة العمل...بتطابقو المثلثين بزاويتين و ضلع

 معـا  ضلعين معا، زاويتين معا، زاويتين المثلثين، في األضالعو الزوايا على بإصبعيه يوسف

  .القياس في متساويه عن معبرا جيوجبرا، برنامج واجهة على

و حطـه علـى المثلـث     األولحـرك المثلـث   ...ال تسـتعجل ...استنى شوي يوسف: كريم 

  . نتأكد من التطابق انعش...يانالث

 .هات أحركهم: يوسف 
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 المثلثين نأتطابقه مع المثلث آخر، وبعدها وجد يوسف وكريم  إمكانيةتحريك يوسف لمثلث ليرى  ):11( شكل

  .بالفعل لم ينطبقا

  .هيهم ما تطابقو...قلتلك ما نستعجل...شفت يوسف :كريم

  شو السبب؟؟؟...آآآه صح: يوسف

وحدات في  6الضلع إلي طوله ...شوف منيح المثلثين على جيوجبرا...ي عرفت السببنكإ: كريم

هيك معناتو الضلعين ... يانالثوحدات في المثلث  6ما إجى فوق الضلع إلي طوله  األولالمثلث 

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعيه على الضلعين في . في المثلثين مش متناظرين 6إلي إلها طولهم 

  .المثلثين على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن سبب عدم تطابق المثلثين

  .وبعدين ألون كل ضلع بلون...مهانكخليني أرجع المثلثين م...ا ما بفهم هيكنأ: يوسف

  .موافق...آه: كريم

ولونت الضلع في المثلث ...باللون األحمر األوللونت الضلع في المثلث ...شوف كريم: يوسف

أثناء كالمه أشار يوسف بإصبعيه على الضلعين في المثلثين على واجهة . باللون األخضر يانالث

ـ  ر، كمـا فـي   برنامج جيوجبرا، معبرا عن تلوينه لكل ضلع في المثلثين بلون يختلف عن اآلخ

  ).41( الصورة
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  .يوسف على الضلعين في المثلثين، معبرا عن تلوينه لألضالع في المثلثين تأشير): 41( صورة

  .حلو كثير: كريم

  ).42( أشوف ليش ما تطابقو، كما في الصورة انوهال بدي أحركهم عش: يوسف

  
 نأتطابقه مع المثلث آخر، وبعدها وجـد يوسـف وكـريم     إمكانيةتحريك يوسف لمثلث ليرى ): 42( صورة

  .بالفعل لم ينطبقا المثلثين

فـيهم إجـى    حـد اكـل و ...وحـدات  6الضلعين الي طولهم ...منتبه كريم معي...آآآه: يوسف

أثناء كالمه أشار يوسـف  . هيك ما تطابقو المثلثين انعش...قصدي ما اجو فوق بعض...بجهة

بإصبعيه على الضلعين في المثلثين على واجهة برنامج جيوجبرا، مفسرا سـبب عـدم تطـابق    

 ).43(كما في الصورة. المثلثين
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  .في المثلثين، موضحا سبب عدم تطابق المثلثين األضالعيوسف على  تأشير): 43( صورة

بقابـل   األولفي المثلث  6الضلع إلي طوله ...شوف على جيوجبرا...وغير هيك يوسف: كريم

أثناء كالمـه أشـار   . 90بقابل الزاوية  يانالثفي المثلث  6لكن الضلع إلي طوله ...54الزاوية 

على واجهـة   وزاوية، ضلع وزاوية، والزوايا في المثلثين، ضلع األضالعكريم بإصبعيه على 

 ).44( كما في الصورة. جيوجبرا، موضحا سبب عدم تطابق المثلثينبرنامج 

  

  .في المثلثين، موضحا سبب عدم تطابق المثلثين األضالعيوسف على  تأشير):44(صورة 

  .خلص فهمت...آآآه معك حق: يوسف

  .قبل ما تنسى...أكتب ليش ما تطابقو المثلثين على ورقة العمل...بسرعة يوسف: كريم

 . هيك أحسن...آه: يوسف
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  .ة يكتب سبب عدم تطابق المثلثينيانالثالمجموعة  طلبة أحد): 45( صورة

، للمجموعة )ز ض، ز،(سيناريو اإلجابة عن النشاط غير المباشر لشرط تطابق مثلثين  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال ة ،حسبيانالث

  الرياضي الموقف تحضير

على شاشة الحاسوب، الرسـم   تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوب، مبادرة، موافقة، نالإع :أفعال
  .من خالل جيوجبرا

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل
  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  عددي  -كالمي : التفاعل أنواع

  هندسي -،         كالمي إشاراتي -هندسي  –كالمي                 

  :لموقف الرياضيااستكشاف 

نظر إلى سؤال سابق، :، موافقة، مبادرة، ربط مع معرفة سابقةنالتوجيه، إع ،تباهانلفت : أفعال
على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخـص   تأشير، القيام باستنتاجات رياضية ،شاشة الحاسوب

  .الموقف الرياضي
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فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، ستنتاجات رياضيةإ: اتإنتاج
  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .أسئلة و إجابات، إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتيسجل  سجل دينامي، ، سجل عددي،هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  دينامي -هندسي  –كالمي              إشاراتي -عددي -هندسي  –كالمي : التفاعالت أنواع

  يإشارات -هندسي  –كتابي                               كالمي  -كالمي                  

  تحليل الدرس الرابع تناول تعلم خصائص المثلث المتساوي الساقين

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث حسب

  .المعطى الرياضي الموقف واستكشاف الرياضي الموقف تحضير: مرحلتين في مروا الطلبة

  :ىاألولالمجموعة ،  الساقين المتساوي المثلث تعلم نظرية

 :الساقين المتساوي لخصائص المثلث ىاألولالمجموعة  تعلم سيناريو

 ، أرسم الشكل التالي على واجهة البرنامجصفحة برنامج جيوجبرافتح إ ):4(سؤال

 

، وهو ADهو  حدامثلث متساوي الساقين، لهذا المثلث محور تماثل و ABCفي الشكل 

، محور التماثل هذا يشبه المرآة، يمكنك اإلعتمـاد  BCعلى القاعدة  Aالعمود النازل من الرأس 

 .ACD  ،ABDعليه لتثبت تطابق المثلثين 
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 المتسـاوي  المثلـث  خصـائص  حول الستنتاجات  ABD،ACD المثلثين تطابق يساعدك هل
 الساقين؟

 الساقين؟ ماذا تستنتج؟ المتساوي المثلث في B ،C القاعدة زاويتي بين العالقة ما: أوال

الساقين؟ ماذا  المتساوي المثلث في BD، CD الضلعين وطول AD العمود بين العالقة ما: ياانث
 تستنتج؟

  الساقين؟ ماذا تستنتج؟ المتساوي المثلث فيA  الرأس زاوية و AD العمود بين العالقة ما: ثالثا

، أيقونة قطعة بطول ثابتأيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

، أيقونـة  ، أيقونة نقطة جديـدة  ، أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين 

 .، أيقونة قلم ، أيقونة زاوية منتصف أو مركز 

  :تحضير الموقف الرياضي

 أشارت حالأثناء كالمها  .أول خطوة نرسم المثلث من أيقونة مضلع ...خلينا منال: حال 
  .برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامهاواجهة أيقونة مضلع في بإصبعها على 

شو رأيك نستخدم أيقونة قطعـة  ...المثلث متساوي الساقين ونإحكالنا السؤال ...استني حال: منال

بـنفس   B  A، ACوحدات حتى نرسم الضـلعين  5ونختار عدد لنفرض  بطول ثابت 

الزم ...ونكون منها المثلـث  من أيقونة حرك  األضالعة نحرك يانالثوالخطوة ...الطول

ـ السؤال ما أعط ونألما بنقدر نرسمه من عند أيقونة قطعة بطول ثابت BC الضلع  ونإننتبه  ا ان
من أيقونة قطعـة مسـتقيمة محـددة     B ،Cبنقدر نوصل بين النقطتين ...هيك انعش...طوله 

 في البداية علىبإصبعها أشارت منال أثناء كالمها . وهيك بصير المثلث كامل  بنقطتين
أيقونة قطعة بطول ثابت، بعد ذلك أشارت على أيقونة حرك، على واجهة برنـامج جيـوجبرا،   
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في المثلث على ورقـة العمـل   BC معبرة عن طبيعة استخدامهما،بعد ذلك أشارت على الضلع 
ي المثلث، بعد ذلك أشارت على أيقونة  قطعة مستقيمة محـددة  ،معبرة عن طوله غير المعلوم ف

  .بنقطتين على واجهة البرنامج، معبرة عن طبيعة استخدامها

هيك معناتو النقطة ...محور تماثل ADالعمود  ونإوحكالنا السؤال ...معك حق...آه صح: حال 
D  هي نص المسافة بين النقطتينB  وC ... وهال بحدد النقطةD نة منتصف أو مركزمن أيقو

في المثلث على ورقـة   ADفي البداية على العمود بإصبعها أشارت حال أثناء كالمها . 

في المثلث على ورقة  Dمحور تماثل في المثلث، بعد ذلك أشارت على النقطة  هنأالعمل، معبرة 
علـى  ، بعد ذلك أشـارت  Cو  Bالعمل، معبرة عن موقعها في منتصف المسافة بين النقطتين 

  .أيقونة منتصف أو مركز في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامها

حتى   في الخطوة األخيرة بدنا نرجع نستخدم أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين: منال
أيقونـة  على في البداية بإصبعها أشارت منال أثناء كالمها . ورأس المثلث Dنوصل بين النقطة 

  .معبرة عن طبيعة استخدامها حددة بنقطتين،قطعة مستقيمة م

وهيك بكـون المثلـث   ...بضل نحدد الزاوية القائمة من أيقونة زاوية ...هيك تمام: حال 

أيقونة زاوية في واجهة برنامج بإصبعها على أشارت حال أثناء كالمها  .جاهز بكامل المعطيات 
  .جيوجبرا ،معبرة عن طبيعة استخدامها

  .صح...آه: منال

  

  .المثلث الذي رسمته حال): 12( شكل
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  :ياستكشاف الموقف الرياض

،  ACD السؤال طلب منـا نثبـت تطـابق المثلثـين    ... رتب حلنا خطوة خطوةخلينا ن: منال

ABD... ضلعين متساويين في الطول في البداية عناAC  ،AB   أثنـاء  .معطى مـن السـؤال

في المثلـث علـى واجهـة برنـامج      AC  ،ABكالمها أشارت منال بإصبعيها على الضلعين 

  ).46( جيوجبرا، معبرة عن تساويهما في الطول، كما في الصورة

  
  .في المثلث، معبرة عن تساويهما في الطول AC  ،ABمنال على الضلعين  تأشير): 46( صورة

  .صح...آه: حال

في  ADأثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على الضلع . ضلع مشتركAD انكموهون : منال

، كما ACD  ،ABDضلع مشترك بين المثلثين  هنأالمثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة 

  ).47( في الصورة

  
  .ACD  ،ABD ضلع مشترك بين المثلثين هنأمنال على الضلع في المثلث، معبرة  تأشير): 47( صورة
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على الزاويتين القائمتين أثناء كالمها أشارت منال بإصبعيها . ائمتينوهون فيه زاويتين ق: منال 

 في المثلثين على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن تساويهما في القياس، كما فـي الصـورة  

)48.(  

  

 .منال على الزاويتين في المثلث، معبرة عن تساويهما في القياس تأشير): 48( صورة

ـ الشـرط  وإحنا استنتجنا قبل هيـك  : منال  هيـك  )...ضض، ز، ( مثلثـين  لتطـابق  يانالث

  ACD  ،ABD .المثلثين بتطابقو بضلعين وزاوية...معناتو

  .صح...آه: حال

 يانالثوهو الحالة الخاصة من الشرط وممكن نقول يتطابق المثلثين بضلع وزواية ووتر  :المعلمة

  ).ض، ز، ض(مثلثين لتطابق 

زاويتـي قاعـدة   ما العالقة بين  طلب منا نعرف األولالفرع ...خلينا نكمل جواب السؤال :منال

الزم يكون  Bقياس الزاوية  إذنتطابقو  المثلثين وانبما ...شوفي حال... وماذا نستنتج؟ ؟المثلث

أثناء كالمها أشارت منال بإصبعيها على زاويتي القاعدة في المثلث على . Cنفس قياس الزاوية 

  ).49( ما في الصورةواجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن تساويهما في القياس، ك
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  .منال على زاويتي القاعدة في المثلث ، معبرة عن تساويهما تأشير): 49(صورة

  ما هي عالقة تساوي زوايا قاعدة المثلث مع نوع المثلث؟ ماذا تستنتجوا؟: المعلمة

  .بنقول تساوي زوايا القاعدة في المثلث المتساوي الساقين: حال

  .صح...آه: منال

  .أحسنتم: المعلمة

في  CD  ،BDوطول الضلعين  ADالعمود ما العالقة بين  طلب منا نعرف يانالثالفرع : منال

الزم يكون  BDطول  إذن ينتطابقم و المثلثيننإبما ...وماذا نستنتج؟ ؟المثلث المتساوي الساقين

في المثلث على  CD  ،BDأثناء كالمها أشارت منال بإصبعيها على الضلعين . CDنفس طول 

  .واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن تساويهما في الطول

يعنـي قسـم   ...محور تماثل في المثلث ADو العمود نإحكالنا السؤال ...غير هيك انوكم: حال

فـي   BCأثناء كالمها أشارت حال بإصبعيها على الضـلع  . مثل هيك...من النص BCالضلع 

، على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عـن تنصـيف   ADالمثلث، وأشارت بيدها على العمود 

  ).50(في المثلث، كما في الصورة BCللضلع  ADالعمود 
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  .في المثلث للضلع العمود حال على الضلع  والعمود في المثلث، معبرة عن تنصيف تأشير):50( صورة

و  ADوالفرع األخير من السؤال بدو منا نعرف العالقة بين العمـود  ...آه أكيد زي هيك: منال

  زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين؟وماذا نستنتج؟

 ADالعمـود   إنووبما ...أثبتنا تطابق المثلثين إنومثل ما قلنا قبل هيك بما ... استني منال: حال

إذن قياس الزاوية ...من النص Aهيك معناتو هاد العمود قسم الزاوية ...محور تماثل في المثلث

ABD  يساوي قياس الزاويةACD .    أثناء كالمها أشارت حال بيـدها علـى العمـودAD و ،

في المثلث، على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن تنصيف  A أشارت بإصبعيها على الزاوية

  ).51( ، كما في الصورةAوية للزا ADالعمود 

  

  .للزاوية العمود حال على العمود و الزاوية في المثلث، معبرة عن تنصيف تأشير ):51( صورة
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شو رأيك نرتب استنتاجاتنا لخصائص المثلث المتساوي الساقين ونكتبهم خاصية خاصـية  : حال
  على ورقة العمل؟؟

تساوي زاويتي القاعدة في المثلث المتسـاوي  : أول خاصية هي...وهيك بكون أحسن...آه: منال
  .الساقين

  .العمود أ د نصف القاعدة إلى نصفين متساويين في الطول: ي خاصية هيانوث: حال

  .العمود أ د نصف زاوية الرأس إلى نصفين متساويين في القياس: والخاصية األخيرة هي: منال

  

  .تكتب خصائص المثلث المتساوي الساقين، على ورقة العمل ىاألولى طالبات المجموعة حدإ): 52( صورة

 ،األفعـال  لخصائص المثلث المتساوي الساقين حسـب  ىاألولسيناريو تعلم المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا

 :لموقف الرياضيا تحضير

تباه، توجيه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيوجبرا، انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال
  .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوب

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .اراتيإشو
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  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :لموقف الرياضيااستكشاف 

نظر إلى مبادرة، توجيه،  ،نظرية سابقة: ربط مع معرفة سابقةتباه، انلفت تخطيط للعمل، : أفعال

على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخـص   تأشير، القيام باستنتاجات رياضية ،الحاسوبشاشة 

  .الموقف الرياضي

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

  :ةيانالثالمجموعة ،  الساقين المتساوي المثلث تعلم نظرية

 :الساقين المتساوي خصائص المثلث ةيانالثالمجموعة  تعلم سيناريو

  :الموقف الرياضيتحضير 

أرسم  انعش بدي أستخدم أيقونة مضلع ...هات كريم أرسم المثلث على جيوجبرا: يوسف

  .الشكل
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معنـاتو   AB ،ACشوف يوسف الخطين الصغار إلي على الضـلعين  ...ماشي...طيب: كريم

اإلشارات إلي على الضلعين ه على يبإصبعأشار كريم أثناء كالمه . ضلعين متساويين في الطول

AB ،AC     في المثلث على ورقة العمل، معبرا عن داللة اإلشارات لتسـاوي الضـلعين فـي

  ).53( الطول، كما في الصورة

  

  .كريم على اإلشارات في المثلث، معبرا عن داللتها لتساوي طول الضلعين تأشير): 53( صورة

وبعمل  وبعدها أيقونة حرك  هيك معناتو بدي استخدم أيقونة بعد ...آآآه: يوسف

في البداية على أيقونة بعد، بإصبعه أشار يوسف أثناء كالمه . نفس الطول AB ،ACالضلعين 

 تأشـير ذلك ال انبعد ذلك أشار على أيقونة حرك، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج، و

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا

  .المهم يطلع معك مثلث متساوي الساقين... إلي بدك األيقوناتإختار : كريم

  .وحدات 6هيني عملت طول الضلعين : يوسف

المثلث متسـاوي   هانإلي بتبين  AC  ،ABاألضالعبتعرف يوسف ترسم اإلشارات على : كريم

  الساقين؟؟
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أيقونة قلم في بإصبعه على أشار يوسف أثناء كالمه  .من أيقونة قلم...آه بعرف: يوسف 

  .هة برنامج جيوجبرا، معبرا عن طبيعة استخدامهاواج

  .ممتاز: كريم

أثناء كالمـه   ؟؟Cو  Bهي نص المسافة بين  Dبزبط نقول النقطة ...بدي أسألك كريم: يوسف

في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، مستفسـرا عـن    Dالنقطة بإصبعه على أشار يوسف 

  .تنصيفها للضلع في المثلث

ـ محور تماثل وأخذنا قبل هيك  ADالعمود ...مهي مبينة يا زلمة...آه طبعا: كريم محـور   هان

محـور التماثـل مثـل     إنـو وغير هيك حكالك السؤال ...التماثل بقسم الشكل نصين متساويين

علـى   يديهبأشار كريم أثناء كالمه  .Cو  Bهي نص المسافة بين  Dإذن أكيد النقطة ...المراية

قسم الشكل إلى نصفيين متسـاويين فـي    هنأفي المثلث على ورقة العمل، معبرا  محور التماثل

 ).54(المثلث، كما في الصور

  

  . يقسم الشكل إلى نصفيين متساويين هنأ، معبرا ADكريم على العمود  تأشير): 54(صور

وبعمـل   هيك معناتو بدي أستخدم أيقونة منتصف أو مركـز ...آآآه فهمت عليك: يوسف

 Dحتى أوصل بـين   وبعدين بروح أليقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين ...Dالنقطة 
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أيقونة منتصف أو مركز، بعـد  على في البداية بإصبعه  أشار يوسفأثناء كالمه . ورأس المثلث

أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج، على ذلك أشار 

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكو

 .ماشي...آه: كريم

  

  .المثلث الذي رسمه يوسف): 13( شكل

  استكشاف الموقف الرياضي

جاوب السؤال وأثبـت  ...يال كريم...ABD ،ACDالسؤال بقول أثبت تطابق المثلثين : يوسف
  .تطابق المثلثين

  .المثلثين بتطابقو بضلعين وزاوية: كريم

  .كيف يعني؟؟ فهمني كريم كيف جاوبت: يوسف

ض، (لتطابق المثلثـات   يانالثاستنتجنا قبل هيك الشرط ...خليك معي...ماشي وال يهمك: كريم
  بتتذكر لما اشتغلنا في األبلت وكيف كنت تحرك المثلثين ويتطابقو بضلعين وزاوية؟؟)... ز، ض

  .متذكر كل إشي...آه طبعا: يوسف

السؤال قال ...ABD ،ACDهين على جيوجبرا بدنا نثبت تطابق المثلثين ...كثير ممتاز: كريم

إلي عليهم الشحطتين الصغار هدول  AB ،ACيعني هدول الضلعين ...المثلث متساوي الساقين
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الضلعين على  ي يديهبإصبعأشار كريم أثناء كالمه  .مثل ما قلنا قبل هيك...متساويين في الطول

  ).55( المثلث ، معبرا عن تساويهما في الطول، كما في الصورةفي 

  

  .كريم على الضلعين في المثلث، معبرا عن تساوي طولهما تأشير): 55( صورة

  .معك حق...آه صح: يوسف

ه علـى  يبإصبعأشار كريم أثناء كالمه  . .ضلع مشترك بين المثلثين ADوعندك العمود : كريم

  .ABD ،ACDضلع مشترك في المثلثين  هنأفي المثلث، معبرا  ADالضلع 

  .صح...آه: يوسف

هيك بصير عنا ضلعين وزاوية في المثلثين ...تبه يوسف للزوايتين القائمتين في المثلثينان: كريم

ه يبإصـبع أشار كريم أثناء كالمه ). ض، ز، ض(وبتطابقو المثلثين بضلعين وزاوية...قد بعض

  .القائمتين في المثلثالزاويتين على 

  .كمل جواب بقية السؤال...خلص فهمت عليك...آآآه: يوسف

أول إشي مـا  ...السؤال بقول نستنتج خصائص المثلث المتساوي الساقين...ماشي...طيب: كريم

أكيد بدهم يكونـو متسـاويين وقـد    ...العالقة بين زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين؟

  .بعض



محـور تماثـل ومثـل     ADأثبتنا تطابق المثلثين قبل شوي وقلنا العمود 

نفـس   Bيعني قياس الزاويـة  ...

ن في المثلث ، معبرا عـن  الزاويتي

  .كريم على الزاويتين في المثلث، معبرا عن تساوي قياسهما

  شو رأيك يوسف تستخدم أيقونات جيوجبرا حتى نتأكد من صحة كالم كريم؟؟

و زاوية  Bو أطلع كم قياس زاوية 

  .قياس يوسف للزوايا في المثلث، بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا
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  بس ليش الزم يكونو متساويين؟...حص

أثبتنا تطابق المثلثين قبل شوي وقلنا العمود ...مالك يا زلمة

...مثل بعض مية بالمية ABD ،ACDيعني المثلثين 

C .  الزاويتيعلى  ي يديهبإصبعأشار كريم أثناء كالمه

  ).56( تساويهما في القياس، كما في الصورة

  

كريم على الزاويتين في المثلث، معبرا عن تساوي قياسهما تأشير

شو رأيك يوسف تستخدم أيقونات جيوجبرا حتى نتأكد من صحة كالم كريم؟؟

و أطلع كم قياس زاوية ...بدي أستخدم أيقونة زاوية ...يا ريت

  

قياس يوسف للزوايا في المثلث، بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا

ص...آه: يوسف

مالك يا زلمة: كريم

يعني المثلثين ...المراية

Cقياس الزاوية 

تساويهما في القياس، كما في الصورة

تأشير): 56( صورة

شو رأيك يوسف تستخدم أيقونات جيوجبرا حتى نتأكد من صحة كالم كريم؟؟: المعلمة

يا ريت...آه: يوسف

C.  

قياس يوسف للزوايا في المثلث، بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا): 14( شكل
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  . درجة 50مثلها  Cدرجة وزاوية  B 50زاوية ...شوف كريم طلع كالمك صح...آآآه: يوسف

هي تساوي زوايا و أول خاصية نإوهيك بنقدر نقول ...والزم يطلعو نفس القياس...آه أكيد: كريم

ـ ...يال يوسف...القاعدة في المثلث المتساوي الساقين  اناكتب أول خاصية على ورقة العمل عش

  .من خاصية للمثلث المتساوي الساقين أكثرو فيه نإو مبين نإل...ما تنسى

 .ماشي...آه:يوسف

ـ  BD ،CDوطول الضلعين  ADوهال السؤال بقول ما العالقة بين العمود :يوسف ث في المثل

   .المتساوي الساقين

 .ا بقولك الجوابنأ: كريم

و ...بدي أستخدم أيقونة بعد ...خليني أجرب أول إشي على جيوجبرا...ال استنى: يوسف

  .أشوف شو بطلع معي

  

  .في المثلث بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا األضالعقياس يوسف لطول ):15( شكل

بس ...يعني نفس الطول...وحدات DC 4 انوكم...وحدات BD 4طلع ...شوف كريم: يوسف 

  ؟؟ ADشو عالقتهم بالعمود 
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 .قسم المثلث من النص وعملهم مثلثين بنفس القياس  ADالعمود ...مهي مبينة وواضحة: كريم

، معبرا عن قسم المثلث إلـى  ABCفي المثلث  ADالعمود ه على يديبأشار كريم أثناء كالمه 

 ).57(نصفين متساويين، كما في الصور

    

  .في المثلث، معبرا عن تنصيفه للمثلث إلى مثلثين متساويين ADكريم على العمود  تأشير): 57( صور

  .صح...آه: يوسف

 8مجمـوعهم  ...وحـدات  4طولـه   DCومثلـه  ...وحـدات  4طوله  BDوطلع عندك :كريم

علـى   ي يديـه بإصـبع أشار كريم أثناء كالمه  .BCنصف الضلع  ADإذن العمود ...وحدات

  ).58( الضلعين في المثلث، معبرا عن تساويهما في الطول، كما في الصورة

  

  .            كريم على الضلعين في المثلث، معبرا عن تساوي طولهما تأشير): 58( صورة

  .ي خاصية طلعناهاانبدي اكتب ت...استنى شوي كريم...صح معك حق...آآآه: يوسف

  .ماشي...آه: كريم
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و زاوية الرأس فـي   ADخلينا نجاوب آخر إشي في السؤال بقول ما العالقة بين العمود : كريم

  .أكيد نصف زواية الرأس...المثلث المتساوي الساقين؟

كيف ...ا كل اشي صعب عليانو...كل إشي سهل عليك...مثل الصاروخ بتجاوب كريم: يوسف

  العمود نصف زاوية الرأس؟؟

يعني مثل مـا نصـف قاعـدة    ...مثل المراية ADقلنا العمود ...مالك يوسف مش مركز: كريم

في الفـراغ،   متصالبتين  هيديبأشار كريم أثناء كالمه  .المثلث الزم ينصف زاوية رأس المثلث

  ).59( معبرا عن تنصيف العمود في المثلث للقاعدة ولزاوية الرأس في المثلث، كما في الصورة

  

  .كريم على بيديه معبرا عن تنصيف العمود للقاعدة ولزاوية الرأس في المثلث تأشير): 59( صورة

  .خلص فهمت عليك...آآآه: يوسف

جرب علـى  ...DACيكون نفس قياس الزاوية  BADأكيد والزم قياس الزاوية ...يعني: كريم

لمثلث، الزاويتين في اعلى  ي يديهبإصبعأشار كريم أثناء كالمه  .جيوجبرا حتى تتأكد من كالمي

 .معبرا عن تساويهما في القياس

  .و أشوف قياس كل زاوية شو بطلع معي بدي أستخدم أيقونة زاوية ...آه: يوسف



  .قياس يوسف للزوايا في المثلث بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا

 هيك معناتو العمود أ د...يعني نفس القياس

الزاويتين فـي المثلـث،   ه على ي

شو رأيك يوسف تعدد خصائص المثلث المتساوي السـاقين إلـي إسـتنتجتهم علـى     

  .زوايا القاعدة للمثلث المتساوي الساقين نفس القياس

  .العمود أ د قسم الضلع ب ج لضلعين متساويي في الطول

وممكن نقول العمود أ د نصف قاعدة المثلث المتساوي الساقين وهو عمودي 

  .العمود أ د نصف زاوية الرأس

95 

  

قياس يوسف للزوايا في المثلث بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا

يعني نفس القياس...درجة 04طلعت كل زاوية ...كالمك صح

يبإصبعأشار يوسف أثناء كالمه  . .قسم زاوية الرأس من النص

  .معبرا عن تساويهما في القياس

  .انأكيد يا فهم

شو رأيك يوسف تعدد خصائص المثلث المتساوي السـاقين إلـي إسـتنتجتهم علـى     

زوايا القاعدة للمثلث المتساوي الساقين نفس القياس...وحدةأول ...حاضر

  ة؟يانالثوالخاصية ... ممتاز يوسف

العمود أ د قسم الضلع ب ج لضلعين متساويي في الطول

وممكن نقول العمود أ د نصف قاعدة المثلث المتساوي الساقين وهو عمودي ...آه صح

  .كيد

العمود أ د نصف زاوية الرأس...و آخر وحدة استنتجناها

  .أحسنتم يوسف وكريم

قياس يوسف للزوايا في المثلث بواسطة أدوات برنامج جيوجبرا ):16( شكل

كالمك صح: يوسف

قسم زاوية الرأس من النص

معبرا عن تساويهما في القياس

أكيد يا فهم...آه: كريم

شو رأيك يوسف تعدد خصائص المثلث المتساوي السـاقين إلـي إسـتنتجتهم علـى     : المعلمة

  جيوجبرا؟؟

حاضر...آه: يوسف

ممتاز يوسف: المعلمة

العمود أ د قسم الضلع ب ج لضلعين متساويي في الطول: يوسف

آه صح: المعلمة

  .عليها

كيدأ...آه: كريم

و آخر وحدة استنتجناها: يوسف

أحسنتم يوسف وكريم: المعلمة
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  .خلينا نكتب آخر خاصية استنتجناها...يال يوسف: كريم

  .هيني بدي أكتبها...آه: يوسف

 ،األفعـال  ة لخصائص المثلث المتساوي الساقين، حسـب يانالثسيناريو تعلم المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا

 لموقف الرياضيا تحضير

على شاشة الحاسوب،  تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوب، نالتباه، موافقة، إعانطلب، لفت  :أفعال

  .الرسم من خالل جيوجبرا

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرامناقشة معطيات السؤال، وصف : تواصل

  .، أسئلة وأجوبةإشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  هندسي-،         كالميإشاراتي-هندسي-كالمي                

  لموقف الرياضيااستكشاف 

نظـر  ، نالمبادرة، توجيه، إع ،نظرية سابقة: ربط مع معرفة سابقةتباه، موافقة، انلفت : أفعال
على شاشة الحاسوب، كتابـة فرضـية    تأشير، القيام باستنتاجات رياضية ،إلى شاشة الحاسوب

  .تخص الموقف الرياضي

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج
  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج
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  .،أسئلة و إجاباتإشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي -عددي-هندسي-كالمي         ، إشاراتي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

الساقين  المتساوي المثلث لخصائص تحليل الدرس الخامس تناول اإلجابة عن النشاط المباشر

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث، حسب

  .المعطىتحضير الموقف الرياضي واستكشاف الموقف الرياضي : الطلبة مروا في مرحلتين

 :ىاألول المجموعة الساقين، المتساوي المثلث اإلجابة عن النشاط المباشر لخصائص

  :الساقين المتساوي المثلث للنشاط المباشر لخصائص ىاألولسيناريو إجابة المجموعة 

التـالي علـى واجهـة    ، أرسم الشكل حة برنامج جيوجبراذصففتح نافذة جديدة في إ):5(سؤال

  .البرنامج

  
 هي M وان العلم ومع السبب ذكر مع A  ،Bالمجهولة الزوايا نجد ان نريد التالي الشكل في

 .الدائرة مركز

، أيقونة دائرة محددة أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

 .، أيقونة زاوية بنقطة ومركز
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  :الرياضيتحضير الموقف 

  .إحنا ما أخذنا قبل هيك سؤال فيه رسم دائرة على جيوجبرا...الشكل فيه دائرة: حال

فـي الشـكل    نـو أل...نستخدم أيقونة دائرة محددة بنقطة ومركز ...شو رأيك حال: منال

أيقونة دائـرة محـددة بنقطـة    بإصبعها على  أشارت حالأثناء كالمها . موجود مركز الدائرة م

  .برنامج جيوجبرا معبرة عن طبيعة استخدامهاواجهة ومركز في 

 .وبعدها نرسم الدائرة...المثلث من أيقونة مضلع  نرسم شي أول خلينا...ماشي آه:  حال

برنامج جيوجبرا معبـرة عـن   واجهة أيقونة مضلع في بإصبعها على  أشارت حالأثناء كالمها 

  .طبيعة استخدامها

فيه إشي ...؟؟ الدائرة محيط على المثلث رؤوس بطلت...صار؟؟ هيك ليش...تبهي حالان: منال

برنامج جيوجبرا معبـرة  واجهة الشكل على بإصبعها على أشارت منال كالمها  .غلط في الرسم

  .عن وجود خطأ في رسم الشكل

  !!غريبة... بعرف ما: حال

  العكس؟؟ تعملي حال رأيك شو: منال

  يعني؟ كيف: حال

   .المثلث أرسمي بعدين... الدائرة أرسمي: منال

  .نجرب خلينا...آه ماشي :حال

مـن  ...درجة M 80بضل علينا خطوة نعمل قياس الزاوية ...زبطت الرسمة...هيك تمام :منال

برنـامج  واجهة أيقونة زاوية في بإصبعها على أشارت منال أثناء كالمها . أيقونة زاوية 

  .جيوجبرا معبرة عن طبيعة استخدامها
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  .صح...آه: حال

  الرياضي الموقف استكشاف

أول مرة بكون مش ...السؤال بدو منا نجد قياس زوايا قاعدة المثلث؟؟ بصراحة منال: حال

  .عارفة أجاوب السؤال

  .مرة انشو رأيك  نقرا السؤال كم...إسمعي حال...نفس الشي انا كمنأو: منال

هي  Mو نإمع العلم ...نجد الزوايا المجهولة مع ذكر السبب نأنريد في الشكل التالي : حال

  هي مر كز الدائرة؟؟ Mاها نأكيف ما قر...شوفي منال...آآآه...؟؟مركز الدائرة

مركز الدائرة يعني  M أول إشي...شوفي حال...هال بنجاوب السؤال...خلص مش مشكلة: منال

يعني المثلـث  نفس الطول في الدائرة  األقطار أنصافودرسنا ...أقطار أنصافهدول الضلعين 

في المثلث علـى واجهـة    األضالعأثناء كالمها أشارت منال بإصبعيها على . ساوي الساقينمت

  ).60( صورةالبرنامج جيوجبرا معبرة عن تساويها في الطول، كما في 

  

  .في المثلث، معبرة عن تساويها في الطول األضالعمنال على  تأشير): 60( صورة

  .خليني أكمل الجواب...صح...آه: حال

من ...متساويين A  ،Bو المثلث متساوي الساقين إذن الزاويتين نإبما ...إستني بس شوي: منال 

زوايا قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويين في ...( االستنتاج إلي توصلنا إلو قبل هيك
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أثناء كالمها أشارت منال بإصبعيها على الزاويتين في المثلث على واجهة برنامج ). القياس 

  ).61(يوجبرا معبرة عن تساويها في القياس، كما في الصورة ج

  

  .منال على الزاويتين في المثلث، معبرة عن تساويها في القياس تأشير): 61( صورة

 Mدرجة قياس الزاوية  80درجة مجموع زوايا المثلث بنطرح منهم  180...هيك معناتو: حال 

درجة قياس الزاوية  50بالتساوي بطلع ...Bو Aبنقسمهم على الزاويتين ...درجة 100بضل ...

A درجة قياس الزاوية  50وB .  أثناء كالمها أشارت حال بإصبعيها على الزاويتين في المثلـث

  .على واجهة برنامج جيوجبرا معبرة عن قياسها

  .وهيك بضل علينا نكتب الجواب على ورقة العمل: حال

  .صح...آه: منال

  

  .، تكتب إجابة السؤال على ورقة العملىاألولى طالبات المجموعة أحد): 62( صورة
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السـاقين،   المتساوي المثلث للنشاط المباشر لخصائص ىاألولسيناريو إجابة المجموعة تحليل 

 :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإل، ااألفعالحسب 

  :تحضير الموقف الرياضي

تباه، توجيه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيوجبرا، انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال

 .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشيرنظر إلى شاشة الحاسوب، 

  .تهيئة الموقف للعمل الرياضي، كيفية الرسم: اتإنتاج

مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا، تواصل كالمي : تواصل

  .، أسئلة وإجاباتاراتيإشو

  .إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  استكشاف الموقف الرياضي

، نظر إلى شاشـة  توجيه، نظرية سابقة: تباه، ربط مع معرفة سابقةانتخطيط للعمل، لفت : أفعال

كتابة فرضية تخص الموقف و على شاشة الحاسوب تأشيرالحاسوب، القيام باستنتاجات رياضية، 

  .الرياضي

، فرضية تخص الموقـف الرياضـي   إنتاجو ةإشاراتي يانمب إنتاجاستنتاجات رياضية، : اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتيتواصل  و حوار رياضي، تواصل كالمي: تواصل

  .سجل كتابيو  إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل : سجالت
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  إشاراتي-هندسي-،     كالمي      إشاراتي-عددي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

 :ةيانالث المجموعة الساقين، المتساوي المثلث اإلجابة عن النشاط المباشر لخصائص

  :الساقين المتساوي المثلث ة للنشاط المباشر لخصائصيانالثسيناريو إجابة المجموعة 

  :تحضير الموقف الرياضي

  .ت أرسم الشكل على جيوجبرانإ...الشكل فيه دائرة...يوسف: كريم

بـدي أالقـي أيقونـة لرسـم     ... علـى جيـوجبرا   األيقونـات خليني أدور ب...بسيطة: يوسف

أثناء كالمه . هيني لقيت أيقونة دائرة محددة بنقطة ومركز ...أهاااا شوف كريم...الدائرة

أيقونة دائرة محددة بنقطة و مركز في واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا بإصبعه على  أشار يوسف

  .عن طبيعة استخدامها

  . يوجبرات شاطر في الرسم على جنإ: كريم 

 ومن أيقونة زاوية ...جواة الدائرة بدي أرسم المثلث من ايقونة مضلع : يوسف 

  .درجة 80بعمل الزاوية 

  .صح...آه: كريم

  :الرياضي الموقف استكشاف

وهيك بكـون قيـاس   ...أقطار أنصاف MA  ،MBإذن ...السؤال بقول م مركز الدائرة: كريم

  .درجة B 50درجة وقياس الزاوية  A 50الزاوية 

  . ما فهمت...مرة انعيد كم....كيف حليت السؤال كريم؟؟؟: يوسف
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 أنصـاف  MA، MBإذن ...مركـز الـدائرة   M...شوف يوسف هين على جيـوجبرا : كريم

علـى   ي يديـه بإصـبع أشار كريم أثناء كالمه  . األقطار متساوية في الطول أنصافو...أقطار

  ).63( الطول، كما في الصورةالضلعين في المثلث، معبرا عن تساويهما في 

  

  .كريم على الضلعين في المثلث، معبرا عن تساوي طولهما في المثلث تأشير): 63( صورة

  .صح...آه: يوسف

   هيك شو بكون نوع المثلث م س ص ؟؟ : كريم

أتأكـد   اناألقطار بالخيط إلي معي عش أنصافا بدي أقيس طول نأ!!...متساوي الساقين: يوسف

الخيط طول الضلعين بقاس يوسف أثناء كالمه  متساويين في الطول زي ما بتحكي وال أل؟م هنإ

  ).64( في المثلث، متحققا من تساويهما في الطول ، كما في الصور

   

  .قياس يوسف للضلعين في المثلث بواسطة الخيط، متحققا من تساوي طولهما): 64(ة صور
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  .طلعو نفس الطول...امبال: يوسف

زوايا قاعدة المثلـث   إنوواحنا استنتجنا من خصائص المثلث المتساوي الساقين ...آه أكيد: كريم

الزاويتين في المثلث، معبرا عن على  ي يديهبإصبعأشار كريم أثناء كالمه  .متساوية في القياس

  ).65( تساويهما في القياس، كما في الصورة

  

  .كريم على الزاويتين في المثلث، معبرا عن تساوي قياسهما تأشير): 65( صورة

  .متذكر...آه صح: يوسف

   ؟؟A  ،Bدرجة كم بضل للزاويتين  80وعندك الزاوية م قياسها ...كثير ممتاز: كريم

بطلـع  ...2بنقسمهم علـى  ...100بضل ...80شيل منهم ...180مجموع زوايا المثلث : يوسف

الزاويتين في المثلـث،  على  ي يديهبإصبعأشار يوسف أثناء كالمه . درجة 50قياس كل زاوية 

  .معبرا عن طولهما

  .أكيد...آه: كريم

  .اكتبو كريم على الورقة...السؤال جوابه سهل وبكلمتين: يوسف

  .أكتب الجواب انت كمنإو...آه أكيد: كريم

  



105 

السـاقين،   المتساوي للنشاط المباشر لخصائص المثلث ىاألولسيناريو إجابة المجموعة تحليل 

 :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإل، ااألفعالحسب 

  :تحضير الموقف الرياضي

على شاشة الحاسوب، الرسم  تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوبتباه، ان، طلب، لفت نالإع :أفعال 

  .من خالل جيوجبرا

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  عددي  -هندسي  –كالمي : التفاعل أنواع

  هندسي -كالمي                          إشاراتي -هندسي -كالمي                 

  لموقف الرياضيااستكشاف 

اسـتخدام  (نظرية سابقة، فعـل مـادي  :، توجيه، ربط مع معرفة سابقةنالإع ،تباهانلفت : أفعال
على شاشـة الحاسـوب،    تأشير، القيام باستنتاجات رياضية ،نظر إلى شاشة الحاسوب، )الخيط

  .كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج
  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .، أسئلة و إجاباتإشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتيسجل  سجل دينامي، ، سجل عددي،هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت
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  عددي -كالمي              إشاراتي -عددي  –هندسي  –كالمي : التفاعالت أنواع

  إشاراتي -هندسي  –كتابي                                 كالمي  -كالمي                    

 المتسـاوي  المثلـث  تحليل الدرس السادس تناول اإلجابة عن النشاط غير المباشر لخصائص

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث حسب الساقين

   .تحضير الموقف الرياضي واستكشاف الموقف الرياضي المعطى: الطلبة هنا مروا في مرحلتين

  :الساقين المتساوي المثلث للنشاط غير المباشر لخصائص ىاألولسيناريو إجابة المجموعة 

، أرسم الشكل التـالي علـى واجهـة    جيوجبراصفحة برنامج فتح نافذة جديدة في إ): 6(سؤال

  .البرنامج

  

 DBوينصـفه، القطـر   DB عمودي على  AC، القطر A B C Dفي الشكل الرباعي التالي 

وحدات، جد أطوال الشكل الرباعي الباقية؟  A B  6وينصفه، طول الضلع   ACعمودي على 

  ولماذا؟   A B C Dما اسم الشكل 

، أيقونة قطعة مستقيمة أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

 .، أيقونة قلمأيقونة مضلع منتظم ،، أيقونة بعدمحددة بنقطتين
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 :تحضير الموقف الرياضي

أثناء كالمها  ؟؟شو رأيك نستخدم أيقونة مضلع ...تعالي نرسم الشكل على جيوجبرا: حال

برنامج جيوجبرا، معبـرة عـن طبيعـة    واجهة أيقونة مضلع على بإصبعها على  أشارت حال

  .استخدامها

من عنـد أيقونـة   ...D ،C ،B ،Aة وصلي بين رؤوس الشكل يانالثوالخطوة ... آه صح: منال

أيقونـة قطعـة   بإصبعها على أشارت منال أثناء كالمها  .قطعة مستقيمة محددة بنقطتين 

  .مج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامهابرناواجهة مستقيمة محددة بنقطتين على 

وهيك بكون الشكل ...برسمهم من أيقونة قلم ...األضالعبضل اإلشارات إلي على : حال

برنامج جيـوجبرا،  واجهة أيقونة قلم على بإصبعها على أشارت حال أثناء كالمها  .صار جاهز

  .معبرة عن طبيعة استخدامها

إعمليه من عنـد أيقونـة بعـد    ...وحداتDA 6 بضل عندك طول الضلع ...استني حال: منال

أيقونة بعد على واجهة برنـامج جيـوجبرا،   بإصبعها على أشارت منال أثناء كالمها  .

  . معبرة عن طبيعة استخدامها

  :الرياضي الموقف استكشاف

الماضية خصائص المثلث المتساوي أستنتجنا الحصة ...لى جيوجبراهون ع شوفي...منال:  حال

بنصـف القاعـدة   المثلـث و س أالعمود النازل من ر انكذا إ ونإهال صرنا عارفين و...الساقين

 إنـو طيب حكالنا في السؤال ...ينبكون المثلث متساوي الساقهيك معناتو عمودي عليها بكون و

. متسـاوي السـاقين   DABمعناة هيك المثلث ....وينصفه DBالقطر عمودي على  ACالقطر 

في الشكل، معبـرة عـن    DB ،ACأثناء كالمها أشارت حال بإصبعها في البداية على األقطار



108 

ـ أفي الشكل، معبرة  DABتنصفيهم لبعضهم البعض، بعد ذلك أشارت على المثلث  مثلـث   هن

  .متساوي الساقين

وحدات  6 انكم ABوحدات إذن طول الضلع    DA 6طول الضلع إنووبما ...صح...آه: منال

أثناء كالمهن أشارت كل من منال وحال بإصبعهما على الضلعين . المثلث متساوي الساقين ونأل

DA AB صـورة  العن أطوالهم، كما فـي   انفي المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرت

)66.(  

  

  .عن طولهما انمنال وحال على الضلعين في المثلث، معبرت تأشير): 66( صورة

بـدي أغطـي نـص الشـكل     ...مـن الشـكل   يانالثنجاوب الجزء  انعش...حال شوفي: منال

عمودي على  ACالقطر  إنوولنفس السبب إلي قلناه قبل شوي ...أكثربنجاوب براحتنا ...بإيدي

 AB 6وعنـا طـول الضـلع    ...متساوي السـاقين  ABCإذن المثلث ...وينصفه DBالقطر 

ى يديها نصف الشكل أحدأثناء كالمها أخفت منال ب .وحدات BC 6إذن طول الضلع ...وحدات

في المثلث، بعد ذلك أشـارت علـى    ABوأشارت بإصبع يدها األخرى في البداية على الضلع 

كلـه علـى واجهـة برنـامج      تأشيرذلك ال انكو في المثلث، معبرة عن طولهم،  BCالضلع 

  ).67(صورة ال، كما في جيوجبرا
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  .الشكل وإشارتها على الضلع في المثلث، معبرة عن طوله إخفاء منال لنصف): 67( صورة

  .ا بكمل جواب السؤالنأتي غطي المثلث إلي فوق ونإمنال : حال

  .ماشي...آه: منال

وحدات  BC 6وعنا طول الضلع ...متساوي الساقين BCDالمثلث  انلنفس السبب كم: حال

أثناء كالم حال أخفت منال بيدها  .وحدات 6  انكم CDإذن طول الضلع ...طلعناه قبل شوي

نصف الشكل و أشرت حال بإصبعيها على الضلعين في المثلث على واجهة البرنامج، معبرة عن 

  .أطوالهم

  ولماذا؟...طلب منا نعرف شو اسم الشكل؟...نسينا فرع من السؤال...حال استني شوي: منال

  .الشكل معين...ا بقولنأ: حال

 هانواستنتجنا ...ؤال أقطار الشكل متعامدة وينصف كل منهما اآلخرفي الس نوأل...آه صح: منال

  .إذن الشكل معين...أطوال أضالعه متساوية

  .خلينا نكتب شو استنتجنا على ورقة العمل: حال

  .يال...آه: منال
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  .تكتب اإلجابة عن النشاط غير المباشر، على ورقة العمل ىاألولى طالبات المجموعة أحد): 68( صورة

 المتساوي المثلث للنشاط غير المباشر لخصائص ىاألولسيناريو إجابة المجموعة تحليل 

 :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإل، ااألفعالحسب الساقين، 

  :تحضير الموقف الرياضي

تباه، توجيه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيوجبرا، انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال

 .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشيرنظر إلى شاشة الحاسوب، 

  .تهيئة الموقف للعمل الرياضي، كيفية الرسم: اتإنتاج

مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا، تواصل كالمي : تواصل

  .اراتيإشو

  .إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل :  سجالت

  إشاراتي- عددي - هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي- هندسي-كالمي                
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  استكشاف الموقف الرياضي

نظر إلى شاشة  ، مبادرة،نظرية سابقة :تباه، ربط مع معرفة سابقةانتخطيط للعمل، لفت : أفعال

كتابة فرضية تخص الموقف و على شاشة الحاسوب تأشيرالحاسوب، القيام باستنتاجات رياضية، 

  .الرياضي

 فرضية تخص الموقـف الرياضـي   إنتاج، ةإشاراتي يانمب إنتاجاستنتاجات رياضية، : اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاجو

  .راتيإشاتواصل  و حوار رياضي، تواصل كالمي: تواصل

  .سجل كتابيو  إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل : سجالت

  إشاراتي-هندسي-،     كالمي      إشاراتي-عددي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  هندسي- ، كالمي                          كتابي-كالمي                   

 :ةيانالث المجموعة الساقين، المتساوي المثلث اإلجابة عن النشاط غير المباشر لخصائص

  :الساقين المتساوي ة للنشاط غير المباشر لخصائص المثلثيانالثسيناريو إجابة المجموعة 

  :تحضير الموقف الرياضي

  كيف بدك ترسم الشكل يوسف؟؟  : كريم 

وبعدها بستخدم أيقونة ...بدي أستخدم أيقونة مضلع ...بسيطة...التقلق كريم: يوسف 

أشار أثناء كالمه  .الشكلحتى أوصل بين رؤوس ...قطعة مستقيمة محددة بنقطتين 

أيقونة قطعة مستقيمة محددة على بعد ذلك أشار  على أيقونة مضلع، في البداية بإصبعهيوسف 

هة برنامج كله على واج تأشيرذلك ال انكو. بنقطتين، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج

  .جيوجبرا
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عندك طـول الضـلع   ...ما تنسى...المهم ترسم الشكل صح على جيوجبرا...مثل ما بدك: كريم

DA 6 وحدات.  

  .أعمل طول الضلع انعشبدي أستخدم أيقونة بعد : يوسف

  الرياضي الموقف استكشاف

  . 6يساوي  ABمن معطيات السؤال طول الضلع : كريم

  ليش ؟؟ كيف جاوبتها؟: يوسف

بتتذكر يوسف لما استنتجنا لما بكون العمـود فـي المثلـث عمـودي علـى القاعـدة       : كريم 

أشار كريم بيديه على شكل صليب في الهـواء،  أثناء كالمه  شو بكون نوع المثلث؟...وبنصفها

  ).69( معبرا عن تنصيف العمود لقاعدة المثلث، كما في الصورة

   

  .العمود في المثلث لقاعدة المثلثمعبرا عن تنصيف  كريم بيديه في الهواء، تأشير: )69( صورة

  .بكون المثلث متساوي الساقين...آه: يوسف

مـا   انعش...بدي أغطي نص الشكل إلي تحت...خليك معي خطوة بخطوة...كثير ممتاز: كريم

نصف الشـكل علـى واجهـة برنـامج      يدهبغطى كريم أثناء كالمه ؟ ...ت بتجاوبنإتخربط و

  ).70( الصورةجيوجبرا، كما في 
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  .تغطية كريم لنصف الشكل): 70( صورة

 DABوينصفه إذن المثلث  DBعمودي على  ACو القطر نإلقلنا ...DABعندك المثلث :كريم

؟؟ أثناء كالمه ABكم طول ...وحدات معطى من السؤالDA  6عندك طول ...متساوي الساقين

في المثلث، معبرا عن طوله، بعد ذلـك أشـار    DAأشار كريم بإصبعه في البداية على الضلع 

كله على واجهة برنـامج   تأشيرذلك ال انكالضلع في المثلث، مستفسرا عن طوله، و ABعلى 

  .جيوجبرا

  .وحدات 6: يوسف

لنفس السبب ...بدي أغطي المثلث إلي على الشمال ...وهال على المثلث إلي بعدو...ممتاز: كريم

نصف الشكل على واجهة  يدهبغطى كريم أثناء كالمه  . الساقين متساوي ABCإلي قلناه المثلث 

  ).71( البرنامج، كما في الصورة

   

  .تغطية كريم للنصف اآلخر من الشكل: )71( صورة
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خلص كريم ...وحدات 6 انكم BCوحدات إذن طول  AB 6وجاوبت طول ...آه صح: يوسف

أثناء كالمه أشار يوسـف  . وأكمل جواب السؤال...ا بدي ألون على جيوجبرا المثلث إلي تحتنأ

في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، ضلعا ضلعا، معبرا  AB ،BCبإصبعه على الضلعين 

  .عن طولهما

  طيب ماشي: كريم

وحدات  CB 6وعنا طول ...متساوي الساقين DCBوهال بنقول المثلث ...شوف كريم: يوسف

فـي   CB  ،DCأثناء كالمه أشار يوسف بإصبعه على الضـلعين   .وحدات DC 6إذن طول 

  .المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، ضلعا ضلعا، معبرا عن طولهما

  

  .معبرا عن طوله في المثلث الضلع في المثلث، يوسف على تأشير: )72( صورة

أثناء م بطلعو نفس الطول وال أل؟؟ هنإوأتأكد ...بالخيط تبعي األضالعخليني أقيس طول : يوسف

، معبرا عن على واجهة برنامج جيوجبرا في الشكلDA كالمه قاس يوسف بالخيط طول الضلع 

 ).73( ، كما في الصورةاألضالعتساوي طوله مع باقي 

  .مثل ما بدك يوسف: كريم
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  .معبرا عن طوله الضلع في الشكل، يوسف على تأشير: )73( صورة

 أثناء كالمه قاس يوسف بالخيط طول الضـلع   .طلع نفس الطول...هيو يانالثوالضلع : يوسف

DB كمـا  األضالع، معبرا عن تساوي طوله مع باقي على واجهة برنامج جيوجبرا في الشكل ،

  ).74( في الصورة

  
  .معبرا عن طوله الضلع في الشكل، يوسف على تأشير: )74( صورة

 في الشكلBC أثناء كالمه قاس يوسف بالخيط طول الضلع  .نفس الطول انوالثالث كم: يوسف

، كمـا فـي   األضـالع ، معبرا عن تسـاوي طولـه مـع بـاقي     على واجهة برنامج جيوجبرا

  ).75(الصورة

  
  .معبرا عن طوله الضلع في الشكل، يوسف على تأشير: )75( صورة
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على واجهة  في الشكلDC أثناء كالمه قاس يوسف بالخيط طول الضلع  .والرابع مثلهم: يوسف

  ).76( ، كما في الصورةاألضالع، معبرا عن تساوي طوله مع باقي برنامج جيوجبرا

 

  .معبرا عن طوله الضلع في الشكل، يوسف على تأشير: )76( صورة

  على جيوجبرا؟ انضل إشي بدك تجربو كم...بدهم يطلعو نفس الطول انأكيد يا فهم: كريم

  بس شو ضل من السؤال؟...ال خلص هيك: يوسف

  .أكيد معين...ما نوع الشكل ولماذا؟...إلي ضل من السؤال بقول: كريم

  وليش مش مربع؟: يوسف

ـ وبسـبب  ...و زوايا الشكل متسـاوية نإو ما قال نإل: كريم و األقطـار متعامـدة وبتنصـف    ان

   .إذن أكيد بدو يكون الشكل معين...بعضها

  .خلص فهمت عليك...آه: يوسف

  .أكتب على ورقة العمل جواب السؤال...يال يوسف: كريم

ـ انالثأغطي فيها المثلثات  انبس بدي استخدم الكرتونة هادي عش... آه ماشي: يوسف ة ومـا  ي

أثناء إجابته استخدم يوسف قطعة من الكرتون الملون لتساعده . ا بجاوب على الورقةناأخربط و

  ).77( أجزاء الشكل المعطى، كما في الصورعلى تغطية بعض 
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  .وهيك بكون أحسن... آه: كريم

  

على ورقة العمل، أثناء اإلجابة على  الشكل للكرتون الملون لتغطية بعض أجزاءيوسف  استخدام): 77( صورة

  .السؤال

  

 .ة يكتب نوع الشكل مع السبب، على ورقة العمليانالثالمجموعة  طلبة أحد): 78( صورة

المثلـث المتسـاوي   خصـائص  للنشاط غير المباشر ل ةيانالثتحليل سيناريو إجابة المجموعة 

  :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإل، ااألفعالالساقين، حسب 

على شاشة الحاسوب، الرسـم مـن    تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوبتباه، ان، لفت نالإع: أفعال

  .خالل جيوجبرا

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج
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، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  عددي  -كالمي: التفاعل أنواع

  هندسي-،         كالمي                إشاراتي-هندسي-كالمي                

  لموقف الرياضيااستكشاف 

نظريـة سـابقة، فعـل    :، توجيه، تخطيط، ربط مـع معرفـة سـابقة   نالإع ،تباهانلفت : أفعال

القيـام باسـتنتاجات    ،نظر إلى شاشة الحاسـوب ، موافقة، )استخدام الخيط، كرتون ملون(مادي

  .على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي تأشير، رياضية

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .، أسئلة وإجاباتإشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتيسجل  سجل دينامي، عددي،، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  عددي-،    كالمي         إشاراتي-عددي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  إشاراتي-هندسي-،    كالمي  كتابي                     -كالمي                   

  :في المثلث )90 ،60 ،30(نظرية الدرس السابع تناول تعلم 

وكذلك وصـف   ألفعال نفس المجموعتين، منال وحال، يوسف وكريم،فيما يلي وصف 

إلى التفاعالت التي قاموا بها من خـالل السـجالت السـيميائية     ضافةاتهم وتواصلهم، باإلإنتاج



 الطلبـة . في المثلـث  )90 ،60 

 .الرياضي واستكشافين لهما

ـ إلا ،األفعـال  لمجموعتي البحث حسب  ات،نتاج

في المثلث لكل مجموعة من مجمـوعتي  

حتى نفعل ذلك نعرض أوال . في المثلث

ـ إل، ااألفعالسيناريو تعلم كل مجموعة، ثم نعرض تحليال مختصرا لذلك التعلم حسب   ات،نتاج

  :في المثلث

  .، أرسم الشكل التالي على واجهة البرنامج

 علـى  Aالـرأس   من النازل العمود
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 ،30(نظرية  وقد عمل الطلبة مع جيوجبرا الكتشاف

الرياضي واستكشافين لهماتحضيرين للموقف : بأربع مراحل

لمجموعتي البحث حسب في المثلث )90 ،60 ،30(تحليل تعلم نظرية 

  التفاعل أنواعو السجالت

في المثلث لكل مجموعة من مجمـوعتي   )90 ،60 ،30(سوف نعرض هنا تحليل تعلم نظرية 

في المثلث )90 ،60 ،30(خرطتا في تعلم نظرية ان

سيناريو تعلم كل مجموعة، ثم نعرض تحليال مختصرا لذلك التعلم حسب 

  .التفاعل أنواعو السجالت

 :ىاألولالمجموعة في المثلث، ) 90 ،60 ،30

في المثلث )90 ،60 ،30(لنظرية  ىاألولسيناريو تعلم المجموعة 

، أرسم الشكل التالي على واجهة البرنامجصفحة برنامج جيوجبرافتح 

A B C  األضالع متساوي مثلث، A D  العمود هو

  .وحدات A B  6 الضلع طول نأ إذا 

  ؟ B الزاوية

  ؟ B A D الزاوية 

وقد عمل الطلبة مع جيوجبرا الكتشاف. المختلفة

بأربع مراحل مروا

تحليل تعلم نظرية 

السجالت التواصل،

سوف نعرض هنا تحليل تعلم نظرية 

انالبحث عندما 

سيناريو تعلم كل مجموعة، ثم نعرض تحليال مختصرا لذلك التعلم حسب 

السجالت التواصل،

30(نظرية تعلم 

سيناريو تعلم المجموعة 

فتح إ):7(سؤال

  

  

  

 A B C الشكل، في

 B C القاعدة

الزاوية قياس ما - أ

 قياس ما_  ب
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  ؟ B D الضلع طول ما -ج

 قيـاس  ما الشكل، على المثلث زوايا قياس وجود ضرورة مع A B C المثلث نصف أرسم_ ء

   تستنتج ؟ ماذا ؟ األضالع المتساوي المثلث نصف زوايا

مسـتقيمة  ، أيقونة قطعـة  أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

، ، أيقونـة قلـم  ، أيقونة مضلع منتظم، أيقونة بعدمحددة بنقطتين

، أيقونة نقطة جديدة، أيقونة  ، أيقونة منتصف أو مركزأيقونة قطعة بطول ثابت

 . زاوية

  :تحضير أول للموقف الرياضي

 .مضـلع   أيقونةمن  أول خطوة هي رسم المثلث على جيوجبرا...خلينا نبدأ نرسم :منال

برنامج جيوجبرا، معبرة عـن  واجهة أيقونة مضلع في بإصبعها على أشارت منال أثناء كالمها 

  .طبيعة استخدامها في البرنامج

  . األضالعالمثلث متساوي ...منال تبهيان: حال

  . عارفة...آه: منال

 أشارت حالأثناء كالمها .  بعد أيقونة وحدات إعمليه من...AB 6عنا طول الضلع : حال

  .برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامها في البرنامجواجهة أيقونة بعد في بإصبعها على 

أثناء كالمها . Dالنقطة  حددب من أيقونة نقطة جديدة ...AD رسم العمودأبضل   :منال

جيوجبرا، معبرة عن طبيعـة   واجهة برنامجأيقونة نقطة جديدة في بإصبعها على أشارت منال 

  .استخدامها في البرنامج
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أيقونة قطعة مسـتقيمة محـددة   من ورأس المثلث  Dالنقطة  نوصل بين...الخطوة األخيرة: حال

 قطعة مستقيمة محددة بنقطتـين أيقونة بإصبعها على أشارت حال أثناء كالمها .  بنقطتين

  .ها في البرنامججيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدام واجهة برنامجفي 

  :لموقف الرياضيأول لاستكشاف 

الزاويـة  قيـاس  أول فرع من السؤال طلب منا نجـد  ...خطوة خطوةالحل  رتبخلينا ن:  حال

B...أضـالعه   األضـالع المثلث المتساوي  هاناستنتجنا في الدرس السابق ...سهلة هادي طيب

فـي   األضـالع علـى   أصابع يديهابأشارت حال كالمها أثناء . زواياه متساوية انمتساوية وكم

 جيوجبرا، معبرة عن تساويهم في الطول، كما فـي الصـورة  واجهة برنامج على ABCالمثلث 

)79(.  

  

  .في المثلث، معبرة عن تساويهم في الطول األضالعحال على  تأشير): 79( صورة

بتطلـع  ...زوايا 3 بنقسمهم على درجة مجموع زوايا المثلث 180 ومعناتهيك ...آه صح:  منال

واجهة على  المثلث في Bة بإصبعها على الزواي منال أشارتأثناء كالمها . درجة B 60زاوية 

  ).80(كما في الصورة .جيوجبرا، معبرة عن قياسها في المثلثبرنامج 
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  .منال على الزاوية في المثلث، معبرة عن قياسها تأشير): 80( صورة

جاوبنا في أول فـرع مـن   ...BADمن السؤال طلب منا نجد قياس الزاوية  يانالثالفرع :لمنا

 A 60هيـك بكـون قيـاس الزاويـة     ...متساوية األضالعو زوايا المثلث المتساوي انالسؤال 

هيك معنـاتو بكـون   ...و العمود القائم بنصف زاوية الرأسانومثل ما تعلمنا قبل هيك ...درجة

 Aالزاوية  على في البدايةمنال بإصبعها أشارت  كالمهاأثناء . درجة BAD 30الزاوية  قياس

 فـي  AD، معبرة عن قياسها في المثلث، بعد ذلك أشارت بيدها على العمود ABCفي المثلث 

الزاويـة  بعد ذلك أشارت بإصبعها علـى   المثلث، معبرة عن تنصيفه لزاوية الرأس في المثلث،

BAD هـة برنـامج   كله على واج تأشيرذلك ال انكالمثلث، معبرة عن قياسها في المثلث، و في

  ). 81(جيوجبرا، كما في الصور

   
منال على الزاوية في المثلث، معبرة عن قياسها، بعد ذلك أشارت على الضلع المشترك في  تأشير): 81(رصو

  .المثلث، معبرة عن تنصيفه لزاوية الرأس في المثلث
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وحدات  AB 6طيب عنا طول ...BDطلب منا نجد طول الضلع  في السؤال الفرع الثالث: حال

 AD العمود هنالو...6 انكم BCإذن طول  األضالعو المثلث متساوي نالمعطى من السؤال و

فـي  حال بإصبعها أشارت أثناء كالمها  .وحدات 3ساوي ي BDطول إذن المثلث  نصف قاعدة

، معبرة BCمعبرة عن طوله، بعد ذلك أشارت على الضلع  في المثلث، ABى الضلع علالبداية 

، معبرة عن تنصيفه لقاعدة المثلث، بعد ذلك ADعن طوله، بعد ذلك أشارت بيدها على العمود 

كلـه علـى واجهـة برنـامج      تأشيرذلك ال انك، معبرة عن طوله، وBDأشارت على الضلع 

  ).82( جيوجبرا، كما في الصور

    

ها علـى الضـلع   تأشـير في المثلث، معبرة عن أطوالهم في المثلـث، و  األضالعحال على  تأشير): 82(صور

  .المشترك، معبرة عن تنصيفه للقاعدة في المثلث

 زوايـا  ث وبعدها طلب منا نجد قياسبدو منا نرسم نصف المثل الفرع الرابع من السؤال: منال 

  نستنتج؟ وماذا ؟ األضالع المتساوي المثلث نصف

 ،األفعـال  حسـب  فـي المثلـث  )90 ،60 ،30(لنظرية  ىاألولسيناريو تعلم المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا

  :لموقف الرياضيل أول تحضير

نظر إلى تباه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيوجبرا، انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال

  .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشير، شاشة الحاسوب

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج



124 

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :لموقف الرياضيأول لاستكشاف 

القيـام   ،نظـر إلـى شاشـة الحاسـوب    ، مبادرة، ربط مع معرفة سابقة تخطيط للعمل،: أفعال

  .على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي تأشير، باستنتاجات رياضية

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، رياضيةاستنتاجات : اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي-عددي-هندسي-، كالمي         إشاراتي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

  :للموقف الرياضي انتحضير ث

  .تعالي نرسم المثلث على جيوجبرا :حال 

أشارت منـال  كالمها  أثناء.رسمي المثلثتحتى  مضلع  أيقونة استخدمي...سهل : منال 

  .معبرة عن طبيعة استخدامهابرنامج جيوجبرا، واجهة أيقونة مضلع في بإصبعها على 
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أشـارت حـال   كالمها  أثناء     .وبعمل قياس الزوايا من أيقونة زاوية...آه ماشي: حال

  .برنامج جيوجبرا، معبرة عن طبيعة استخدامهاواجهة أيقونة زاوية في بإصبعها على 

درجة جاوبناهم في الفرع  B 60درجة وقياس الزاوية  A 30قياس الزاوية  ...شوفي حال: منال

بإصـبعها  أشارت منال أثناء كالمها . درجة  D90 وقياس الزاوية ...من السؤال يانالثو األول

  .برنامج جيوجبرا، معبرة عن قياسهاواجهة المثلث على في  A ،B ،Dالزوايا على 

 أيقونةمن  هال بعملو...وحدات جاوبناه في الفرع الثالث من السؤال BD3 وطول الضلع : حال

على أيقونة بعد في واجهـة برنـامج جيـوجبرا    بإصبعها  أشارت حالأثناء كالمها  .بعد

  ..معبرة عن طبيعة استخدامها

  

  . المثلث الذي رسمته حال: )17( شكل

  :لموقف الرياضيل انثاستكشاف 

 ومـاذا  ؟األضـالع  المتساوي المثلث نصف زوايا عالقة قياس السؤال طلب منا نعرف ما: حال

 D 90وقياس الزاويـة  ...درجة B 60وقياس الزاوية ...درجة A 30قياس الزاوية ...نستنتج؟

، A ،Bأثناء كالمها أشارت حال بإصبعها على الزوايـا  .طلعناهم في السؤال قبل شوي...درجة

D 83( في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن قياسها، كما في الصور.(  



126 

  

  .حال على الزوايا في المثلث، معبرة عن قياسهم تأشير): 83( صور

 ،60 ،30(بتكـون   األضالعقياس زوايا نصف المثلث المتساوي ...هيك معناتو بنستنتج: منال

90(. 

  .كالمك صح...آه أكيد: حال

  30 للزاويـة  المقابـل  الضلع طول عالقة الفرع الخامس من السؤال طلب منا نعرف ما:منال 

 30بقابل الزاوية هو إلي  BDلضلع وحدات وا 6الوتر طوله ...نستنتج؟؟ وماذاالوتر؟؟  بطول

أشارت منال بإصبعها في البداية على الوتر في المثلث، معبـرة  أثناء كالمها . وحدات 3طوله 

في المثلث، معبـرة   30 المقابل للزاوية BDعلى الضلع عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشارت 

  ). 84( كما في الصوركله على واجهة برنامج جيوجبرا،  تأشيرذلك ال ناكعن موقعه و طوله، و

   

  .معبرة عن طولهما في المثلث، 30المقابل للزاوية  BDالضلع الوتر وعلى منال على  تأشير: )84( صور

  .بكون نص طول الوتر BDهيك معناتو طول الضلع ...آه صح: حال 



 BDوطـول الضـلع    30ونربط في استنتاجكم بين الزاوية 

  .طول الوتر فيساوي نص

  

  .على ورقة العمل) 90

 ،األفعـال  حسـب  فـي المثلـث  

تباه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيـوجبرا،  

  .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا

، تواصل كالمي مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا

  .، سجل كتابيراتي
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ونربط في استنتاجكم بين الزاوية ...أكثرخلينا نرتب كالمنا 

يساوي نص 30طول الضلع المقابل للزاوية ...مثال بنقول...

.  

  .خلينا نكتب النظرية على ورقة العمل...

  

90، 60، 30(ة تكتب النظرية يانالثى طالبتا المجموعة أحد

فـي المثلـث  )90 ،60 ،30(لنظرية  ىاألولسيناريو تعلم المجموعة 

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل،

  :لموقف الرياضي

تباه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيـوجبرا،  انمبادرة، ربط مع نتائج سابقة، لفت 

على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوب

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ا

مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا

راتيإشاعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل 

خلينا نرتب كالمنا : المعلمة

...وطول الوتر

.أكيد...آه: حال

...آه صح:منال

أحد): 85( صورة

سيناريو تعلم المجموعة  تحليل

التواصل، ات،نتاجإلا

لموقف الرياضيل انث تحضير

مبادرة، ربط مع نتائج سابقة، لفت  :أفعال

نظر إلى شاشة الحاسوب

هيئة ات: اتإنتاج

مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا: تواصل

  .إشاراتيو

سجل كالمي، سجل :  سجالت
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  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :لموقف الرياضيل انثاستكشاف 

على شاشة  تأشير، القيام باستنتاجات رياضية ،نظر إلى شاشة الحاسوبمبادرة، موافقة، : أفعال

  .الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي-عددي-هندسي-، كالمي عددي        -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

  :ةيانالثالمجموعة في المثلث، ) 30،60،90( نظريةتعلم 

  :في المثلث) 30،60،90(ة لنظرية يانالثسيناريو تعلم المجموعة 

 :لموقف الرياضيل أول تحضير

  .أعطيني أرسم المثلث...كريم: يوسف

  .موافق...آه: كريم



129 

وبختـار   الزم أرسمه من أيقونة مضلع منتظم ... األضالعهاد المثلث متساوي :يوسف

برنامج واجهة أيقونة مضلع منتظم في بإصبعه على  يوسف أشارأثناء كالمه . 3عدد الرؤوس 

  .جيوجبرا، معبرا عن طبيعة استخدامها في البرنامج

  .وحدات AB 6عندك طول الضلع ...ما تنسى...ماشي: كريم

  .وبعمل طول الضلع بستخدم أيقونة بعد ...بسيطة: فيوس

   .ماشي...طيب: كريم

وبعدها بسـتخدم  ...Dأعمل النقطة  انعش وبستخدم أيقونة منتصف أو مركز : يوسف

أشار أثناء كالمه . حتى أوصل بين د ورأس المثلث أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين 

قطعـة  علـى أيقونـة    منتصف أو مركز، بعد ذلك أشارأيقونة على في البداية بإصبعه  يوسف

كله على  تأشيرذلك ال انك، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج، ومستقيمة محددة بنقطتين

  .واجهة برنامج جيوجبرا

  .هيك بضل عندك الزاوية القائمة: كريم

  . درجة 90بعمل قياسها  من أيقونة زاوية ...بسيطة: يوسف

  :الموقف الرياضياستكشاف أول 

  .درجة 60الجواب ...؟Bالسؤال بقول ما قياس الزاوية ...هيك الرسمة صارت جاهزة: كريم 

  كيف جاوبتها كريم ؟: يوسف

مجموع ...متساويين في القياس األضالعزوايا المثلث المتساوي ...شوف على جيوجبرا: كريم 

؟ أثناء Bكم بطلع قياس زاوية ...ABCزوايا للمثلث  3قسمهم على ...درجة 180زوايا المثلث 
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كالمه  أشار كريم بأصابعه في البداية على زوايا المثلث في المثلث، معبرا عن تسـاويها فـي   

في المثلث، مستفسرا عن قياسها في المثلـث،    Bالقياس في المثلث، بعد ذلك أشار على الزاوية

  ).86( صورةكله على واجهة برنامج جيوجبرا، كما في ال تأشيرذلك ال انكو

                  

  .كريم على الزوايا في المثلث، معبرا عن تساويها في القياس تأشير): 86(ة صور

في  Bدرجة، أثناء كالمه أشار يوسف بإصبعه على الزاوية  60بطلع قياسها ...آه صح: يوسف 

  ).87( المثلث على واجهة البرنامج، معبرا عن قياسها، كما في الصورة

  

  .يوسف على الزواية في المثلث، معبرا عن قياسها تأشير): 87( ةصور

 30الجواب ...سهلة ان؟؟ وهاي كم BADالسؤال ما قياس الزاوية ...يانالثوهال الفرع : كريم 

  .درجة

  درجة؟؟ 30نفسي اعرف كيف بتجاوب بسرعة كريم؟؟؟ كيف جاوبتها : يوسف 
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العمود  هانرس المثلث المتساوي الساقين استنتجنا في د...اتذكر معي يوسف وركز شوي: كريم 

أثناء كالمـه أشـار   . النازل من رأس المثلث على القاعدة بنصفها وبنصف زاوية رأس المثلث

في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن تنصيفه للقاعدة  ADكريم بيده على العمود 

  ).88( ولزاوية الرأس في المثلث، كما في الصورة

  

  .في المثلث، معبرا عن تنصيفه للقاعدة ولزاوية الرأس في المثلث ADكريم على العمود  تأشير): 88( ةصور

  وبعدين؟؟...آه طيب:يوسف

قلنا قبل شوي كل زاوية فـي المثلـث   ...شوف منيح على جيوجبرا...طول بالك يا زلمة: كريم

إذن قيـاس  ...نصف زاوية الـرأس  ADو العمود نالو...درجة 60قياسها  األضالعالمتساوي 

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه في البداية على زوايا المثلـث  . درجة 30الزاوية ب أ د يساوي 

في المثلث معبرا عن  ADفي المثلث معبرا عن تساويها في القياس، بعد ذلك أشار على العمود 

ث معبرا عـن قياسـها فـي    في المثل BADتنصيفه لزاوية الرأس، بعد ذلك أشار على الزاوية 

  ).89(كله على واجهة برنامج جيوجبرا، كما في الصور تأشيرذلك ال انكو. المثلث

   

  .كريم على الزوايا في المثلث، معبرا عن تساويها في القياس تأشير): 89( صور
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بس كيف نجاوب السؤال ومـا  ...BDوهال السؤال بدو طول الضلع ...آه فهمت عليك:يوسف 

  ؟؟BCا طول الضلع انأعط

وحدات والمثلـث   AB 6طول الضلع  هانحكالنا في السؤال ...مالك يوسف مش مركز؟؟: كريم

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه في البداية علـى  . وحدات BC 6إذن طول ...األضالعمتساوي 

ـ و. في المثلث معبرا عن طولهما في المثلث BC، بعد ذلك أشار على الضلع ABالضلع   انك

  ).90( ةكله على واجهة برنامج جيوجبرا، كما في الصور تأشيرذلك ال

  

  .في المثلث، معبرا عن طولها األضالعكريم على  تأشير): 90( ةصور

 BD 3إذن طـول  ...نصف قاعدة المثلـث  ADالعمود  هنالوهيك بنقول ...آآآه صح: يوسف
في المثلث معبرا عن تنصيفه  ADأثناء كالمه أشار يوسف بيده في البداية على العمود . وحدات

ـ و. في المثلث معبرا عن طوله في المثلـث  BDلقاعدة المثلث، بعد ذلك أشار على الضلع   انك
  .)91( كله على واجهة برنامج جيوجبرا، كما في الصور تأشيرذلك ال

                             

ه علـى  تأشـير في المثلث، معبرا عن تنصيفه لقاعدة المثلـث، و  ADيوسف على العمود  تأشير): 91(صور

  .، معبرا عن طولهBDالضلع 
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 BD CDأثناء كالمه أشار كريم بإصبعي يديه على الضـلعين  . م قد بعضهنأل...آه أكيد: كريم

  ).92( ةفي المثلث، معبرا عن تساويهما في الطول، كما في الصور

  

  .في المثلث، معبرا عن تساويهما في الطول BD CDكريم على الضلعين  تأشير): 92( ةصور

  .صح...آه: يوسف

مع ضرورة وجود قياس زوايا المثلـث علـى    المثلث نصف والفرع األخير بقول ارسم: كريم

  تستنتج؟ ماذا ؟ األضالع المتساوي المثلث نصف زوايا قياس ما الشكل،

 ،األفعـال  فـي المثلـث حسـب   ) 30،60،90(لنظرية ة يانالثسيناريو تعلم المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا

  :تحضير أول للموقف الرياضي

، رسم من خالل جيوجبرا، نظر إلى شاشة الحاسوبتباه، ان، لفت نالإع مبادرة، موافقة، :أفعال

  .على شاشة الحاسوب تأشير

  .الرسم تحضير الموقف الرياضي، كيفية: اتإنتاج

  .طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا مناقشةمناقشة معطيات السؤال، : تواصل

  .إشاراتيهندسي، سجل عددي، سجل سجل كالمي، سجل :  سجالت
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  إشاراتي-عددي -هندسي -عددي            ،    كالمي-كالمي  : التفاعل أنواع

    إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :لموقف الرياضيأول لاستكشاف 

، ، القيام باستنتاجات رياضـية  تباه، موافقةانلفت نظرية سابقة ، : ربط مع معرفة سابقة: أفعال

  .على شاشة الحاسوب تأشيرنظر إلى شاشة الحاسوب، 

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .، أسئلة و أجوبةإشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  .إشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -عددي         ،      كالمي-كالمي: التفاعالت أنواع

 كتابي-كالمي            إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :للموقف الرياضي انتحضير ث

واعمـل عليـه   ...ABCيوسف أرسم نص المثلث ...بدنا صفحة جديدة على جيوجبرا : كريم 

  .قياس الزوايا مثل طلب السؤال

بروح عالسريع على أيقونة مضـلع  ...أول إشي بدي أرسم المثلث...آه ماشي :يوسف 

   .حتى أعمل قياس الزوايا وبعدها بدي أستخدم أيقونة زاوية ...

  .ماشي...آه: كريم
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ا السـؤال قيـاس   انمنتبه كريم؟؟ حكالنا اكتب قياس زوايا المثلث على الشكل وما اعط: يوسف

  !!!الزوايا

درجـة   A 30جاوبنا قياس زوايـة  ...شو مالك يا زلمة؟؟ قبل شوي طلعنا قياس الزوايا: كريم

أثناء كالمه أشار كريم بإصـبعه علـى   .مبينة قائمة  Dوالزاوية ...درجة B 60وقياس زاوية 

  .في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن قياسها في المثلث A ،B ،Dالزوايا 

  .إلي رسمته قبل شوي األضالعأرسم نص المثلث المتساوي  يعني...آآآه:يوسف

  .انأكيد يا فهم...طبعا: كريم

بدي أستخدم ...وحدات BD3وحدات و  AB 6 األضالعهيك بضل علي طول ...طيب: يوسف

  .حتى أعملهم أيقونة بعد 

  .ماشي...طيب: كريم

  

  .المثلث الذي رسمه يوسف :)18( شكل
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  :الرياضيلموقف ل انثاستكشاف 

شو قصـد السـؤال مـاذا    )...30،60،90(طيب و بعد ما رسمنا المثلث، قياس الزوايا : يوسف

في المثلث على واجهة ) A، B، D(نستنتج؟ أثناء كالمه أشار يوسف بإصبعه على قياس الزوايا 

  .برنامج جيوجبرا مستفسرا عن قياسها في المثلث

ـ  األضـالع قصدو نستنتج بعد ما رسمنا نص المثلث المتساوي ...مهي مبينة يا زلمة: كريم  هان

في ) A، B، D(أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على قياس الزوايا ). 30،60،90(قياس زواياه 

  .المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن قياسها في المثلث

هيك بضل من السؤال ... بعرف أجاوب عالسريع مثلك؟؟؟ ا ليش هيك مانأ...آآآه طيب: يوسف 

  .ا ما عرفت الجوابنأوطول الوتر؟؟  30شو العالقة بين طول الضلع المقابل للزاوية 

وين الضلع ...درجة 30قياسها  Bالزاوية ...طول بالك يوسف وركز نظرك على جيوجبرا:كريم

في المثلث على واجهة برنـامج   30زاوية المقابل إلها؟؟ أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على ال

  .جيوجبرا مستفسرا عن الضلع المقابل لها في المثلث

في المثلث على  BDأثناء كالمه أشار يوسف بإصبعه على الضلع . BDالضلع ...هيو: يوسف

  .في المثلث 30واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن موقعه بالنسبة للزاوية 

  ؟؟ BDلع كم طول الض...كثيرممتاز: كريم

  . وحدات 3: يوسف

وكم طول الوتر؟ أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على الوتر في المثلـث علـى واجهـة    : كريم

  .برنامج جيوجبرا مستفسرا عن طوله في المثلث

  .وحدات 6: يوسف 
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أثناء كالمه أشار كريم بإصـبعه فـي   . نص طول الوتر BDطول الضلع ...كثير ممتاز: كريم

في المثلث معبرا عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشارعلى الـوتر فـي    BDالبداية على الضلع 

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكو. المثلث معبرا عن طوله في المثلث

  .آه صح:يوسف

 30طول الضلع المقابل للزاوية  هانإذن بنستنتج ...30هو إلي بقابل الزاوية  BDوالضلع :كريم

في المثلث معبرا  BDأثناء كالمه أشار كريم بإصبعه في البداية على الضلع . نص طول الوتر

ومعبرا أيضا عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشار على الوتر في  30عن موقعه بالنسبة للزاوية 

كما في . كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرك الذل انكو. المثلث معبرا عن طوله في المثلث

  .)93(الصورة 

  

  .طوله معبرا عن الوتر في المثلث، على كريم تأشير): 93( صورة

نص طـول   30في كل المثلثات بكون طول الضلع المقابل للزاوية ...آآآه خلص فهمت: يوسف

  الوتر ؟

إحنا من الصبح بنشتغل على المثلـث  ...األضالعبس في المثلث المتساوي ... ال يا زلمة: كريم

  .األضالعالمتساوي 

  .خلينا نكتب العالقة على ورقة العمل...صح معك حق...آآآه:يوسف

  .صح...آه: كريم
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 ،األفعـال  فـي المثلـث حسـب   ) 30،60،90( ة لنظريةيانالثسيناريو تعلم المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا

  :للموقف الرياضي انتحضير ث

على  تأشير، رسم من خالل جيوجبرا، نظر إلى شاشة الحاسوب،  نالطلب، موافقة، إع :أفعال

  .شاشة الحاسوب، ربط مع نتائج سابقة

  .تحضير الموقف الرياضي، كيفية الرسم: اتإنتاج

 ، أسـئلة و طريقة رسم المثلث باسـتخدام جيـوجبرا   مناقشةمناقشة معطيات السؤال، : تواصل

  .أجوبة

  .إشاراتيهندسي، سجل عددي، سجل سجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-هندسي-كالمي                     :التفاعل أنواع

    عددي-هندسي-كالمي                  إشاراتي–عددي -هندسي-كالمي      

  :لموقف الرياضيل انثاستكشاف 

، نظر إلى شاشـة  القيام باستنتاجات رياضيةتباه، مبادرة، ان، موافقة، لفت نالتوجيه، إع: أفعال

  .على شاشة الحاسوب تأشيرالحاسوب، 

فرضية تخص الموقـف الرياضـي،    إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .أجوبة، أسئلة و إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت

  إشاراتي-عددي-هندسي-كالمي        : التفاعالت أنواع

 كتابي-عددي      ،     كالمي-،    كالمي     إشاراتي-هندسي-كالمي                   
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فـي المثلـث    )90 ،60 ،30( لنظرية تحليل الدرس الثامن تناول اإلجابة عن النشاط المباشر

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث حسب

  .تحضير الموقف الرياضي واستكشاف الموقف الرياضي المعطى: الطلبة مروا في مرحلتين

 :ىاألول المجموعة في المثلث ، )90 ،60 ،30( اإلجابة عن النشاط المباشر لنظرية

  :في المثلث )90 ،60 ،30(للنشاط المباشر لنظرية ىاألولسيناريو إجابة المجموعة 

  .BAD المثلث، أرسم صفحة برنامج جيوجبرافتح نافذة جديدة في إ):8(سؤال

  

ما طول الضلع في ... األضالعمثلث متساوي لديك خر حتى ينتج آمثلثا  BAD لمثلث ضف لأ

 ؟الناتجالمثلث 

، أيقونة قطعـة مسـتقيمة   أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

أيقونة زاوية ذات قيـاس  ،   ، أيقونة زاوية ، أيقونة بعد محددة بنقطتين

 .معلوم  

  :تحضير الموقف الرياضي

أثناء كالمها .على جيوجبرا من عند أيقونة مضلع  األولتعالي حال نرسم المثلث : منال 

أشارت منال بإصبعها على أيقونة مضلع في واجهة برنامج جيـوجبرا معبـرة عـن طبيعـة     

  . استخدامها في البرنامج



140 

  .)90 ،60 ،30(تبهي في المثلث ثالث زاويا انبس ...آه ماشي:حال

أثناء كالمها أشارت منـال  . زوايابعمل قياس ال من عند أيقونة زاوية ...آه شايفتهم:منال

بإصبعها على أيقونة زاوية في واجهة برنامج جيوجبرا معبرة عـن طبيعـة اسـتخدامها فـي     

  . البرنامج

أثناء كالمها أشارت . استخدمي أيقونة بعد ...وحدات BD 5طول الضلع  انوكم: حال 

بيعـة اسـتخدامها فـي    حال بإصبعها على أيقونة بعد في واجهة برنامج جيوجبرا معبرة عن ط

  . البرنامج

ـ نضيف المثلـث  ...ةيانالثوهال الخطوة : منال حتـى يصـير عنـا مثلـث متسـاوي       يانالث

  .على جيوجبرا يانالثهال دورك حال شو رأيك ترسمي المثلث ...األضالع

  .ماشي...آه:حال

 ،60 ،30( األضـالع قياس زوايا نص المثلث المتساوي  هانإحنا استنتجنا ...تبهي حالان: منال

زوايا المثلـث   هنال...ADهيك الزم وضروري ترسمي المثلث من جهة الضلع  انعش...)90

في   ADأثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على الضلع .متساوية في القياس األضالعالمتساوي 

  . يانالثالمثلث  ضافةالمناسب إل انكالمثلث على واجهة برنامج جيوجبرا مقترحة الم

  .عارفة...آه:حال

  

  .الشكل الذي رسمته حال: )19( شكل
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 C 60والزاويـة  ...درجـة  B 60والزاوية ...درجة A 60قياس الزاوية ...شوفي منال: حال

، A ،Bأثناء كالمها أشارت حال بإصبعها على الزوايـا  . األضالعيعني مثلث متساوي ...درجة

C في المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا معبرة عن قياسها في المثلث.  

  .هيك معناتو كالمي طلع صحيح...آه تمام: منال

  :الرياضي الموقف استكشاف

   .الوترطول بكون نص  30طول الضلع المقابل للزاوية  هاناستنتجنا قبل هيك  :حال 

  .صح...آه: منال 

طولـه   AB إذن الـوتر ...وحـدات  5طولـه   30هو إلي بقابل الزاويـة   BDالضلع :  حال 

معبرة عن في المثلث  BDالضلع على في البداية حال بإصبعها أشارت أثناء كالمها . وحدات10

معبرة عن طولـه فـي   في المثلث  ABموقعه و طوله في المثلث، بعد ذلك أشارت على الوتر 

  . كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انالمثلث، و

  .األضالعمثلث متساوي أضالع وهو ضلع من  وحدات10طوله  ABالضلع  هانبما : منال 

أشارتا  نأثناء كالمه. وحدات10يساوي  األضالعضلع في المثلث المتساوي كل طول  إذن: حال

ـ جيوجبرا في المثلث على واجهة برنامج  األضالععلى  أصابعهنب وحال منال عـن   انمعبرت

  .)94( كما في الصورةأطوالها في المثلث، 

  
  .في المثلث أطوالها عن انمعبرت في المثلث ، األضالععلى وحال منال  تأشير: )94( صورة
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  .تعالي نكتب جواب السؤال على ورقة العمل...آه صح: حال 

  .يال...آه: منال

، األفعـال حسـب   في المثلـث  )90 ،60 ،30(لنظرية  ىاألولتحليل سيناريو تعلم المجموعة 

 :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإلا

  :تحضير الموقف الرياضي

، اقتراح أيقونات نظرية سابقة: ربط مع معرفة سابقةتباه، انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال

على شاشة الحاسوب، الرسم من  تأشيرللرسم على برنامج جيوجبرا، نظر إلى شاشة الحاسوب، 

 .خالل جيوجبرا

  .تهيئة الموقف للعمل الرياضي، كيفية الرسم: اتإنتاج

مناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا، تواصل كالمي : تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :استكشاف الموقف الرياضي

تخطيط للعمل، ربط مع معرفة سابقة، مبادرة، نظـر إلـى شاشـة الحاسـوب، القيـام      : أفعال

  .كتابة فرضية تخص الموقف الرياضيو على شاشة الحاسوب تأشيرباستنتاجات رياضية، 

، فرضية تخص الموقـف الرياضـي   إنتاجو ةإشاراتي يانمب إنتاجاستنتاجات رياضية، : اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج
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  .إشاراتيتواصل  و حوار رياضي، تواصل كالمي: تواصل

  .سجل كتابيو  إشاراتيسجل كالمي، سجل هندسي، سجل عددي، سجل : سجالت

  عددي-هندسي-،     كالمي      إشاراتي-عددي -هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

 :ةيانالثالمجموعة في المثلث،  )90 ،60 ،30(نظرية لتعلم النشاط المباشر 

  :في المثلث )90 ،60 ،30(لنشاط المباشر لنظرية لة يانالثسيناريو تعلم المجموعة 

  :تحضير الموقف الرياضي

  .على جيوجبرا أرسم المثلث ا بديانكريم  :يوسف 

  .ماشي...آه: كريم 

  .برسم المثلث على السريع من أيقونة مضلع : يوسف

ـ ...زاوية قائمةدرجة و) 30،60( تينزوايبدك ترسم ...ما تنسى يوسف: كريم  طـول   انوكم

 .وحدات 6الضلع أ ج 

بعمـل   من أيقونة زاويـة  ...ا برسم بسهولة على جيوجبراان...كريم  ما تقلق: يوسف 

  . وحدات 6بعمل طول الضلع  ومن أيقونة بعد ...قياس الزوايا

  
  .ىاألولالمثلث الذي رسمه يوسف في المرة ): 20( شكل
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  .وهيك صار الرسم جاهز: يوسف

حتى  األولالسؤال بقول ضيف مثلث آخر للمثلث ...شو إلي عملته يوسف؟؟ رسمك غلط: كريم

. درجة 60يعني الزم يكون قياس كل زاوية في المثلث ...األضالعيصير عندك مثلث متساوي 

أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على الزوايا أ، ب، ج على واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عـن  

  .قياسها المفروض في المثلث

  .مافهمت عليك...درجة؟؟؟ 60ليش نعمل كل زاوية : يوسف

  .إلي استنتجناها )90 ،60 ،30(بتتذكر نظرية ...شو مالك يا زلمة: كريم

بـس شـو   ...األضالعهدول قياس زوايا نص المثلث المتساوي  )90 ،60 ،30( ...آه: يوسف

  عالقتهم في رسمي للمثلث؟؟ مش فاهم قصدك؟؟

درجـة   60قياسـها   Aالزاويـة  ...طول بالك يوسف وشوف وركز معي على جيوجبرا: كريم

 A 120بهذا الشكل صار قياس الزاوية  يانالثلما ضفت المثلث ...درجة 30قياسها  Bوالزاوية 

الزوايا مـش   هنال األضالعوهيك بطل مثلث متساوي درجة  B  60ضل قياس الزاويةدرجة  و

درجة  A 60من تحت وهيك بضل قياس الزاوية يانالثهيك معناتو الزم ترسم المثلث ...متساوية

وهيك بصـير عنـا مثلـث    ...درجة C 60 درجة وقياس الزاوية B 60وبصير قياس الزاوية 

 30جنب الزاويـة   يانالثدرجة في المثلث  30يعني الزم تضيف الزاوية ...األضالعمتساوي 

 90جنب الزاوية  يانالثدرجة في المثلث  90والزم تضيف الزاوية ... األولدرجة في المثلث 

 األولفي المثلث  A ،Bأثناء كالمه أشار كريم بإصبعه على الزاويتين . األولدرجة في المثلث 

 األولفي المثلـث   A ،Bمعبرا عن قياسهما في المثلث، بعد ذلك أشار بإصبعه على الزاويتين 

له معبرا عن قياسهما في المثلث، بعد ذلك أشار بإصبعه على الزاويتين  يانالثالمثلث  إضافةبعد 

ذلـك   انكو .يانالثالمثلث  ضافةالمناسب والصحيح إل انكمقترحا الم األولفي المثلث  90، 30

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرال

  .فهمت عليك...آآآه:يوسف
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  .أعطيني أرسم من جديد...طيب: كريم

وبضـيفه   يانالثبحرك المثلث  ليش نرسم من جديد؟؟ من أيقونة حرك ...ال ال: يوسف

  . من تحت

  

  .المناسب والصحيح  انكفي الم األولإلضافته إلى المثلث  يانالثتحريك يوسف للمثلث ): 21( شكل

  

  

  .ةيانالثالمثلث الذي رسمه يوسف في المرة ): 22( شكل

  %.100وهيك صار رسمي صح : يوسف
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قيـاس كـل   ...شوف المثلث في جيوجبرا...األضالعهيك صار مثلث متساوي ...آه أكيد: كريم

فـي  ) A ،B ،C(أثناء كالمه أشار كريم بإصبعه علـى الزوايـا   . درجة 60زاوية في المثلث 

  .المثلث على واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن قياسهم في المثلث

  .صح معك حق...آه :يوسف

  :استكشاف الموقف الرياضي

  كيف نحل السؤال ؟...طيب: يوسف 

 5طوله  ADهو الضلع  إلهاالضلع المقابل ...درجة  30عنا زاوية قياسها ...الحل سهل: كريم 
أثنـاء  ). 90 ،60 ،30(وحدات حسب نظريـة  AB 10 الوترالزم يكون طول هيك ...وحدات
في المثلث معبرا عن موقعها في المثلث،  30لزاوية على افي البداية ر كريم بإصبعه أشاكالمه 

لوتر على ا رفي المثلث معبرا عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشا BDلضلع رعلى ابعد ذلك أشا
AB كلـه علـى واجهـة برنـامج      تأشيرذلك ال انكو. في المثلث في المثلث معبرا عن طوله

  .جيوجبرا

  .شي فهمت منك كريمإوال : يوسف 

طـول  ... استنتجناها في الحصة الماضـية  إليت فاهم النظرية ان...طول بالك يا زلمة: كريم 
  يساوي نص طول الوتر؟؟ 30الضلع المقابل للزاوية 

  .طبعا فاهمها...آه: يوسف 

درجة وين الضلع  30قياسها  Bالزاوية ...شوف وركز معي منيح على جيوجبرا...طيب: كريم
في المثلث على واجهة برنامج  30لزاوية ر كريم بإصبعه على افي أشالها؟ أثناء كالمه إالمقابل 

  .جيوجبرا معبرا عن موقعها في المثلث

المثلث على في  AD ر يوسف بإصبعه على الضلعأشاأثناء كالمه . ADالضلع ...هيو: يوسف 
  ).95( كما في الصورة .جيوجبرا معبرا عن موقعه في المثلث واجهة برنامج
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  .طوله عن معبرا الضلع في المثلث، على يوسف تأشير): 95( صورة

  ؟ADكم طول الضلع ...ممتاز: كريم 

  .وحدات 5:يوسف 

طول الضـلع   انكاذا ...نص طول الوتر حسب النظرية ADطول الضلع ...كثير ممتاز:كريم

AD 5 طول الوترالزم يكون كم ...وحدات AB وترر كريم بإصبعه على الأشا؟؟ أثناء كالمه 

AB  جيوجبرا مستفسرا عن طوله في المثلث واجهة برنامجالمثلث على في.  

ر يوسـف بإصـبعه   أشاأثناء كالمه  .وحدات AB 10طول ...عليكفهمت خلص ه آآآ: يوسف 

كما في  .جيوجبرا معبرا عن طوله في المثلث واجهة برنامجالمثلث على في  AB على الضلع

  ).96( الصورة

  

  .طوله عن معبرا الضلع في المثلث، على يوسف تأشير): 96( صورة
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أثناء كالمه أشار  .وحدات10يساوي   األضالعضلع في المثلث المتساوي كل طول  إذن: كريم 
على واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن تسـاويهم  في المثلث   األضالع كريم بأصابع يديه على

  ).97( كما في الصورة. في الطول في المثلث

على في المثلث   األضالع أثناء كالمه أشار يوسف بإصابعي يديه على. خليني أساعدك: يوسف
  ).97( كما في الصورة. واجهة برنامج جيوجبرا معبرا عن تساويهم في الطول في المثلث

  . تعال...آه: مكري

  
  .الطول عن تساويهم في انمعبر في المثلث، األضالع وكريم على  يوسف تأشير): 97( صورة

  .فهمت عليك...آآآه: يوسف

  .يال أكتب جواب السؤال: كريم

  .ماشي...آه: يوسف

   
على ورقة  )90 ،60 ،30(ة  يكتب اإلجابة عن النشاط المباشر لنظريةيانالثطلبة المجموعة  أحد): 98(صورة 

  .العمل
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حسب في المثلث ) 90 ،60 ،30(لنظرية لنشاط المباشرلة يانالثلمجموعة ا تعلم تحليل سيناريو

  :التفاعل أنواعات، التواصل، السجالت ونتاجإل، ااألفعال

  :تحضير الموقف الرياضي

 رسم الحاسوب، شاشة إلى نظر نظرية سابقة،: تباه، ربط مع معرفة سابقةان لفت ،نالإع: أفعال

 .الحاسوب شاشة على تأشير جيوجبرا، خالل من

 .الرسم كيفية الرياضي، الموقف تحضير: اتإنتاج

جيـوجبرا، أسـئلة و    باسـتخدام  المثلث رسم طريقة مناقشة السؤال، معطيات مناقشة: تواصل

 .أجوبة

 .إشاراتي سجل دينامي، سجل عددي، سجل هندسي، سجل كالمي، سجل:  سجالت

 إشاراتي- عددي- هندسي-كالمي   ،        عددي-كالمي:   التفاعل أنواع

 عددي-هندسي-دينامي   ،   كالمي-هندسي-هندسي      ،     كالمي-كالمي                

 :الرياضي الموقف استكشاف

 رياضـية،  باستنتاجات القيام ، موافقة تباه،ان لفت ، سابقة نظرية: سابقة معرفة مع ربط: أفعال

 .الحاسوب شاشة على تأشير الحاسوب، شاشة إلى نظر

 الرياضـي،  الموقـف  تخص فرضية إنتاج ة،إشاراتي يانمب إنتاج رياضية، استنتاجات: اتإنتاج

 .عددي بشكل رياضية صفات إنتاج

 .أجوبة و أسئلة ،إشاراتي تواصل كالمي، تواصل رياضي، حوار: تواصل

 .كتابي سجل ،إشاراتي سجل عددي، سجل هندسي، سجل كالمي، سجل: سجالت

 .إشاراتي سجل عددي، سجل هندسي، سجل كالمي، سجل: سجالت
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 إشاراتي- عددي- هندسي-كالمي      ،         عددي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي            إشاراتي-هندسي-كالمي                

في المثلث  )90 ،60 ،30( لنظرية تحليل الدرس التاسع تناول اإلجابة عن النشاط غير المباشر

  التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال لمجموعتي البحث حسب

  .تحضير الموقف الرياضي واستكشاف الموقف الرياضي المعطى: الطلبة هنا مروا في مرحلتين

 :ىاألول المجموعة في المثلث ، )90 ،60 ،30( اإلجابة عن النشاط غيرالمباشر لنظرية

  :في المثلث )90 ،60 ،30(للنشاط غيرالمباشر لنظرية ىاألولسيناريو إجابة المجموعة 

، أرسم الدائرة التاليـة علـى واجهـة    صفحة برنامج جيوجبرافتح نافذة جديدة في إ):9(سؤال

  البرنامج

  

 علـى  عمـود  M D الـدائرة،  في وتر  AB قطرين، نصفا MA، MB المجاورة الدائرة في

  .الوتر

  : وحدات 6 الدائرة قطر نصف طول ان اذا

  ؟BD طول جد )أ

  ؟ABالوتر  طول جد )ب
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  ؟Aالزاوية  قياس جد )ج

، أيقونة دائرة محددة بنقطة أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

، أيقونـة  نقطة جديدة، أيقونة  ، أيقونة بعد، أيقونة زاوية ومركز

 .، أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتينمنتصف او مركز

  :تحضير الموقف الرياضي

فيه رسم مثلث داخل دائرة على جيـوجبرا   انكبتتذكري التمرين الي ... الشكل فيه دائرة: حال

  .بدينا برسم المثلث قبل الدائرة هانت المشكلة انكوغلطنا في الرسم؟؟ 

يقونـة  عنـد أ من على جيوجبرا رسم الدائرة هيك معناتو تعالي أول خطوة ن...متذكرةآه : منال

محددة  دائرة  أثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على أيقونة. دائرة محددة بنقطة ومركز

  .معبرة عن طبيعة استخدامها في البرنامج في واجهة برنامج جيوجبرا، بنقطة ومركز

أثناء كالمها أشارت  .ة نرسم المثلث داخل الدائرة من أيقونة مضلع يانالثوالخطوة  :حال

معبرة عن طبيعة استخدامها فـي   مضلع في واجهة برنامج جيوجبرا، حال بإصبعها على أيقونة

  .البرنامج

أشـارت منـال   أثنـاء كالمهـا   . Mخلي رأس المثلث على مركز الدائرة ...تبهي حالان: منال

في الدائرة على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرة عن ضـرورة   Mة بإصبعها على مركز الدائر

  .في الدائرة Mجعل رأس المثلث على مركز الدائرة 

أثناء كالمها  .وحدات من أيقونة بعد  MB 6وهال بعمل طول الضلع ...آه عارفة: حال

استخدامها معبرة عن طبيعة بعد في واجهة برنامج جيوجبرا، أشارت حال بإصبعها على أيقونة 

  .في البرنامج
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أثناء كالمها أشارت . درجة  DMB 30إعملي قياس الزاوية  ومن أيقونة زاوية  : منال

معبرة عن طبيعة استخدامها فـي  زاوية في واجهة برنامج جيوجبرا، حال بإصبعها على أيقونة 

  .البرنامج

  .وهيك خلصنا الرسم...آه صح: حال

أثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على الضلع  .MDعمود نسيتي ترسمي ال...استني حال: منال

MD  مذكرة حال لضرورة إضافته إلى الشكل، في الشكل على ورقة العمل.  

من أيقونـة نقطـة جديـدة     Dوهال بحدد النقطة ...تبهت؟؟انكيف ما ...آه صح: حال

أثناء  .من أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين  MDوالخطوة األخيرة نرسم العمود ...

، بعد ذلك أشارت بإصبعها نقطة جديدةيقونة أكالمها أشارت حال في البداية بإصبعها على أيقونة 

ـ معبرة عن طبيعة استخدامهما في البرنـامج، و قطعة مستقيمة محددة بنقطتين، على أيقونة   انك

  .راكله على واجهة برنامج جيوجب تأشيرذلك ال

  .أكيد...آه: منال

  :الرياضي الموقف استكشاف

جـد طـول   نمنـا   في السـؤال طلـب   األولالفرع ...خلينا نحل فرع فرع من السؤال: منال 

 DMB 30وقيـاس الزاويـة   ...درجـة  MDB 90من الشكل قيـاس الزاويـة   ...DBالضلع

أثنـاء   .Bدرجة للزاويـة   60بضل ...درجة 120هيك بصير مجموع قياس الزوايتين ...درجة

على واجهـة برنـامج   في المثلث   B ،D ،DMBالزوايا على  بإصبعهاأشارت منال كالمها 

  ).99(كما في الصور  .جيوجبرا، معبرة عن قياسها في المثلث
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  .في المثلث، معبرة عن تساويهم في الطول األضالعحال على  تأشير): 99( صورة

الضلع المقابل للزاوية  )90 ،60 ،30(الدرس الماضي وحسب النظرية الي استنتجناها في : حال

إذن ...وحـدات  MB 6وطول الـوتر  ...MB الوتر طول طوله الزم يكون نص DB هو 30

الضـلع  على في البداية  إصبعهاحال بأشارت أثناء كالمها  .وحدات 3يساوي  DBطول الضلع 

DB في المثلث، بعد ذلك أشارت على الـوتر   30معبرة عن موقعه مقابل الزاوية  ،في المثلث

MB معبرة عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشارت على الضلع  ،في المثلثDB  في المثلـث، 

كمـا فـي   . كله على واجهة برنامج جيـوجبرا  تأشيرذلك ال انكو معبرة عن طوله في المثلث،

  ).100(الصور

    

  .في المثلث، معبرة عن تساويهم في الطول األضالعحال على  تأشير): 100( صورة

متسـاوي  في الشـكل   المثلث ...AB طلب منا نجد طول الوتر من السؤال يانالثالفرع : منال

طلعنا قبل شوي طول ...بنصف القاعدة MDوالعمود ...أقطار أنصاف MB ،MA هنال الساقين

بإصـبعها  أشارت منال أثناء كالمها  .وحدات AB  6إذن طول الوتر...وحدات DB  3الضلع 

معبرة عن تساوي أطوالهم في المثلث،بعد ذلك  ،في المثلث MA ،MBالضلعين على في البداية 

في المثلث، معبرة عن تنصيفه لقاعدة المثلث، بعد ذلك أشارت علـى   MDأشارت على العمود 

فـي   ABمعبرة عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشارت علـى الـوتر    ،في المثلث DBالضلع 
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كمـا   .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكمعبرة عن طوله في المثلث، و ،المثلث

  ).101(في الصور

    

  

، معبـرة  MDها على العمود تأشيرفي المثلث، معبرة عن أطوالهم، و األضالعمنا على  تأشير): 101( صور

  .عن تنصيفه لقاعدة المثلث

 DMB زاويـة العنا ...A زاويةالفرع األخير من السؤال طلب منا نجد قياس ال...آه أكيد: حال

 30يساوي  DMAنصف زاوية الرأس إذن قياس الزاوية  MDالعمود  هنالدرجة و 30 قياسها

معبرة عن  ،المثلثفي  DMBالزاوية على في البداية حال بإصبعها أشارت أثناء كالمها  .درجة

معبرة عن تنصـيفه لزاويـة    ،في المثلث MDقياسها في المثلث، بعد ذلك أشارت على العمود 

، معبرة عن قياسـها فـي   في المثلث DMAالرأس في المثلث، بعد ذلك أشارت على الزاوية  

  ).102( كما في الصورة. كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكالمثلث، و
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  .في المثلث، معبرة عن تنصيفه لزاوية الرأس MDالعمود حال على  تأشير): 102( صورة

وزوايا القاعـدة  ...و المثلث متساوي الساقيننالبنقول ...مش هيك بنجاوب...استني حال :منال 

علـى  الزاويـة  بإصبعها على أشارت منال أثناء كالمها  .درجة B  60ا الزاويةانمع...متساوية

كمـا فـي   . معبرة عن قياسها في المثلـث  على واجهة برنامج جيوجبرا، في المثلث Bالزاوية 

  ).103(الصور

    

  .في المثلث، معبرة عن قياسهمالزوايا منال على  تأشير): 103( صور

  .بصير...آه: حال

  .وأسرع أسهل...وأصال هيك: منال

  .خلينا نكتب الجواب على ورقة العمل: حال

  .تعالي...آه: منال
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فـي   )90 ،60 ،30( عن النشاط غير المباشر لنظرية ىاألولسيناريو إجابة المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال حسب المثلث،

  :لموقف الرياضيا تحضير

سؤال سابق، اقتراح أيقونـات  : ربط مع معرفة سابقة تباه،انمبادرة، تخطيط للعمل، لفت  :أفعال

على شاشة الحاسوب، الرسم من  تأشير، نظر إلى شاشة الحاسوبللرسم على برنامج جيوجبرا، 

  .خالل جيوجبرا

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي امناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبر: تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-عددي -هندسي -كالمي: التفاعل أنواع

  إشاراتي-هندسي-كالمي                

  :لموقف الرياضيااستكشاف 

 ،الحاسـوب نظر إلى شاشـة  تباه، ان، مبادرة، لفت ربط مع معرفة سابقة تخطيط للعمل،: أفعال

  .على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي تأشير، القيام باستنتاجات رياضية

فرضية تخص الموقف الرياضـي و   إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .إشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : سجالت
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  إشاراتي-عددي-هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  كتابي-كالمي                   

  :ةيانالثالمجموعة في المثلث، ) 90 ،60 ،30(النشاط غيرالمباشر في نظرية تعلم 

  :في المثلث )90 ،60 ،30(نظرية للنشاط غيرالمباشر لة يانالثالمجموعة تعلم  سيناريو

  :تحضير الموقف الرياضي

  .على جيوجبرا ا بدي أحاول أرسم الشكلنأ: كريم

  .وبساعدك إذا بدك...عادي ما في مشكلة عندي :يوسف

ومن أمـر  ...برسم الدائرة   من أمر دائرة محددة بنقطة ومركز ...خليني أجرب: كريم

على أيقونة دائرة محددة  في البداية بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  .برسم المثلث مضلع 

أيقونة مضلع، معبرا عن طبيعة استخدامهما فـي البرنـامج،   على بعد ذلك أشار  بنقطة ومركز،

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكو

  .صح...آه :يوسف

بعـين   ومن أمر نقطة جديدة ... خليني أكمل...ما في مشكلة في الرسم نآللحد ا :كريم

وبعدها بوصل بينها وبين رأس المثلث من أمر قطعة مسـتقيمة محـددة بنقطتـين    ...Dالنقطة 

على بعد ذلك أشار  على أيقونة نقطة جديدة، في البداية بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  .

ـ بنقطتين، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج، وأيقونة قطعة مستقيمة محددة  ذلـك   انك

  .كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرال
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 MB 6وطـول  ...درجـة  DMB 30هيك بضل عليك تعمل قياس الزاويـة  ...طيب:  يوسف

  .وحدات

بنعمل طـول   ومن أمر بعد ...بنعمل قياس الزاوايا بتذكر من أمر زاوية :  كريم

علـى  بعد ذلك أشـار   على أيقونة زاوية، في البداية بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  .األضالع

كلـه علـى واجهـة     تأشيرذلك ال انكأيقونة بعد، معبرا عن طبيعة استخدامهما في البرنامج، و

  .برنامج جيوجبرا

  . صح...آه: يوسف

  :الرياضي الموقف استكشاف

ـ الوحدات  3بطلع طوله ...DBطول الضلع السؤال بقول ما ...السؤال جاوبخلينا ن: كريم  و ن

علـى  ي المثلث ف DBالضلع على  بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  .30الضلع المقابل للزاوية 

  .واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن طوله في المثلث

  !!ما بعرف...آه ممكن :يوسف 

  شكلك يوسف مش فاهم؟؟: كريم

  وحدات؟؟ DB 3آه ما فهمت عليك كيف جاوبت طول الضلع ...بصراحة: يوسف

 )90 ،60 ،30(بتتذكر نظرية ...وركز شوي...خليك معي على جيوجبرا...طيب ما تقلق: كريم

  إلي استنتجناها؟؟

  .طبعا...آه: يوسف

 90قائمـة يعنـي    Dوالزاويـة  ...درجة 30قياسها  DMBالزاوية ...شوف معي منيح: كريم

علـى  فـي البدايـة    بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  ؟؟Bهيك كم بصير قياس الزاوية ...درجة
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في   B، معبرا عن قياسهم في المثلث، بعد ذلك أشار على الزاويةفي المثلث  D ،DMBالزوايا 

  .جيوجبراعلى واجهة برنامج  كله تأشيرذلك ال انكالمثلث، مستفسرا عن قياسها في المثلث، و

 –درجـة   180و بنقـول  ...درجـة 120درجة بطلع النـاتج   90+ درجة  30بنقول : يوسف

الزوايـا  على  بإصبعهه أشار يوسف أثناء كالم .Bدرجة قياس الزاوية  60بضل ... درجة120

B ،D ،DMB   كمـا  . على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن قياسهم في المثلثفي المثلث

  ).104( في الصورة

  

  .عن قياسها معبرا الزاوية في المثلث، على يوسف تأشير): 104( صورة

الضـلع  ...إلي استنتجناها )90 ،60 ،30(وهال بنطبق نظرية ...انيا عيني عليك يافهم: كريم 

إذن ...وحدات 6طوله  MBالوتر ...طوله بكون نص طول الوتر DBهو  30المقابل للزاوية 

 ،في المثلث DBالضلع على في البداية  إصبعهب أشار كريمأثناء كالمه  ؟؟ DBكم طول الضلع 

 ،فـي المثلـث   MBفي المثلث، بعد ذلك أشار على الوتر  30معبرا عن موقعه مقابل الزاوية 

مستفسرا عن طوله في  ،في المثلث DBمعبرا عن طوله في المثلث، بعد ذلك أشار على الضلع 

  ).105( كما في الصور. كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرذلك ال انكو المثلث،

  

  .عن طوله وموقعه في المثلث معبرا الضلع في المثلث، على كريم تأشير): 105( صور
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في المثلث على واجهة البرنامج،   DBأثناء كالمه أشار يوسف على الضلع . وحدات 3:يوسف

  ).106( كما في الصورة. معبرا عن طوله

  

  .عن طوله معبرا الضلع في المثلث، على يوسف تأشير): 106( صورة

 6طولـه   بطلع...الجواب سهل انكم...AB وترطول الوهال السؤال بقول ما ...آه صح: كريم

علـى واجهـة برنـامج     في المثلث ABالضلع على  بإصبعهأشار كريم أثناء كالمه  .وحدات

  . معبرا عن طوله في المثلث جيوجبرا،

 AB 6 طول الضلع  معك كيف طلع...شي إوما بفهم منك ...بتحل بسرعة دايما كريم: يوسف

  ؟؟وحدات

 .بنصف القاعـدة  MDالمثلث في الشكل متساوي الساقين إذن العمود ...طول بالك شوي: كريم

معبـرا   على واجهة برنامج جيوجبرا، في المثلث MDالعمود على  يدهبأشار كريم أثناء كالمه 

  .المثلثعن تنصيفه للقاعدة في 
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  .عن تنصيفه للقاعدة في المثلث معبرا في المثلث، MDالعمود  على كريم تأشير): 107( صورة

  .و المثلث متساوي الساقينانبس ما حكى في السؤال : يوسف

الضـلع   انوكم... هو نصف قطر في الدائرة MB الضلع...على جيوجبرا شوف يوسف: كريم

MA متسـاوية فـي    األقطـار دايمـا   أنصـاف و...السؤالمعطى من  في الدائرة نصف قطر

الضـلعين  بإصبعه على أشار كريم أثناء كالمه  .وهيك بصير المثلث متساوي الساقين...لطولا

MA ،MB معبرا عن تساوي أطوالهم في المثلـث  على واجهة برنامج جيوجبرا، في المثلث .

  ).108( كما في الصورة

  

  .عن تساوي أطوالهما معبرا في المثلث، األضالع على كريم تأشير): 108( صورة
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 إذن...وحـدات  3 يسـاوي  DBحنا طلعنا قبل شوي طول الضلع إو...عليك ته فهمآآآ: يوسف

ي ف DBالضلع على في البداية بإصبعه أشار يوسف أثناء كالمه . وحدات 6 يساوي ABطول 

ذلـك   انكفي المثلث، معبرا عن أطوالهم في المثلث، و AB، بعد ذلك أشار على الضلع المثلث

  ).109( ةكما في الصور. كله على واجهة برنامج جيوجبرا تأشيرال

  

  .عن طولهم معبرا في المثلث، األضالع على يوسف تأشير): 109( صورة

  .انأكيد يا فهم...آآآه: كريم 

  .جاوب باقي السؤال...كمل كريم...طيب: يوسف

أشـار  أثناء كالمـه   .درجة 60قياسها بطلع ...؟Aوهال السؤال بقول ما قياس الزاوية : كريم 

على واجهة برنامج جيوجبرا، معبرا عن قياسها فـي  ي المثلث ف A الزاويةعلى  بإصبعهكريم 

  .المثلث

  درجة؟؟ 60وكيف هاد طلعت معك : يوسف

 أنصاف  MA ،MBو نالساقين شو مالك يا زلمة؟؟ قبل شوي قلنا هاد المثلث متساوي ال: كريم

  .أقطار

  وبعدين؟...آه: يوسف
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وقبل شوي قلنا قياس ...زوايا قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساوية...مهي مبينة يوسف: كريم

أشار كريم أثناء كالمه  .درجة 60أكيد بدو يكون   Bإذن قياس الزاوية ...درجة B 60الزاوية 

في المثلث، معبرا  A، بعد ذلك أشار على الزاوية ي المثلثف Bالزاوية على في البداية  بإصبعه

 كما في الصـورة . على واجهة برنامج جيوجبرا كله تأشيرذلك ال انكعن قياسهما في المثلث، و

)110.(  

  

  .عن قياسها معبرا الزاوية في المثلث، على كريم تأشير): 110( صورة

ـ الو...درجة DMA 30و الزاوية انطيب ليش ما بنقول ...آه صح: يوسف  MDو العمـود  ن

+ درجة  30درجة وهيك بنقول بنقول  DMA  30هيك بكون قياس الزاوية   Mنصف الزاوية 

درجة قياس  60بضل ... درجة120 –درجة  180و بنقول ...درجة120درجة بطلع الناتج  90

معبـرا   ،المثلثفي  DMBالزاوية على في البداية  إصبعهب أشار يوسفأثناء كالمه  .Aالزاوية

معبرا عن تنصيفه لزاويـة   ،في المثلث DMعن قياسها في المثلث، بعد ذلك أشار على العمود 

  الرأس في المثلث، بعد ذلك أشار على الزوايا

MDA ،D  ،A كله على واجهـة   تأشيرذلك ال انكو معبرا عن قياسهم في المثلث، ،في المثلث

  ).111(كما في الصور. برنامج جيوجبرا
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  .عن قياسها معبرا الزوايا في المثلث، على يوسف تأشير): 111( صور

  .ما بدها كل هاللفة...ومباشرة أسهلبس طريقتي ...آه صح: كريم

  المهم جوابي طلع صح؟: يوسف

  .ما تنسى انعش...بس أكتب الجواب على ورقة العمل...صح  آه: كريم

  .صح...آه: يوسف

  
على  )90 ،60 ،30(ة  يكتب اإلجابة عن النشاط غير المباشر لنظريةيانالثطلبة المجموعة  أحد):112(صورة

  .ورقة العمل
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فـي   )90 ،60 ،30( عن النشاط غير المباشر لنظرية ىاألولسيناريو إجابة المجموعة  تحليل

  :التفاعل أنواعو السجالت التواصل، ات،نتاجإلا ،األفعال حسب المثلث،

  :لموقف الرياضيا تحضير

نظـر  ، توجيه، اقتراح أيقونات للرسم على برنامج جيوجبرا، نالتباه، إعانمبادرة، لفت  :أفعال

  .على شاشة الحاسوب، الرسم من خالل جيوجبرا تأشير، إلى شاشة الحاسوب

  .الرياضي، كيفية الرسمللعمل لموقف هيئة ات: اتإنتاج

، تواصل كالمي جيوجبرامناقشة معطيات السؤال، وصف طريقة رسم المثلث باستخدام : تواصل

  .إشاراتيو

  .إشاراتيعددي، سجل  ، سجلهندسيسجل كالمي، سجل :  سجالت

  إشاراتي-هندسي-عددي                 كالمي -كالمي: التفاعل أنواع

  :لموقف الرياضيااستكشاف 

القيام باسـتنتاجات   ،نظر إلى شاشة الحاسوبتباه، ان، مبادرة، لفت ربط مع معرفة سابقة: أفعال

  .على شاشة الحاسوب، كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي تأشير، رياضية

فرضية تخص الموقف الرياضـي و   إنتاجة، إشاراتي يانمب إنتاج، استنتاجات رياضية: اتإنتاج

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاج

  .، أسئلة وأجوبةإشاراتيرياضي، تواصل كالمي، تواصل حوار : تواصل

  .، سجل كتابيإشاراتي، سجل عددي، سجل هندسيسجل كالمي، سجل : جالتس

  عددي-كالمي         إشاراتي-عددي-هندسي-كالمي: التفاعالت أنواع

  إشاراتي-هندسي-كتابي                             كالمي-كالمي                   
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  خامسالفصل ال

  ناقشة النتائج والتوصياتم
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  خامسالفصل ال

  اتناقشة النتائج والتوصيم

التعلمية التي قام بها الطلبة أثناء تعلمهـم   األفعال أنواع) 23(تلخص الباحثة في الشكل 

 فـي  نظائرها مع مثلث في وضلع حسب تساوي زاويتين مثلثين تطابق شرط: للنظريات الثالث

فـي  ) 90، 60، 30(، خصائص المثلث المتساوي السـاقين، نظريـة   )ز ض، ز،( آخر مثلث

  .المثلث

  

  

  

  

    

  
  
 
 
 
 
 

                                    
                          

  
  

  

  
  أنواع األفعال التعليمية التي قام بها الطلبة أثناء تعلمهم: )23(شكل 
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لموضوع المثلث بمساعدة جيـوجبرا حسـب    ةبتعلم الطلالباحثة  تحلل ذه الدراسةفي ه

 التي طورها السيميائية اإلجتماعية النظريةالتحليل السيميائي اإلجتماعي، معتمدة باألساس على 

 نموذج الحزمـة  هما أرزاريللو وذلك من خالل نموذجين سيميائيين، دوانفردين اإليطالي الباحث

، )APC–Space(والتواصل  نتاجاإل الفعل، ونموذج فضاء ،(Semiotic Bundle) السيميائية 

استكشـاف  النظريـة   : وهـي  ةببين ثالث مراحل من عمل الطل بالمقارنة الباحثةقامت وبذلك 

الهندسية و القيام بنشاط مباشر على النظرية، والقيام بنشاط غير مباشر أيضا، وفي كل مرحلـة  

ـ إلا و األفعـال من حيث  ةبصفات تعلم الطل الباحثة تحللالمراحل من   والتواصـل و  اتنتاج

المجموعتين لكل نظريـة  بين صفات كل من بالمقارنة  الباحثة قامتالتفاعل، و أنواعو السجالت

  : وهي ةبنظريات الثالثة التي تعلمها الطلمن ال

 فـي  نظائرهـا  مع مثلث في وضلع حسب تساوي زاويتين مثلثين تطابق شروط من شرط -1

  .)ز ض، ز،( آخر مثلث

 .المثلث المتساوي الساقينخصائص  -2

    .في المثلث) 90، 60، 30(نظرية  -3

حسب تسـاوي زاويتـين    مثلثين تطابق شروط من صفات عمل المجموعتين خالل تعلم شرط

   :)ز ض، ز،( آخر مثلث في نظائرها وضلع في مثلث مع

وذلك بسـبب  . الموقف الرياضية وهي استكشاف حداالمجموعتين مروا بمرحلة و طلبة

بلت جاهز محضر مسبقا من قبل المعلمة، يوضح الموقف الرياضي، لذلك لم يمروا فـي  وجود أ

 ).رسم الشكل على جيوجبرا(الرياضي مرحلة تحضير الموقف 

، فمن خالل االستكشاف الرياضـي  )مجموعة منال وحال( ىاألولأما بالنسبة للمجموعة 

مختلفة لكي تتقـدما فـي    أنواعمن  بأفعال ان، قامت الطالبت)ز ض، ز،(المتعلق بشرط التطابق 

، ومنها أفعال )ز ض، ز،(شروط تطابق مثلثين  أحدالتعامل مع الموقف الرياضي المتعلق بتعلم 

وأفعال سـلوكية، وأفعـال مـا وراء    ) Meta-Cognitive(إدراكية، وأفعال ما وراء إدراكية 
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 األفعـال احتوى على أفعـال مختلفـة، فمـثال     األفعالمن  نواعألو كل نوع من هذه ا. سلوكية

 -شاشة الحاسوب أو فعل يدوي دينـامي   إلىالنظر  -مثل فعل بصري (ت حسية انكالسلوكية 

 -فعل  يدوي كتابي رياضي (وكتابية ) على شاشة الحاسوب تأشيرال(، ومادية )تحريك المثلثين

 إلىالتوصل  مثل عقلية إدراكية بأفعال انالطالبت قامت ).كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي

، و القيـام باسـتنتاجات   )ز ض، ز،(وضع فرضية تخص شرطا من شروط تطـابق مثلثـين   

ما وراء السلوكية فقد احتوت على المبادرة والموافقة بشكل تعاوني للتأكـد   األفعالأما . رياضية

تطابقه  إمكانيةى الطالبات لتحريك مثلث لرؤية أحدمبادرة (من صحة فرضية الموقف الرياضي 

ومثل التخطيط لحل سؤال  ،)مع المثلث اآلخر، والمبادرة لكتابة شرط التطابق على ورقة العمل

فـي   األضـالع تباه لقياس الزوايا ونال، وكذلك لفت ا)حل السؤال خطوة خطوة(بصورة معينة 

ومن ناحيـة أخـرى قامـت    ). الزاويتين المتساويتين في القياس في المثلثين إلىالنظر (المثلث 

ـ  إنتاجإدراكية عقلية كالقيام باستنتاجات رياضية و اتإنتاجب انالطالبت  إنتـاج ة وإشـاراتي  يانمب

وجدت  وبذلك. صفات رياضية بشكل عددي إنتاجكتابي رياضي و  إنتاجفرضية بشكل كالمي و

الستكشـاف الموقـف    ىاألولالمختلفة التي قامت بها طالبتا المجموعة  األفعال أنواع نالباحثة أ

الرياضـية  شـطة  نألفي أفعـال مختلفـة، ليقومـوا با    الطلبةدماج انعلى أهمية  الرياضي تدل

)Krathwohl, 2002( في محيط تكنولوجي  أفضل، وهذا يتوفر لهم بشكل)Daher, 2013.(  

بالتواصل الكالمي  ىاألولفي مرحلة استكشاف الموقف الرياضي قامت طالبتا المجموعة 

أمـا  . عن طريق الحوار الرياضي بهدف التوصل لوضع فرضية تخص الموقـف الرياضـي  

تا في مرحلة التعرف على العناصر الرياضية، انكما هنأل هنا يدل على استخدام الطالبتين للتواص

علـى   تأشـير ، وذلك بالشاراتيما بالتواصل اإلنإوهذا التعرف لم يتم بالتواصل الكالمي فقط و

ساعدهم في التوصل لوضع فرضـية   تأشيرال نأأي . األضالعالعناصر الرياضية مثل الزوايا و

ة إشاراتيباستخدام سجالت سيميائية مختلفة من كالمية و الطلبةفقد قام . تخص الموقف الرياضي

هناك تفاعالت مخلتفة ومتنوعة قامـت بهـا طالبتـا     انكوهندسية وعددية ودينامية وكتابية، و

 عددي - هندسي -كالمي  :المجموعة مستخدمتين السجالت المذكورة، ومن أهم هذه التفاعالت

  . كتابي-هندسي، كالمي-دينامي-، كالميإشاراتي-
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هذا السـجل   نأهذه التفاعالت تدلنا على أهمية استخدام السجل الكالمي بين الطالبتين، و

مـن السـجالت السـيميائية     قلعلى األ حداما بتفاعل دائم مع سجل آخر ونإلم يستخدم وحده و

في قيامهما بالتعرف على الموقف الرياضي الخاص بشـرط   انالمختلفة التي استخدمتها الطالبت

ما سبق يدلنا على أهمية التواصل بأشكاله المختلفـة فـي صـف    . )ز ض، ز،(تطابق المثلثين 

  .)NCTM, 2000(الرياضيات 

، فقـد مـرا بمرحلـة    )مجموعة يوسف وكـريم (  ةيانالثأما بالنسبة لطالبا المجموعة 
وخالل هذه المرحلـة قـام   . ىاألولاالستكشاف الرياضي نفسها التي مرت بها طالبتا المجموعة 

شروط تطـابق   أحدمختلفة لكي يفهما الموقف الرياضي المتعلق بتعلم  أنواعمن  بأفعال انالطالب
خالل مرحلة استكشـاف   ىاألولجموعة ، ومنها أفعال تشبه ما قامت به الم)ز ض، ز،(مثلثين 

) فعـل بصـري  (شاشة الحاسـوب   إلىالموقف الرياضي من أفعال إدراكية حسية مثل النظر 
 إلـى إضافية  بأفعالة يانالث، وكذلك قامت المجموعة  )فعل مادي( على شاشة الحاسوب تأشيروال

مـا  ، مثال أفعال الرياضيل مرحلة استكشاف الموقف خال ىاألولتلك التي قامت بها المجموعة 
الربط مع المعرفة السابقة عـن طريـق   وأفعال إدراكية عقلية ك، وراء سلوكية كأسئلة وإجابات

م الرصاص ليصف الفرق بين العناصر الرياضية أقالاستخدام (بالقيام بفعل مادي حسي  ناإلعال
وقف تمكن منه للمقارنة مع م )ض ز، ض،( ،)ز ض، ز،(المعطاة في كل من نظريتي التطابق 

اآلخـر، والموافقـة علـى     المثلث مع تطابقه إمكانية لرؤية مثلث عن تحريك ناإلعالسابقا، و
، وهناك فعل ما وراء سلوكي، وهو التوجيه للتأكد مـن القيـام   يانالثالتحريك من قبل الطالب 

  ).كتابة شرط التطابق على ورقة العمل يانالثمن  الطلبة أحدطلب (بمهمة معينة 

أتيا بسـبب كـون   ) يانالثمن قبل الطالب (والموافقة) الطلبة أحدمن قبل ( ناإلعال نإ 

 إلـى جيوجبرا، ولذلك بادر  أدواتلديه مهارات عالية في استخدام ) يوسف(الطالب الذي أعلن 

مهاراته في جيوجبرا بمسـتوى   يانالثجيوجبرا لتحريك المثلث، والطالب  أدواتى أحداستخدام 

 المجمـوعتين  بين االختالف هذا نإ القول على تحريك يوسف للمثلث، هنا يمكن، وقد وافق أقل

 المجموعـة  وربط مع المعرفة السابقة وفعل مادي فـي  وتوجيه ،ىاألول المجموعة في تخطيط(

 خـالل  حـدث  وهذا للعمل، التخطيط اعتادتا ىاألول المجموعة في الطالبتين نأ من نتج) ةيانالث
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 انكلديه ضعف رياضي، و) يوسف(ة يانالثالطالبين في المجموعة  أحدالثالث، بينما  النظريات

فقد . أفضلمن استيعاب الموقف الرياضي بشكل مور بشكل دقيق حتى يتمكن يفهم األ نأبحاجة 

ة وهندسية وعدديـة وديناميـة   إشاراتيباستخدام سجالت سيميائية مختلفة من كالمية و الطلبةقام 

ـ انالثهناك تفاعالت مخلتفة ومتنوعة قام بها طالبا المجموعة  انكوكتابية، وقد  ة مسـتخدمين  ي

 -، كالمـي إشـاراتي  -عددي -هندسي -كالمي: السجالت المذكورة، ومن أهم هذه التفاعالت

طالبا المجموعة  وجدت الباحثة أنكتابي،  -، كالميإشاراتي -هندسي- هندسي، كالمي -دينامي

ضافي عن طالبتـا المجموعـة   شكل إب إشاراتي -هندسي -التفاعل كالمية استخدما نوع يانالث

ـ ضعف يوسف الرياضي، وكذلك استخدم طالبا المجموعة  إلىوسبب ذلك يعود  ىاألول  ىاألول

هندسي  -دينامي -نوع التفاعل كالمي )ز ض، ز،(  مثلثين تطابق شروط من خالل تعلم شرط

 إلىة فقط، ويعود سبب ذلك حدااستخدمتا هذا النوع مرة و ىاألولمرتين، بينما طالبتا المجموعة 

على جيوجبرا ضالع المثلثين، ومن ثم تحريك المثلث اث تغيير قياس زوايا و أأحدقيام يوسف ب

  .أفضلثها ليفهم شرط التطابق بشكل أحدبعد التغييرات التي 

ياضي، من أفعـال  أفراد المجموعتين استخدموا أفعاال متنوعة للتقدم في الموقف الر نإ 
هذا االستخدام لألفعـال مـن   . سلوكية وما وراء سلوكية، ومن أفعال إدراكية وما وراء إدراكية

على فحص تعلمهم وتوجيههم له، وبالتالي علـى التقـدم بـالموقف     الطلبةمختلفة ساعد  أنواع
مـن  ) Mih & Mih, 2010(الرياضي والمعرفة الرياضية، وهذا يوافق ما جاء في ميه وميه 

  .تأثير أفعال التعلم المختلفة على فحص التعلم وتوجيهه

شروط تطابق مثلثين  أحدصفات عمل المجموعتين خالل اإلجابة عن النشاط المباشر المتعلق ب

  )ز ض، ز،(

للموقـف   واستكشاف الرياضي للموقف تحضير: بمرحلتين مروا المجموعتين ةبهنا طل
  .الرياضي

 بأفعالالرياضي  للموقف التحضير في مرحلة انقامت الطالبت ىاألولللمجموعة  بالنسبة

 ز،(شروط تطـابق مثلثـين    أحدمختلفة لكي تفهما الموقف الرياضي المتعلق بنظرية  أنواعمن 
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، وأفعال سلوكية، )Meta-Cognitive(، ومنها أفعال إدراكية، وأفعال ما وراء إدراكية )ز ض،

مختلفـة، مـثال    أنواعهو من  األفعالمن  نواعألهذه او كل نوع من . وأفعال ما وراء سلوكية

 انوخالل مرحلة التحضير للموقف الرياضي قامت الطالبت. ت حسية وماديةانكالسلوكية،  األفعال

عليهـا،   تأشـير شاشة الحاسوب وال إلىسلوكية حسية مثل النظر  بأفعال  ىاألولالمجموعة  في

تبـاه  نالوأفعال سلوكية مادية مثل الرسم من خالل جيوجبرا، وأفعال ما وراء سلوكية مثل لفت ا

ى الطالبات استخدام أيقونـة  أحداقترحت (وجود زاويتين بقياس معلوم في المثلث والتوجيه   إلى

والمبادرة بشكل تعاوني من أجل ) بدال من أيقونة مضلع زاوية ذات قياس معلوم 

ى أحداقتراح رسم المثلث كخطوة أولى من قبل (رسم، والتخطيط لحل سؤال عن طريق الرسم ال

ـ ب ىاألولفي المجموعة  انمن ناحية أخرى قامت الطالبت). الطالبات  اإلدراكـي : منهـا  اتإنتاج

وكذلك قامتا بالتواصل . كتهيئة الموقف للعمل الرياضي اإلدراكيككيفية الرسم، ومنها ما وراء 

اسـتخدام   نإ. اقشة معطيات السؤال، ووصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيـوجبرا بهدف من

يات جيوجبرا من ناحية انكتا في مرحلة التعرف على إمانكما هناالطالبتين للتواصل هنا يدل على 

مـا  نإوهذا التعرف لم يتم بالتواصـل الكالمـي فقـط و   . األضالعرسم مثلث معطى متساوي 

ساعدهم  تأشيرال نأأي . في البرنامج األيقوناتعلى  تأشيرأيضا، وذلك بال شاراتيبالتواصل اإل

  .في التوصل لطريقة الرسم

 المرحلة تشبه المرحلة وهذه. التقني الطالبتين عمل في تأشيرال أهميةالباحثة  رأتوهنا 

 وزمالئـه  لربارديل يدواتاأل التكوين نظرية هي أخرى، سيميائية نظرية وصفتها التي ىاألول

(Rabardel & Bourmaud, 2003; Rabardel & Samurçay, 2001)  

، لكن بأهـداف  ىاألولالفعل ما وراء سلوكي المبادرة تكرر لدى طالبتي المجموعة  نإ

ففي مرحلة استكشـاف الموقـف   . مختلفة، خالل تعلم النظرية وخالل التحضير للنشاط المباشر

ـ ) ز ض، ز،(محصور بينهما  الرياضي خالل تعلم نظرية زاويتين وضلع الهـدف مـن    انك

صـحة   إلـى أي التوصـل  (تطابقه مع المثلث اآلخر  إمكانيةالمبادرة هو تحريك المثلث لرؤية 

، أما في مرحلة التحضير للموقف الرياضي خالل اإلجابة عـن  )المطلوب في الموقف الرياضي
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 ىاألولقامت طالبتا المجموعة . الهدف من المبادرة هو الرسم في جيوجبرا نكاالنشاط المباشر، 

ـ اة وهندسية وعددية، وقـد  إشاراتيباستخدام سجالت سيميائية مختلفة من كالمية و هنـاك   نك

مستخدمتين السـجالت المـذكورة،    ىاألولتفاعالت مخلتفة ومتنوعة قامت بها طالبتا المجموعة 

، إشـاراتي  -هندسـي  -، كالمـي إشاراتي -عددي -هندسي -ميكال: ومن أهم هذه التفاعالت

التحضير للموقـف   نألالطالبتين لم تستخدما السجل الدينامي والكتابي، وذلك  وجدت الباحثة أن

السجل الكتابي يستخدم في  نأتحريك المثلث، كما  إلىالرياضي والرسم على جيوجبرا ال يحتاج 

  .خالل مرحلة االستكشاف الرياضي عند التوصل لوضع فرضية تخص الموقف الرياضي

شـروط   أحـد ة خالل التحضير للنشاط المباشر المتعلق بيانالثبالنسبة لطالبي المجموعة 

أضافية عما قامت  بأفعالقاما ) ز ض، ز،(تطابق مثلثين حسب زاويتين وضلع محصور بينهما 

عن استخدام بعض أيقونات جيوجبرا  ناإلعالمثل فعل سلوكي وهو  ىاألولبه طالبتا المجموعة 

 المجموعـة  وتوجيه فـي  تخطيط( المجموعتين بين االختالف هذا نإ القول لرسم المثلث، يمكن

لنفس األسباب السابقة التي ذكرتها والتي تتعلق بعادات  نتج) ةيانالث المجموعة في نالإع ،ىاألول

 نأ وبذلك وجدت الباحثة. التعلم والمهارات الخاصة بجيوجبرا وقوة أو ضعف الطالب الرياضي

، ولكن ىاألولة استخدما السجالت نفسها التي استخدمنها طالبتا المجموعة يانالثطالبا المجموعة 

سباب نفسها التي ذكرتهـا  األ إلىدسي، وسبب ذلك يعود هن –بنوع تفاعل اضافي، وهو كالمي 

  .  سابقا عن امتالك يوسف لمهارات عالية في الرسم على جيوجبرا

شروط  أحدعن النشاط المباشر المتعلق ب لإلجابةأما خالل مرحلة االستكشاف الرياضي 

طالبتـا المجموعـة    نأ، نجد )ز ض، ز،(تطابق مثلثين حسب زاويتين وضلع محصور بينهما 

قامتا بفعل إدراكي عقلي إضافي عما قامتا به من أفعال خالل االستكشاف الرياضي فـي   ىاألول

، مثل الـربط  )ز ض، ز،(شروط تطابق مثلثين حسب زاويتين وضلع محصور بينهما  أحدتعلم 

سابقة خالل قامو بالربط مع المعرفة ال  ىاألولالمجموعة  طلبة نأمع المعرفة السابقة، في حين 

و لكـن خـالل االستكشـاف    ) ز ض، ز،(االستكشاف الرياضي في تعلم شرط تطابق مثلثين 

الرياضي في االجابة عن النشاط المباشر المتعلق بالنظرية نفسها لم يقوما بهذا الفعل ويعود سبب 
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شـروط تطـابق    أحدة للموقف الرياضي المتعلق بيانالثالمجموعة  طلبةتمكن و فهم   إلىذلك 

م أقال(مادية  دواتبسبب استخدامهم أل) ز ض، ز،(مثلثين حسب زاويتين وضلع محصور بينهما 

المجموعتين بفعل مـا وراء سـلوكي    طلبةوخالل مرحلة االستكشاف الرياضي قام ). رصاص

ـ مجموعة، ففي المجموعة  ألسباب تختلف لدى كلوهو التوجيه، ولكن ا ـ  ىاألول التوجيـه   انك

التوجيه  انكة يانالثخر، بينما في المجموعة تطابقه مع مثلث آ إمكانيةبهدف تحريك مثلث لرؤية 

وبـذلك   .بهدف التأكد من القيام بمهمة معينة وهي كتابة يوسف إلجابة السؤال على ورقة العمل

 سابقة فـي ومبادرة وربط مع معرفة  تخطيط( المجموعتين بين االختالف هذا نوجدت الباحثة أ

لنفس األسباب السابقة التي ذكرتها والتـي   نتج )ةيانالث المجموعة في نالإع ،ىاألول المجموعة

  .و ضعف الطالب الرياضيوالمهارات الخاصة بجيوجبرا وقوة أتتعلق بعادات التعلم 

لهدفين مختلفين،  انك) ناإلعال(ة للفعل السلوكي يانالثالمجموعة  طالبي أحداستخدام  نإ

جيـوجبرا   أدواتعن بعـض   ناإلعالففي مرحلة التحضير للموقف الرياضي استخدم يوسف 

عن بعض  ناإلعالما في مرحلة االستكشاف الرياضي فقد استخدم يوسف أ. ليكمل رسم المثلث

برنـامج   أدواتو م رصاص أو خيط أو كرتون ملون أأقال: المادية والتكنولوجية وهي دواتاأل

  .جيوجبرا

خالل مرحلة االستكشاف الرياضي ة يانالثو ىاألولطلبة المجموعتين  نأ وجدت الباحثة 

اسـتخدموا السـجالت نفسـها التـي     ) ز ض، ز،(عن النشاط المباشر المتعلق بنظرية  لإلجابة

 انكالسؤال  نأل، وذلك أقلالتفاعل، ولكن بعدد  أنواعاستخدموها خالل تعلمهم للنظرية، وبنفس 

شروط تطابق مثلثين حسـب زاويتـين وضـلع     أحدعبارة عن تطبيق مباشر للنظرية المتعلقة ب

 انك إشاراتي - هندسي –استخدام نوع التفاعل كالمي  اننالحظ ). ز ض، ز،(محصور بينهما 

التحضـير   نألمنه في استكشاف الموقف الرياضي، وذلك  أكثرفي التحضير للموقف الرياضي 

والعناصر الرياضـية الموجـودة علـى     األيقوناتعلى  تأشيريستلزم ال انكللموقف الرياضي، 

  . واجهة برنامج جيوجبرا
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شروط تطـابق   أحدصفات عمل المجموعتين خالل اإلجابة عن النشاط غير المباشر المتعلق ب

  )ز ض، ز،(مثلثين 

بهما خالل اإلجابة عن النشـاط   مروا التي المرحلتين بنفس مروا المجموعتين ةبطل نإ

 الرياضـي  للموقـف  تحضـير :  )ز ض، ز،(شروط تطابق مثلثين  أحدغير المباشر المتعلق ب

عن النشاط غيـر المباشـر المتعلـق     لإلجابةخالل التحضير للموقف الرياضي  .له واستكشاف

  األفعـال ة قاموا بـنفس  يانالثو  ىاألولالمجموعتين  طلبة نأ وجدت الباحثة) ز ض، ز،(بنظرية

عن النشاط المباشـر لـنفس النظريـة     لإلجابةالتي قامو بها خالل التحضير للموقف الرياضي 

عددي  –ة استخدموا نوع التفاعل كالمي يانالثالمجموعة  طلبة نأ وجدت الباحثةذلك  إلى إضافة

ضعف كريم في الرسـم علـى    إلى، ويعود سبب ذلك ىاألولالمجموعة  طلبةضافي عن بشكل إ

كتفاء بتلقين يوسف معطيات السؤال من قياس زوايا واطـوال  اإل إلىيدفعه  انكجيوجبرا، مما 

بالربط مع المعرفة السابقة عن طريق رسم  ىاألولقامت طالبتا المجموعة .  اضالع في المثلث

عـن   لإلجابـة حضـير  المثلثين على جيوجبرا بنفس الطريقة التي رسمن فيها المثلثين خالل الت

  . النشاط المباشر للنظرية

عن النشاط الغيـر المباشـر    لإلجابةخالل مرحلة االستكشاف الرياضي وجدت الباحثة 

تبـاه، ولكـن   نالجموعتين استخدموا الفعل ما وراء سلوكي لفت االم طلبة نأالمتعلق بالنظرية، 

عدم تطابق المثلثين وعدم تناظر بسبب يختلف عما قبل فهنا استخدموا هذا الفعل لتوضيح سبب 

 -هندسـي  -ة نوع التفاعل كالمييانالثالمجموعة  طلبةفي المثلثين، استخدم  األضالعالزوايا و

 أدواتى حـد ن يوسف اسـتخدم إ أل، وذلك ىاألولضافي عن طالبتا المجموعة بشكل إ إشاراتي

ليفهم بشكل أدق سبب عدم خر عطى في كل مثلث بلون مختلف عن اآلتلوين الضلع الم(جيوجبرا 

هندسـي   -لهذا قام بتحريك المثلثين بعد التلوين و استخدم نوع التفاعل دينامي) تطابق المثلثين

  .ىاألولمن طالبتا المجموعة  أكثر
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 :صفات عمل المجموعتين خالل تعلم نظرية المثلث المتساوي الساقين

ز (التي قاموا بها خالل تعلم شرط تطـابق مثلثـين    األفعالالمجموعتين بنفس  طلبةقام 

ة يانالثالمجموعة  طلبةم لة التحضير للموقف الرياضي استخدخالل مرح نهترى الباحثة أ) ض ز

، وذلك بسـب  ىاألولعن طالبتا المجموعة  أكبر بشكل إشاراتي -هندسي -نوع التفاعل كالمي

الساقين وسؤاله عن نقطة المنتصف فـي  سؤال يوسف عن محور التماثل في المثلث المتساوي 

  .قاعدة المثلث نفسه

ـ انالثالمجموعة  طلبةخالل مرحلة االستكشاف الرياضي، استخدم   ة نـوع التفاعـل   ي

جيـوجبرا   دواتكبر، وسبب ذلك استخدام يوسـف أل بشكل أ إشاراتي -عددي -هندسي-كالمي

 إلىفي المثلث المتساوي الساقين، وبالتالي التوصل  األضالعللحصول على قياس الزوايا وطول 

 -ة نوع التفاعل كالمييانالثخصائص المثلث المتساوي الساقين، وكذلك استخدم طالبا المجموعة 

جيل خوفا من خاصية يتم استنتاجها فورا ودون تأبسبب قيام يوسف بكتابة كل  أكبر كتابي بشكل

  .المعلومات اننسي

  :خالل االجابة عن النشاط المباشر لنظرية المثلث المتساوي الساقين صفات عمل المجموعتين

في مرحلة التحضير للموقف الرياضي فيما يتعلق بالنشاط المباشـر لنظريـة المثلـث    

ضافي لم يستخدمنه من قبل وهو بفعل سلوكي إ ىاألولمتساوي الساقين، قامت طالبتا المجموعة 

يات التكنولوجية في جيوجبرا المالئمة لموقف رياضي جديد وهـو  كاناسئلة وإجابات تتعلق باإلم

علـى محـيط    اناآلخر انرؤوسه في المركز، والرأس أحدرسم مثلث داخل دائرة بحيث يكون 

الدائرة، أما في مرحلة االستكشاف للموقف الرياضي، استخدمت المجموعة اسئلة وإجابات بسبب 

رؤوس المثلث هو المركـز   أحد نأتباه الطالبتين اندم ع(عدم قراءة الطالبتين للسؤال بشكل جيد 

  ). وبالتالي هو متساوي الساقين
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، انضلعي المثلث متساوي نأمادية جديدة وهي الخيط للتأكد من  أداةاستخدام يوسف  إن

وبالتأكيد، سبب استخدام يوسف للخيط هو كما قلت سـابقا ضـعفه بالرياضـيات، أي صـفات     

  .شخصية

 & Dubinsky( الطلبـة ير الموقـف الرياضـي علـى تصـرف     مما سبق يؤكد تأث

McDonald, 2001( وكذلك صفاتهم الشخصية ،)OECD, 2004(أيضا الباحثة  ، وهنا ترى

  ).Borich & Tombari, 1997(تباههم أثر على عملهم وإدراكهم ان أن

المتسـاوي  النشاط غير المباشر لنظرية المثلـث  صفات عمل المجموعتين خالل اإلجابة عن 

  :الساقين

لنظرية المثلث  في مرحلة االستكشاف للموقف الرياضي بما يتعلق بالنشاط غير المباشر

ـ  المجموعتين، طلبةتعاكس في أفعال  الباحثة رىمتساوي الساقين، ت ألول مـرة عنـد    نالإع

علنتا عن تغطيـة نصـف   أ ىاألول، طالبتا المجموعة الطالبالطالبات وتخطيط ألول مرة عند 

جابة السؤال المعطى في الموقف الرياضي في الموقف الرياضي ليسهل عليهما إالشكل المعطى 

  .جابة السؤال بمراحلة خططا إليانالثبينما طالبا المجموعة 

فهـي الخـيط    ىاألول وكذلك استخدم يوسف أداتين ماديتين وأداة تكنولوجية،  أما األداة

الملون لتغطيـة الشـكل   ة هي الكرتون يانالثلشكل متساوية في الطول، وأضالع ا أنللتأكد من 

جيوجبرا، اذ قـام بتلـوين    أدواتى أحدتكنولوجية وهي  أداةجابة السؤال، والثالثة ليسهل عليه إ

سبب استخدام يوسف للخـيط والكرتـون    إنوبالتأكيد . نصف الشكل لتمييزه عن نصفه االخر

قلت سابقا لضعفه بالرياضيات، أي صفات شخصية، ، لذلك قام  جيوجبرا هو كما أدواتالملون و

  .محيط معروف بالرغم من تمكنه من المحيط الجديد إلىمادية بسبب الحاجة للرجوع  بأفعال

أيضا استخدام لنوع التفاعل كالمي هندسي فـي مرحلتـي التحضـير    الباحثة رى هنا ت

واالستكشاف للموقف الرياضي بما يتعلق بالنشاط غير المباشر لنظرية المثلث متساوي الساقين، 

  .معرفة نوع الشكل المعطى في الموقف الرياضي إلىوسبب ذلك يعود 



178 

  مثلثفي ال) 90، 60، 30(صفات عمل المجموعتين خالل تعلم نظرية 

تحضيرين للموقف الرياضي واستكشـافين لهمـا،   : المجموعتين بأربع مراحل طلبةمر 

المطلوب بعد المرحلة الثالثة من السـؤال رسـم    انذ لك بسبب الموقف الرياضي المركب، إوذ

نظريـة   إلـى عليه للتوصل  األضالعوتحديد قياس الزوايا و األضالعنصف المثلث المتساوي 

  .ثلثفي الم) 90، 60، 30(

بفعل مـا وراء سـلوكي وهـو     انللموقف الرياضي قامت الطالبت األولفي التحضير 
للموقف الرياضي لـم   يانالثالتخطيط للعمل بصورة معينة وبخطوة خطوة، بينما في التحضير 

للموقـف   األولة في االستكشـاف  يانالثو ىاألولالمجموعتين  طلبةوكذلك قام . تقوما بهذا الفعل
لم  يانالثالعقلي وهو الربط مع المعرفة السابقة، بينما في االستكشاف  اإلدراكيالرياضي بالفعل 
  .يقوموا بهذا الفعل

يشـمل   نأللموقف الرياضي على التخطـيط، و  األوليشمل التحضير  نأمن الطبيعي 
وا في بدايـة  انك بةالطل نألللموقف الرياضي على الربط مع المعرفة السابقة،  األولاالستكشاف 

ـ ة خالل التحضير يانالثو ىاألولالمجموعتين  طلبةوقد قام . النشاط للموقـف الرياضـي    يانالث
ليها خالل مرحلة االستكشاف التي توصلوا إ) والزوايا  األضالعقياس (بالربط مع النتائج السابقة 

  .للموقف الرياضي وذلك ليتقدموا في رسم المثلث على جيوجبرا األول

  في المثلث) 90، 60، 30(صفات عمل المجموعتين خالل النشاط المباشر لنظرية 

ما وراء سـلوكية   األفعالة استخدموا يانالثو ىاألولالمجموعتين  طلبة أن وجدت الباحثة
-عددي -هندسي -عما سبق، و استخدموا نوع التفاعل كالميأكبر  تباه وتوجيه بشكلانمن لفت 
مثلـث متسـاوي    إلـى ) 90، 60، 30(كبر، وذلك حتى يكملوا رسم المثلـث  بشكل أ إشاراتي
ة وهو يوسـف اسـتخدم   يانالثالمجموعة  طلبة أحد أن ووجدت الباحثةبشكل صحيح،  األضالع

، 30(لم يكمل رسم المثلث  هأنالسجل الدينامي خالل التحضير للموقف الرياضي وسبب ذلك هو 
كل صحيح، ويمكن تعليل عدم دقة يوسف في تحديـد  بش األضالعمثلث متساوي  إلى) 90، 60
لم يفهم السؤال جيدا ولكن تنبيه زميله له  هأنبضعفه الرياضي، فيبدو  يانالثالمثلث  إضافة كانم
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يوسـف وجـد فـي     أن الباحثة ىلهذا تر. رياضي المعطى بصورة أفضلجعله يفهم الموقف ال
  .للتعلم أفضلو أسهلطريقة  يانالثتحريكه للمثلث 

  في المثلث) 90، 60، 30(صفات عمل المجموعتين خالل النشاط غير المباشر لنظرية 

قامتا اثناء التحضير للموقف الرياضي بالربط  ىاألولطالبتا المجموعة  أن وجدت الباحثة

مع طريقة الرسم التي استخدمتاها في النشاط المباشر لنظرية المثلث المتساوي الساقين، بسـبب  

  ).مثلث داخل دائرة(السؤالينتشابه الشكل في 

المجموعتين ولكن بهدفين  طلبةوكذلك تكرر ظهور الفعل ما وراء سلوكي المبادرة لدى 

ـ   ىاألولسبب فعل المبادرة لدى طالبتا المجموعة  إنمختلفين،  م علـى  وهو التنافس فـي الرس

ما سبب المبادرة لدى طالبـا المجموعـة   جيوجبرا وتحريك المثلث واإلجابة على ورقة العمل، أ

 كـان ة هو قوة يوسف في الرسم على جيوجبرا وعدم تعاون كريم الفعلي في ذلـك، فقـد   يانالث

  . يوسف يبادر للرسم على جيوجبرا وكريم يوافق على ذلك

أكبـر   بشكل شاراتيالمجموعتين استخدموا السجلين العددي واإل طلبة أن وجدت الباحثة

في المثلث، وذلـك بسـبب   ) 90، 60، 30(في النشاط المباشر وفي تعلم نظرية عما استخدموه 

فـي  ) 90، 60، 30(عن النشاط غير المباشر المتعلـق بنظريـة    لإلجابةتعدد المهام المطلوبة 

أكبر  بشكل) األضالعقياس الزوايا وطول ( شاراتاستخدام األعداد واإل إلىالمثلث، مما استدعى 

  .عن السؤال لإلجابة

هندسـي   -نوع التفاعل كالمي  وجدت الباحثة أنالتفاعل بين السجالت،  نواعألالنسبة ب

السـبب   إلـى التفاعل، وذلك يعود  أنواععن غيره من أكبر  استخدم بشكل إشاراتي -عددي  –

عن النشاط غيـر المباشـر المتعلـق     لإلجابةالسابق ذكره من تعدد المهام المطلوبة في السؤال 

ة استخدما هـذا  يانالثطالبي المجموعة  وجدت الباحثة أنفي المثلث، و ) 90، 60، 30(بنظرية 

ة، يانالثمن طالبتا المجموعة أكبر  بشكل شاراتيإ -عددي  -هندسي  - النوع من التفاعل كالمي

  . األسباب السابق ذكرها عن ضعف الطالب يوسف في الرياضيات إلىوذلك يعود 
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في مجموعة يوسف وكـريم، تحسـن مسـتوى يوسـف      هنأمن نتائج الدراسة المهمة 

ذلك عندما طلب كـريم  وذ. جيوجبرا أدواتالرياضي، بينما تحسنت مهارات كريم في استخدام 

لـم يقـم    هأنبرا، في حين يرسم الشكل على جيوج نأ) 90، 60، 30(من يوسف خالل نظرية 

خيرة من النتائج أخذ يرسم علـى جيـوجبرا   كريم في المرحلة األ نإ .بذلك خالل أول نظريتين

 نألتعلم الرياضيات هذا يدل   الطلبةها، فبرنامج جيوجبرا ممتع ويزيد من دافعية أدواتويستخدم 

أيضا فاعلية برنـامج   الباحثةرأت . كي التكنولوجي في محيط جيوجبراكريم تحسن أداؤه السلو

جيوجبرا في تمكين يوسف من استكشاف الموقف الرياضي بطريقة ديناميكية مستقلة، وهذا دليل 

تباه الطالب والرغبة في اسـتخدامه فـي   انلبرنامج جيوجبرا القدرة على جذب  نأواقعي على 

له  نألتطبيق فقط ، بل تطبيق ماتعلمه من مفاهيم رياضية ، وال يقتصر استخدام البرنامج على ا

ثارة الدافعية والتشويق  للطالب لدراسة الرياضيات ؛وذلك من خالل الحركـات  دورا فاعال في إ

الديناميكية التي يتمتع بها البرنامج وقدرة الطالب على التحكم بالرسومات الهندسية ، ويظهر من 

مهارة حـل المشـكالت    البرنامج قد ساهم في تطوير نأخالل ردة فعل كل من يوسف و كريم 

غبة في التعلم الذاتي لـدى الطالـب ذي المسـتوى    الر إلى ضافةالرياضية بطرق متعددة ، باإل

للبرنامج دور فاعل فـي إثـارة    انهذا من جهة ومن جهة أخرى فالتحصيل الدراسي المرتفع، 

ويتجلى ذلـك  ذي المستوى التحصيل الدراسي المتدني، الدافعية والرغبة في التعلم لدى الطالب 

في موقف يوسف و رغبته في استخدام برنامج جيوجبرا للرسم الهندسي وتطبيق ما تعلمه مـن  

برا فـي تـدريس   مدى فاعلية استخدام برنـامج جيـوج   هذا دليل واضح على، مفاهيم رياضية

مستوى  تحصـيله فـي    انكالرياضيات وقدرته على تنمية الرغبة في التعلم لدى الطالب مهما 

ما هو قادر علـى تحسـين   انت ؛ فالبرنامج ال يقتصر على مستوى معين من الطلبة والرياضيا

ذي المسـتوى  وتنمية قدرة الطالـب  ذي المستوى التحصيل الدراسي المتدني، مستوى الطالب 

جابـة  رياضية بطرق متعددة والحصول على إعلى حل المشكالت الالتحصيل الدراسي المرتفع، 

  .من طريقة أكثرالسؤال  ب

تعاون الطالبتين خالل النظريـات   إلىي مجموعة منال وحال، أشارات نتائج الدراسة ف

تحسـن مسـتوى   رياضيا، كما أشارت نتائج الدراسـة إلـى    انوذلك بسب قوة الطالبت، الثالث
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وذلك بسبب الخبرة المتزايدة التي اكتسبوها من خـالل   ،جيوجبرا أدواتالطالبتين في استخدام 

 . تعاملهم مع جيوجبرا أثناء تعلمهم النظريات الثالث

التفاعل،  أنواعو السجالت والتواصل و اتنتاجإلا و األفعالمن حيث  ةملخص صفات تعلم الطلب

 مع مثلث في وضلع حسب تساوي زاويتين مثلثين تطابق شرط: خالل تعلمهم للنظريات الثالث

، 60، 30(، خصائص المثلث المتساوي الساقين، نظريـة  )ز ض، ز،( آخر مثلث في نظائرها

    .في المثلث) 90

  سجالت      تواصل  اتإنتاج       أفعال
النظر  -مثل فعل بصري (أفعال سلوكية حسية -1

 -شاشة الحاسوب أو فعـل يـدوي دينـامي     إلى
  )تحريك المثلثين

على شاشة  تأشيرالمثل ( أفعال سلوكية مادية  -2 
  ) ، والرسم من خالل جيوجبراالحاسوب

فعل  يدوي كتابي رياضي ( فعل سلوكي كتابي -3
  )كتابة فرضية تخص الموقف الرياضي -
وضـع   إلىالتوصل  مثل عقلية إدراكية أفعال -4

 ز،(فرضية تخص شرطا من شروط تطابق مثلثين 
، الـربط مـع   القيام باستنتاجات رياضية ،)ز ض،

  ناإلعالنظرية سابقة، : المعرفة السابقة 
المبادرة والموافقة  أفعال ما وراء سلوكية مثل -5 

ضـية الموقـف   بشكل تعاوني للتأكد من صحة فر
، ومثل التخطيط لحل سؤال بصورة معينة الرياضي

تبـاه  نال، وكذلك لفـت ا )حل السؤال خطوة خطوة(
 ، والتوجيـه في المثلـث  األضالعالزوايا ولقياس 

  .واألسئلة واإلجابات ناإلعالو
أفعال ما وراء إدراكية مثـل تهيئـة الموقـف     -6

  للعمل الرياضي
م الرصـاص،  أقـال مادية مثل  أدواتاستخدام  -7

  .الخيط، الكرتون الملون
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  االستنتاجات والتوصيات

 علـى  باالعتمـاد تعرض الباحثة في هذا الفصل ملخصا للنتائج التي تم التوصل لهـا  

ـ  أرزاريللو، دوانفردين اإليطالي الباحث طورهما سيميائيتين نظريتين ـ  انوهات  همـا  انالنظريت

 والتواصـل  نتـاج إلوا الفعـل  ونظريـة  ،)Semiotic Bundle( السـيميائية  الحزمة نظرية

)APC_space(  ت باستخدام برنامج الصف الثامن في موضوع المثلثا طلبةمن  ينتمجموععلى

التوصيات مؤكدة علـى   وبعدها تقدم الباحثة عددا من. جيوجبرا، كما تعرض دالئل هذه النتائج

  .في مادة الرياضيات الطلبةأهميتها وضرورة األخذ بها لالرتقاء بمستوى أداء 

السجالت التـي   إلىصا أهم نتائج البحث الحالي، وخصو إلىأوال  الباحثة تطرقتسوف 

التعلميـة و   األفعالالتفاعل بين السجالت و: جموعتين في تعلم ثالث نظرياتالم ةباستخدمها طل

  . أيضا دواتاأل إلىتطرق والتواصل، ومن ناحية أخرى س اتنتاجإلا

  :السجالت

دام السـجالت العـددي   تكرر اسـتخ  هنأ الباحثة وجدتبناء على نتائج البحث الحالي، 

خراط في الموقف الرياضي والتقـدم  نالا نفي النظريات الثالث، وذلك أل شاراتيوالهندسي واإل

خرى، ، ومن ناحية أإشاراتيددي وهندسي وفيه استلزم العمل في محيط جيوجبرا، وهو محيط ع

 إلـى  ضافةموضوع المثلثاث في الهندسة هو موضوع يشتمل على هذه السجالت الثالثة باإل نإف

ز، (تم استخدام السجل الدينامي خالل نظرية التطابق  هنأ الباحثة السجل الكالمي، وكذلك وجدت

  .كد من تحقق الشروط الرياضية مثل التطابقأالسجل الدينامي يساعد على الت نأل، )ض، ز

تم استخدام السجل الكتابي في تعلم النظريات الـثالث، وذلـك    هانأيضا  الباحثةوجدت 

 هنأيجيبوا بشكل كامل عن االسئلة، مع  نأب الطلبةشطة واهتمام نألبسبب متطلبات اإلجابة على ا

واستمتاعهم فـي الحـل فـي محـيط      الطلبةلم يكن هناك عالمات عليها، مما يدل على جدية 

بالعمل في محيط تكنولـوجي   الطلبةير إليه الدراسات السابقة من استمتاع جيوجبرا، وهذا ما تش

)Daher, 2011(.  
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بارزا في مرحلة التحضير للموقف الرياضي، وذلـك   انك شاراتياستخدام السجل اإل نإ

والعناصر الرياضية الموجودة علـى واجهـة    األيقوناتعلى  تأشيريستلزم ال انكالتحضير  نأل

فـي مرحلـة    أكبـر  بارزا بشكل انكالسجل العددي  نأ بينما وجدت الباحثةجيوجبرا، برنامج 

يستلزم استخدام أمثلة عددية  انكفهم الموقف الرياضي  نألاالستكشاف للموقف الرياضي، وذلك 

  . وضع فرضية تخص الموقف الرياضي إلىللتوصل  أكثربشكل 

  :التفاعل بين السجالت أنواع

بارزا فـي التحضـير    انك إشاراتي -هندسي  -التفاعل كالمي نوع  نأ وجدت الباحثة

األسباب السـابق   إلىمنه في االستكشاف للموقف الرياضي وذلك يعود  أكثرللموقف الرياضي 

هندسي  –خر هو كالمي جبرا الالزمة للرسم، والتفاعل اآليقونات جيوعلى أ تأشيرذكرها من ال

التفاعـل بـين السـجل الـدينامي      نأل، وذلك )ز، ض، ز(دينامي ظهر في نظرية التطابق  -

  .كد من تحقق الشروط الرياضية مثل التطابقوالكالمي والهندسي يساعد على التأ

كتابي ظهر في تعلم النظريات الثالثة، وذلك بسبب متطلبـات   -وكذلك التفاعل كالمي 

لم يكن هنـاك   هنأيجيبوا بشكل كامل عن االسئلة، مع  نأب الطلبةمام شطة واهتنالاإلجابة على ا

واستمتاعهم في الحل في محيط جيوجبرا، وهذا مـا   الطلبةعالمات عليها، مما يدل على جدية 

بالعمل في محيط تكنولوجي، وهذا ما تشير إليه  الطلبةتشير إليه الدراسات السابقة من استمتاع 

  .)Daher, 2011(بالعمل في محيط تكنولوجي  الطلبةالدراسات السابقة من استمتاع 

ـ انالثالمجموعـة   ةببارزا لدى طل انك إشاراتي -عددي -هندسي -التفاعل كالمي ة، ي

أو ضعفهم رياضيا  الطلبةقوة  نأالباحثة  ب ضعف الطالب يوسف رياضيا وبذلك رأتوذلك بسب

  .لحل مشكالت رياضية أداةملهم رياضيا مع برنامج جيوجبرا كثر على تعاأ

  :التعلمية األفعال

 بأفعال الطلبة قام المثلث، الثالث في المجموعتين للنظريات تعلم خالل هنأ وجدت الباحثة

 أفعـال  ومنهـا  بالنظريات المـذكورة،  المتعلق الرياضي الموقف يفهموا لكي مختلفة، اعإنه من
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. سلوكية وراء ما وأفعال سلوكية، أفعال ،(meta-cognitive)إدراكية  وراء ما وأفعال إدراكية،

 حسية تانك السلوكية األفعال فمثال مختلفة،أنواع  من هو األفعال من ألنواعا هذه من نوع كل و

تحضـيرهم للموقـف    خـالل  المجموعتين نأتظهر النتائج . ومادية ويدوية وكتابية ودينامية 

 وذلـك  العقلية، ةاإلدراكي األفعال من أكثر الحسية والمادية بشكل السلوكية بأفعال قامتا الرياضي

علـى   تأشيررسم و من يتطلبه مما ،األفعال من النوع هذا إلى يحتاج جيوجبرا  على الرسم نال

مـا خـالل مرحلـة    النظريـة، أ  تعلـم  في التقدم اثناء عليه تأشيرو للحاسوب ونظر األيقونات

. االستكشاف الرياضي يتم الفعل اليدوي الكتابي عند التوصل لوضع فرضية الموقف الرياضـي 

 الحسـية  األفعـال  استخدام نأ حين في ويتم استخدام الفعل اليدوي الدينامي عند تحريك المثلث،

 نال وذلـك  الرياضـي،  الموقـف  استكشـاف  في منه أقل الرياضي التحضير في انك والمادية

  .النظرية لفهم وحسية سلوكية من أكثر بأفعال القيام إلى يحتاج النظرية استكشاف

 فـي  منهـا  أكثر الرياضي الموقف استكشاف في ةاإلدراكي األفعال نأ ت الباحثةجدوو

 والقيـام  السابقة، المعرفة مع الربط إلى يحتاج النظرية استكشاف نأل وذلك الرياضي، التحضير

  .المطلوبة للمعرفة للتوصل ذلك حول والنقاش الرياضية باالستنتاجات

 التحضـير  فـي  موجـودة  ادراكية وراء ما األفعال ان وجدت الباحثة خرىأ ناحية من

التحضير للموقف الرياضي، وبذلك  مرحلة في جيوجبرا على الرسم لوجود وذلك فقط، الرياضي

. الذي قامت بـه المجموعـات   ثرت على نوع الفعل الرياضيصفات النشاط أ نأالباحثة  رأت

ـ انالثالمجموعة  طلبةعند  أكثرت بشكل انكالعقلية  ةاإلدراكي األفعال انأيضا  ت الباحثةجدوو ة ي

نـوع   انمـرة أخـرى    وجدت الباحثة. يا وضعف يوسف رياضياوذلك بسبب قوة كريم رياض

) مثال مستواهم الرياضي(الشخصية  الطلبةصفات : لها عالقة بأمرين الطلبةالتي قام بها  األفعال

)OECD, 2004( وكذلك بالموقف الرياضي المعطى ،)Dubinsky & McDonald, 2001.(  
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  :اتنتاجإلا

 اتإنتاجالمجموعتين وخالل استكشاف الموقف الرياضي قاموا ب ةبطل نأ وجدت الباحثة
فرضية بشكل  إنتاجة وإشاراتي يانمب إنتاجالقيام باستنتاجات رياضية و:  متنوعة ومختلفة ومنها

  .صفات رياضية بشكل عددي إنتاجكتابي رياضي و  إنتاجكالمي و

تجـوه خـالل   انمختلفة عمـا   اتإنتاجب الطلبةالتحضير للموقف الرياضي، قام  وخالل

كتهيئة الموقف  اإلدراكيككيفية الرسم، و ما وراء  اإلدراكي: التحضير للموقف الرياضي ومنها

  . للعمل الرياضي

  :التواصل

بالتواصل خالل التحضير للموقف الرياضي، بهدف مناقشة معطيات السؤال،  الطلبةقام 

استخدام الطالبتين للتواصل هنا يدل علـى   ان. ووصف طريقة رسم المثلث باستخدام جيوجبرا

يات جيوجبرا من ناحية رسم مثلث معطـى متسـاوي   انكا في مرحلة التعرف على إمإنهكما هنأ

أيضا، وذلـك   شاراتيما بالتواصل اإلنإوهذا التعرف لم يتم بالتواصل الكالمي فقط و. األضالع

  .ساعدهم في التوصل لطريقة الرسم تأشيرال انأي . في البرنامج األيقوناتعلى  تأشيربال

 المرحلة تشبه المرحلة وهذه. التقني الطالبتين عمل في تأشيرال أهمية وهنا وجدت الباحثة

 وزمالئـه  لربارديل يدواتاأل تكوينال نظرية هي أخرى، سيميائية نظرية وصفتها التي ىاألول

(Rabardel & Bourmaud, 2003; Rabardel & Samurçay, 2001)  

المجموعتين بالتواصل الكالمي  طلبةما بالنسبة لمرحلة استكشاف الموقف الرياضي قام أ

أمـا  . عن طريق الحوار الرياضي بهدف التوصل لوضع فرضية تخص الموقـف الرياضـي  

ا في مرحلة التعرف على العناصر الرياضـية،  إنهكم هانللتواصل هنا يدل على  الطلبةاستخدام 

علـى   تأشـير بال، وذلك شاراتيما بالتواصل اإلنإوهذا التعرف لم يتم بالتواصل الكالمي فقط و

ساعدهم في التوصل لوضع فرضـية   تأشيرال نأأي . األضالعالعناصر الرياضية مثل الزوايا و

  .تخص الموقف الرياضي
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سـي  نحو العنصر الهند حداباصبع و) Index(شارة إشارات من نوعين إ الطلبةاستخدم 

أو عالقـات  للتعبير عن العنصـر الرياضـي    صبعينالموجود في واجهة جيوجبرا، و إشارة بإ

شر كريم بيديه بشكل صليب في الفراغ ممثال تنصيف العمود القائم في ، حيث أ)Icon(رياضية 

لمثلث ليعبر صبعي يديه على الضلعين في ااوي الساقين لقاعدة المثلث، كما أشار بإالمثلث المتس

عن تقسيم  شر بكفي يديه على العمود في المثلث المتساوي الساقين ليعبرعن تساوي طولهما، وأ

كما أشرت البنات بأصـابعهن  . والزوايا األضالعفي قياس  مثلثين متساويين إلىالعمود للمثلث 

عـن قيـاس الزوايـا     انلعا، لتعبرفي المثلثين، زاوية زاوية، ضلعا ض األضالععلى الزوايا و

  .في المثلثين األضالعو

  :دواتاأل

م أقـال (مختلفة  أدواتية لها استخدمت نتاجإلا األفعالمجموعة يوسف وكريم خالل  نإ

فراد المجموعة وهو يوسف ضعيف أ أحد نألوبشكل كبير وذلك ) رصاص، كرتون ملون، خيط

ليتعرف  في برنامج جيوجبرا دواتنسبيا في الرياضيات، ولكنه قوي بنفس الوقت في استخدام األ

حتـى يسـتوعب   مور بشكل دقيق يفهم األ نأبحاجة  انكعلى العناصر الرياضية الجديدة، فهو 

محيط  إلىمادية بسبب الحاجة للرجوع  ، لذلك قام باستخدام أدواتأفضلالموقف الرياضي بشكل 

  .معروف بالرغم من تمكنه من المحيط الجديد

 :التوصيات

التوصيات التالية، مؤكدة على أهميتها وضرورة األخذ بهـا لإلرتقـاء    إلىتشير الباحثة 

  .في مادة الرياضيات الطلبةداء بمستوى أ

هنـاك  إذ مادة الرياضـيات،   الطلبةمن الضروري استخدام برنامج جيوجبرا في تعليم 

 طلبـة حاجة في مدارسنا العربية الستخدام هذا البرنامج لتعليم وتعلم الرياضيات وذلك ليتمكن ال

يقوموا بها  انمن اكتشاف العالقات الرياضية وحدهم، وكذلك ليتمكنوا من القيام ببناءات صعب 

يطوروا فعاليات  انإذ يمكن  يكون المعلمون مستعدين له، انهذا اإلستخدام يستلزم  على الورق،
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يتم عقد دورات تدريبية لمشرفي  انولذلك  تقترح الباحثة  شبيهة ويرفعوها إلى مواقع مدارسهم،

يكـون   انوومعلمي الرياضيات حول كيفية استخدام برنامج جيوجبرا في تدريس الرياضـيات،  

  .رتقاء بمستوى منهاج الرياضيات في فلسطينذلك جزءا من الخطة المستقبلية لإل

 الطلبـة عطـاء  الباحثة تؤكد على اهميـة إ  انوبناء على النتائج التي تم التوصل لها ف

عتماد على النظريات التي تعلموها وبدون ارشـاد وتـدخل   الفرصة لمعالجة نظريات جديدة باإل

  . لمةكبير من قبل المع

حول موضوع الفهـم  ) النوعية(كذلك توصي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات الكيفية 

الرياضي، واستخدام النظريتين السيميائيتين المستخدمتين في هذا البحث من أجل تحليـل هـذا   

  .الفهم
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لمثلثات موضوع ا الطلبةالمادة التدريبية التي أعدتها الباحثة لتعليم : )1(ملحق 

 باستخدام برنامج جيوجبرا

  :المعلم دليل

 هندسـة هذا الدليل آلية استخدام وسائل تعليمية مقترحة من قبل الباحثة في شرح وحدة ال يوضح

توضيح كيفيـة اسـتخدام    تمحيث ي، األولالجزء  ضياتفي كتاب الريا ثامن األساسيللصف ال

شطة المقترحة والتي تهـدف  نالمن خالل التمارين وا، دةالوسائل المقترحة في تدريس هذه الوح

  :اف السلوكية الخاصة بدروس الوحدة  وذلك وفق عدة خطوات وهيلتحقيق األهد

، عدد الحصص المقترحة لتدريس الموضـوع ، المحتوى الرياضي للموضوع، الدرس موضوع

شـطة  نالالتمـارين وا ،  )يئـة الته(المـدخل  ، الوسائل التعليميـة  ،األهداف السلوكية للموضوع

كون متسلسلة وسيتم عرضها بطريقـة جذابـة   الخطوات ست انعلما ب، الواجب البيتي، المساعدة

تقديم  إمكانيةتحقيق األهداف التي صممت الوسائل التعليمية من أجلها  مع  إلىوصوالً ، ومشوقة

  .الوسائل هذهالدروس بالطريقة التي تراها المعلمة مناسبة للعرض باستخدام 

  :للمعلم عند استخدام الوسائل التعليمية إرشادات

يأخذ منها ما يحتاج  انفله ،  جميع ما يقدم في هذا الدليل هو بمثابة مقترحات للمعلم  ان - 

 في التدريس   أسلوبهتضيف عليها أو يكيفها بما يتفق مع  انوله 

وذلك بإتاحـة الفرصـة    التعليميةبالطالب واعتباره المحور  األساسي للعملية  االهتمام - 

 .لرياضيةا ارينشطة  والتمنالللقيام با مأمامه

األفكار الـواردة   توضيحاالهتمام باستخدام المحسوسات وشبه المحسوسات في  ضرورة - 

 .يتعامل الطالب معها بنفسه انفي كل درس  مع الحرص على 

ال يكون االهتمـام   انو واكتسابهابالمهارات  ، والعنايةوتكوينها مفاهيماالهتمام بال يجب - 

 .دون اآلخر هماأحدب
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  :المقترحة الحصص عدد

 قبل من المقترحة التعليمية الوسائل باستخدام األساسي الثامن للصف الهندسة وحدة لتدريس
  :الباحثة

  الحصص عدد  الصفحة رقم  الدرس اسم  الرقم

  :المثلث    .1
 المثلث أنواع -

  شروط تطابق مثلثين -

  
38  
38  

  حصص 6

  :الساقين المثلث متساوي    .2
 خصائص المثلث متساوي الساقين -

 تساوي زاويتين في مثلث -

نظرية العمود النازل من رأس  -
  القاعدة إلىالمثلث 

43  
  
47  
50  

  حصص 6

 : األضالعالمثلث المتساوي    .3

محاور تماثل المثلث متساوي  -
  األضالع

  األضالعنصف المثلث متساوي  -

53  
  
53  

  حصة
  
  انحصت

  حصة15    الحصص مجموع  
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  .من ثالثة أضالع

تصنّف المثلثات حسب الزوايا 
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  .هما على اآلخر

يقوم الطلبة بكتابة ما توصلوا 

أم ال،  انإليه، وهل تطابق المثلث

واستنتاج شرط التطابق في هذه 

 يكتب كل طالب ما توصل إليه من

مالحظات فيما يخص تطابق 
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  ).دقيقة  40( الزمنية المدة،  المثلث:  

   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمة

   الطلبة 
مراجعة تعريف المثلث مع 

يرسم الطلبة على جيوجبرا 

المثلثات حسب قياسات 

 األضالعالزوايا وأطوال 

  .مستخدمين أدوات جيوجبرا

تكون المعلمة قد وزعت على 

الطالب لكيفية 

استخدام برنامج جيوجبرا في 

  .دراسة موضوع المثلثات

  :صفية ومناقشة أسئلة

تطرح المعلمة على الطلبة  

  :مجموعة من األسئلة وهي

  .عرف المثلث

المثلثات حسب  اعإنهعدد 

  .زواياها

  

المثلثات حسب  اعإنهعدد 

  .أطوال أضالعه

  

  

إجابات الطلبة المتوقعة

هندسي مغلق يتكون شكل : المثلث

من ثالثة أضالع

تصنّف المثلثات حسب الزوايا 

مثلث منفرج الزاوية، قائم : إلى

الزاوية، حاد الزاوية

تصنّف المثلثات حسب أطوال 

: إلى األضالع

، متساوي الساقين، األضالع

األضالعمختلف 

  

  

  :الرياضية المعرفة 

من تطابق   ىاألول

ضلع،ضلع،ضلع 

تعرض المعلمة باستخدام 

جيوجبرا مثاال لمثلثين متساويين 

  األضالع

  

تقسم المعلمة الطلبة إلى 

مجموعات يتكون كل منها من 

وتقوم بتدريبهم  طلبة) 2-3(

  .على استخدام البرنامج

تكلف المعلمة الطلبة ضمن كل 

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

  .على دفترهومن ثم 

  

  

  

يشترك الطلبة في كل خطوة 

يقوموا بها في رسم المثلثين 

األضالعمتساويي 

هما على اآلخرأحدتطبيق 

  

يقوم الطلبة بكتابة ما توصلوا 

إليه، وهل تطابق المثلث

واستنتاج شرط التطابق في هذه 

  .الحالة

يكتب كل طالب ما توصل إليه من

مالحظات فيما يخص تطابق 

  .المثلثين

ينفذ الطلبة الرسم المطلوب ثم 

:  ىاألول الحصة
  

المستخدمة المراجع

 اهتمام تثير مقدمة

مراجعة تعريف المثلث مع 

  .الطلبة

يرسم الطلبة على جيوجبرا  

المثلثات حسب قياسات  اعإنه

الزوايا وأطوال 

مستخدمين أدوات جيوجبرا
  

  
  

  
تكون المعلمة قد وزعت على 

الطالب لكيفية الطلبة دليل 

استخدام برنامج جيوجبرا في 

دراسة موضوع المثلثات

  
  

 مع التفاعل مرحلة

  

األولشرح الحالة 

ضلع،ضلع،ضلع : المثلثات

  )ض،ض،ض(

  

  

تعرض المعلمة باستخدام 

جيوجبرا مثاال لمثلثين متساويين 

األضالعفي أطوال 
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تقوم المعلمة بإعطاء الطلبة 

تحقق من تطابق : السؤال التالي

  :المثلثين التاليين

  

  
  

  

  

تقسم المعلمة الطلبة إلى 

مجموعات يتكون كل منها من 

وتقوم بتدريبهم  طلبة) 2-3(

  .على استخدام البرنامج

تكلف المعلمة الطلبة ضمن كل 

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

العمل، ورقة  على واالستنتاجات

  .ومن ثم على دفتره

  

  

يقومون بتطبيق المثلثين على 

أم  انبعضهما ومالحظة هل ينطبق

  .ال؟ واستنتاج شرط التطابق هنا

يقوم الطلبة بكتابة ما توصلوا 

إليه، واستنتاج شرط التطابق في 

  .هذه الحالة

يكتب كل طالب ما توصل إليه من 

فيما يخص تطابق  مالحظات

  .المثلثين

  

  دقائق  10 

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  

  دقائق 5

  
  
  
  
  

 األفكار اكتب: الصف مناقشة

  .السبورة على

  المثلثات  اعإنه

  تطابق المثلثين بثالثة أضالع 

 هذه بتوضيح ةالمعلم قومت حيث

  وشرحها األفكار

 وما استنتاجاتهم بين الطلبة يقارن

   المعلمة عرضته

  المثلثات   اعإنهيذكر الطالب 

يذكر الطالب شرط تطابق المثلثين 

  . األضالعمن حيث 

  

   دقائق 10

  

  

  

      الراجعة التغذية مرحلة

 يتم ةيانالث الحصة بداية في

 في الرئيسية األفكار كتابة

    السبورة على  السابقة الحصة

   سريعة عامة مراجعة

  :وإجابات أسئلة

  ؟ المثلثات  اعإنه يه ما

هو شرط التطابق من حيث  ما

  أضالع المثلث 

   في كما المجموعات تكوين

 الدرس تقديم السابقة الحصة

   الجديد

  

 األسئلة على الطلبة يجيب

  المطروحة

   

  

  

   دقائق 5
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 40( الزمنية المدةضلع ،زاوية ،ضلع : في التطابق  يانالثالشرط : المثلث: ةيانالث الحصة
  )دقيقة

 المدة   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمةوالمصادر   المراجع

   الزمنية

   الطلبة اهتمام تثير مقدمة

: من تطابق المثلثات  ةيانالثشرح الحالة ا

  )،ضزض،(ضلع،ضلع،ضلع 

  

  

جبرا مثاال باستخدام جيو ةعرض المعلمت

  لمثلثين متساويين في ضلعين وزاوية

  

  

  

عات مجمو إلى الطلبة ةقسم المعلمت

  .طلبة) 3- 2(يتكون كل منها من 

ضمن كل  الطلبة ةكلف المعلمت

مجموعة باستخدام برنامج جيوجبرا 

  .في اإلجابة

  

 في البتكلف المعلمة كل ط 

 المالحظات بكتابة تاالمجموع

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

  .ومن ثم على دفتره

في كل  الطلبةيشترك 

خطوة يقوم بها في رسم 

المثلثين متساويي 

ثم يحاولون  األضالع

هما على أحدتطبيق 

  .اآلخر

  

بكتابة ما  الطلبةيقوم 

توصلوا إليه، وهل تطابق 

أم ال، واستنتاج  انالمثلث

شرط التطابق في هذه 

  .الحالة

يكتب كل طالب ما توصل 

إليه من مالحظات فيما 

  .يخص تطابق المثلثين

  

   قدقائ10 

   الرياضية المعرفة مع التفاعل رحلةم

 برنامج باستخدام التالي المثال عرض

GeoGebra:  

  

  

  

  

 مجموعات في الطلبة بتقسيم قومت

 كما الحاسوب أجهزة على صغيرة

  السابقة الحصة في

 المعروض المثال ةالمعلم وضحت

  . رسم المثلثين كيفية للطلبة وتبين

  

بكتابة حالة  مجموعة كل كلفت

  ة يانالثالتطابق 

  

 ثناءأ الطلبة ةالمعلم تابعت ان

  انو GeoGebra برنامج استخدام

الزوايا في جهتين مختلفتين وقياس 

  . كال الضلعين متساوي

  

 على المثال الطلبة يطبق

 .GeoGebra رنامجب

  

  

  

  

  

  

ما  مجموعة كل وتكتب

توصلت إليه من 

مالحظات على ورقة 

العمل، ومن ثم على 

   . الدفتر

  

   دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  

  

   دقائق 10 
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 على األفكار اكتب: الصف مناقشة  

: هي الرئيسية الفكرة  السبورة

  التطابق بضلعين وزاوية محصورة 

 نتائج استطالع بعد المعلم شرحي

  . ةيانالثحالة التطابق  الطلبة

  

 شرح بعد الطالب يدرك

هناك حالة  ان المعلم

أخرى للتطابق وهي 

ضلعين وزاوية محصورة 

  بينهما 

   دقائق 10

  :الراجعة التغذية مرحلة

 األفكار كتابة يتم الثالثة  الحصة بداية في

استعراض : السابقة الحصة في الرئيسية

حالتي التطابق التي تم التوصل إليهما 

  .ةيانالثو ىاألولبالحصة 

 واإلجابة وسريعة عامة مراجعة

  .الطلبة استفسارات على

  

  .الجديد الدرس تقديم

 التساؤالت يطرح  

 على واالستفسارات

   ةالمعلم

يذكر حاالت التطابق بين 

المثلثات التي تم التوصل 

   . اليها

  دقائق 5

  

  )دقيقة 40( الزمنية في التطابق زاوية،زاوية،ضلع المدة:الشرط الثالث: المثلث:الثالثة الحصة

   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة المراجع

   الطلبة اهتمام تثير مقدمة

شروط التطابق  مراجعة )1

   . السابقة

  

 جيوجبرا مثلثين علي رسم)2

بحيث يكون فيها زاويتين 

متساويتين في القياس وضلع 

  . متساوي في القياس

  

  

تم التوصل شروط التطابق التي  هي ما

  إليها ؟

  

مثلثين  بحيث يكون  برسم الطلبة يكلف

فيهما زاويتين متساويتين في القياس 

 وضلع متساوي في القياس أيضا على

  .جيوجبرا

ما : التالي النقاش بطرح المعلمة تقوم

هو شرط التطابق بين المثلثين في هذه 

  الحالة؟

يتذكر الطالب شروط التطابق 

  .التي تعرف عليها
  

 المثال طالب كل يرسم

  جيوجبرا على المعروض

الزاويتين والضلع في  ويحدد

 كل مثلث 

 عن اإلجابة الطلبة يحاول

 قياس بإيجاد وذلك التساؤل

في كل مثلث وقياس  الزاوية

 . لكل مثلث األضالع

  دقائق 2

  

  

  دقائق 4

  

  

  

  

  

  

  دقائق 4

   الرياضية المعرفة مع التفاعل مرحلة

 كما Geo Gebra برنامج باستخدام مثال عرض

  :يلي

 إلى الطلبةتقسم المعلمة  

مجموعات يتكون كل منها من 

  .طلبة) 2-3(

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة 

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

  

في كل  الطلبةيشترك  

خطوة يقوم بها في رسم 

المثلثين متساويي 

ثم يحاولون  األضالع

هما على أحدتطبيق 

  .اآلخر

  

  

   دقائق 2

  

  

  

  

  دقائق10

  

  



204 

  
  

  

   

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

 .دفتره ومن ثم على

بكتابة ما  الطلبةيقوم 

توصلوا إليه، وهل تطابق 

أم ال، واستنتاج  انالمثلث

شرط التطابق في هذه 

  .الحالة

يكتب كل طالب ما توصل 

إليه من مالحظات فيما 

  .تطابق المثلثينيخص 

  

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

 برنامج باستخدام التالي المثال عرض

GeoGebra:  

  

  

  

  

 في الطلبة بتقسيم تقوم

 أجهزة على صغيرة مجموعات

 الحصة في كما الحاسوب

  السابقة

  

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة  

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

  .ومن ثم على دفتره

  

على  المثال الطلبة يطبق

 .GeoGebra برنامج

  

  

  

بكتابة ما  الطلبةيقوم 

توصلوا إليه، وهل تطابق 

أم ال، واستنتاج  انالمثلث

شرط التطابق في هذه 

  .الحالة

توصل يكتب كل طالب ما 

إليه من مالحظات فيما 

  .يخص تطابق المثلثين

  

   دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  

  

   دقائق 10 

  

  دقائق 5

  
 وتر وضلع في مثلث قائم الزاوية،المدة: الشرط الرابع في التطابق  :المثلث:الرابعة الحصة
  )دقيقة 40(الزمنية
 المدة  الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة والمصادر المراجع

  الزمنية

  .مراجعة شروط التطابق السابقة

 أدواترسم مثلثين قائمي الزاوية على جيوجبرا باستخدام 

  .جيوجبرا
 

عن  الطلبةتسأل المعلمة 

شروط التطابق التي تم 

التعرف عليها في 

  .الحصص السابقة 

 ان الطلبةتطلب من 

يرسموا مثلثين قائمي 

  الزاوية على جيوجبرا

على  الطلبةيجيب 

  .سؤال المعلمة

  

 . المثلثين الطلبةيرسم 

  دقائق  5

  

  



تسأل المعلمة عن نوع 

 الطلبة

استنتاج الشرط الرابع 

من التطابق في حالة هذا 

  

هذين  انيجيب الطلبة 

    انالمثلثين قائم

قد ال يتوصل الطلبة 

لهذا الشرط من 

التطابق ويحاولوا 

البحث عن قياس 

الزوايا األخرى أو 

  . األضالع

  دقائق  10

في 

  الشرط الرابع من التطابق 

كتابة األفكار الرئيسية 

توزع المعلمة على 

 لإلجابة

عليها في أثناء الحصة، 

وتجيب على استفسارات 

 الطلبة

بحل الواجب البيتي 

وتقوم بتوضيح المطلوب 

بكتابة  الطلبة أحديقوم 

النتيجة التي توصلوا 

إليها من المثال السابق 

  . على الدفتر 

  

على  الطلبةيجيب 

  . ورقة العمل

  دقائق  5

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  دقائق   10

  المدة الزمنية   نشاط الطالب 

يقوم الطالب بحل  حل الواجب البيتي 

التدريبات على 

  .جيوجبرا

  دقيقة  40 
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   تستعرض المعلمة المثال التالي باستخدام برنامج 

تسأل المعلمة عن نوع 

  . المثلثين

الطلبةوتطلب من 

استنتاج الشرط الرابع 

من التطابق في حالة هذا 

  . النوع من المثلثات 

  

  

في : مناقشة الصف

الشرط الرابع من التطابق 

كتابة األفكار الرئيسية 

  .على السبورة

  

توزع المعلمة على 

لإلجابةورقة عمل  الطلبة

عليها في أثناء الحصة، 

وتجيب على استفسارات 

  . الطلبة

الطلبةوتكلف المعلمة 

بحل الواجب البيتي 

  .40صفحة 

وتقوم بتوضيح المطلوب 

  .الطلبةمن 

 )دقيقة 40( الزمنية المدة، حل التدريبات : الخامسة

   كمعلم مدخالتي   المراجع والمصاد المستخدمة 

  الرياضي المحتوى

حل الواجب البيتي  الطلبةتطلب المعلمة من   استعراض شروط التطابق األربعة 

  .على جيوجبرا وتفسير إجابته

 

تستعرض المعلمة المثال التالي باستخدام برنامج 
GeoGebra  

  

  
الخامسة  الحصة

المراجع والمصاد المستخدمة 

المحتوى مع التفاعل  

استعراض شروط التطابق األربعة 
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  )دقيقة 40( الزمنية المدة، ) 42(التمارين والمسائل صفحة  حل: السادسة الحصة
  المدة الزمنية    نشاط الطالب    مدخالتي كمعلم    المصادر والمراجع 

  

   ومسائل تمارين حل
 حل الطلبة من المعلمة تطلب

 باستخدام والمسائل التمارين

جيوجيبرا، ثم كتابة اإلجابة على 

  .الدفتر

 باستخدام والمسائل التمارين الطلبة يحل

  . جيوجيبرا برنامج

   دقيقة  40

  
  )دقيقة 40( الزمنية المدة،  المثلث المتساوي الساقين : السابعة الحصة
   الزمنية المدة  المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة المراجع

   الطلبة اهتمام تثير مقدمة
 

تستعرض المعلمة المثال التالي 

  GeoGebra باستخدام برنامج 

  

مثلث متساوي  ABCفي الشكل 
الساقين، لهذا المثلث محور تماثل 

، وهو العمود النازل من ADهو  حداو
، محور BCعلى القاعدة  Aالرأس 

التماثل هذا يشبه المرآة، يمكنك 
االعتماد عليه لتثبت تطابق المثلثين 

ACD  ،ABD. 

 المثلثين تطابق يساعدك هل
ABD،ACD  حول الستنتاجات 

 الساقين؟ المتساوي المثلث خصائص

 القاعدة زاويتي بين العالقة ما: أوال
B ،C الساقين؟  المتساوي المثلث في

 ماذا تستنتج؟

 AD العمود بين العالقة ما: ياانث
 المثلث في BD، CD الضلعين وطول

 الساقين؟ ماذا تستنتج؟ المتساوي

 و AD العمود بين العالقة ما: ثالثا
 المتساوي المثلث فيA  الرأس زاوية

 الساقين؟ ماذا تستنتج؟

  

 مجموعات في الطلبة بتقسيم تقوم

 كما الحاسوب أجهزة على صغيرة

  السابقة الحصة في

  

  

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة  

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

  

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

  .ومن ثم على دفتره

  

العالقة بين  المعلمة ما تسأل

  زاويتي القاعدة ونوع المثلث؟

 تسأل المعلمة عن العالقة بين

  .العمود القائم والقاعدة في المثلث

العالقة بين  عن الطلبة وتسأل

 محور التماثل وزاوية الرأس 

 الطلبة،تستعرض المعلمة إجابات 

  .عن التساؤل المطروح عليهم 

  

توصلوا  التي النتائج  الطلبة يذكر

إليها بالنسبة للمثلث المتساوي 

في  يخطأ الطلبة قد، الساقين 

من الرأس  رسم العمود النازل

  .ويكون غير منصف للقاعدة

  

  

  

  

  

يكتب كل طالب ما توصل إليه من 

مالحظات فيما يخص تطابق 

  .المثلثين

  

  

  

  

يجيب كل طالب على تساؤل 

  .المعلمة ويذكر السبب

  

  

   دقائق 8

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  دقائق 5

  

  

  

  

  

  دقائق 6
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   الرياضي المحتوى مع الطلبة تفاعل

  

التوصل يتم مراجعة النتائج التي تم 

إليها في المثلث المتساوي الساقين في 

  .الدرس السابق

  

رسم المثال التالي باستخدام برنامج 

GeoGebra  :  

 الزوايا نجد ان نريد التالي السؤال في
 ومع السبب ذكر مع A  ،Bالمجهولة

  .الدائرة مركز هي M إنه العلم
  

  

 مجموعات في الطلبة بتقسيم تقوم

 كما الحاسوب أجهزة على صغيرة

  السابقة الحصة في

   

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة 

مجموعة باستخدام برنامج جيوجبرا 

  .في اإلجابة

  

  

  

فيما  الطلبةيطرح التساؤالت على 

ت قياس الزاويتين، تكلف انإذا 

 المجموعات في المعلمة كل طالب

 على واالستنتاجات المالحظات بكتابة

  .ورقة العمل، ومن ثم على دفتره

  

  

على  المثال الطلبة يطبق

 .GeoGebra برنامج

  

  

  

  

  

  

ما  مجموعة كل وتكتب

   . توصلت إليه من مالحظات

  

  

  

   دقائق 12

  

  

  

  

   دقائق 10

  :الصفية المناقشة    

 في الرئيسية األفكار المعلم يكتب

   السبورة على  الدرس

يطلب من الطلبة تلخيص النتائج 

وذلك بكتابتها .التي توصلوا إليها 

على السبورة ، كذلك يقوم المعلم 

بمتابعة وتصحيح أخطاء الطلبة عند 

  :وأجوبة أسئلة،اإلجابة 

العمود النازل من رأس المثلث 

المتساوي الساقين على القاعدة  

  .زاوية الرأس ...

منصف زاوية الرأس يكون عمودي 

  و ينصفها .... على 

  

  

يذكر الطلبة النتائج التي 

توصلوا إليها في المثلث 

المتساوي الساقين والعمود 

  النازل من رأس المثلث ، 

  

  

  

  

   دقائق 10

  

  

  

  
  )دقيقة 40( الزمنية المدة، التمارين حل : الثامنة الحصة
   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة والمصادر المراجع

 التمارين على اإلجابة تتم

 الصفية والتدريبات والمسائل

 برنامج باستخدام) 46(صفحة 

  . جيوجبرا

 المعلمة مع بالتعاون الطلبة يقوم

 باستخدام والمسائل التمارين بحل

  .البرنامج

  

 باستخدام المعلمة مع الطلبة يتشارك

 والمسائل التمارين حل في البرنامج

 والنتائج الحل صحة من والتأكد

   .إليها توصلوا التي

  دقيقة 40

  



208 

  )دقيقة 40:(الزمنية المدة،  تساوي زاويتين في مثلث :  التاسعة الحصة
  

  الزمنية المدة  الطالب نشاط  كمعلم مدخالتي  المستخدمة المراجع

   تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي

  

يتم مراجعة النتائج التي تم التوصل 

إليها في المثلث المتساوي الساقين 

  .الدرس السابق في

  

  برنامج باستخدام مثال عرض

GeoGebra    
  

 A B Cفي الشكل الرباعي التالي 

D القطر ،AC    عمـودي علـى 

DB وينصفه، القطرDB   عمـودي
 Aوينصفه، طول الضلع   ACعلى 

B  6    وحدات، جد أطـوال الشـكل
 A Bالرباعي الباقية؟ ما اسم الشكل 

C D   ولماذا؟  
  

  

  

 مجموعات في الطلبة بتقسيم تقوم

 في كما الحاسوب أجهزة على صغيرة

  السابقة الحصة

   

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة 

مجموعة باستخدام برنامج جيوجبرا 

  .في اإلجابة

  

  

  

فيما إذا  الطلبةيطرح التساؤالت على 

ت الزاويتين متساويتين أم ال، تكلف ان

 المجموعات في المعلمة كل طالب

 على واالستنتاجات المالحظات بكتابة

  .ورقة العمل، ومن ثم على دفتره

   

 على برنامج المثال الطلبة يطبق

GeoGebra. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ما توصلت  مجموعة كل وتكتب

   . إليه من مالحظات

  

  دقيقة  12

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

 دقائق 10
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  )دقيقة40(الزمن   49والتمارين والمسائل صفحة  48التدريبات صفحة  حل: العاشرة الحصة
   والمسائل التمارين من خالل حل الطلبة تعلم وتقويم الراجعة التغذية مرحلة

 في الرئيسية كتابة األفكار

 على السابقة الحصة

  .السبورة

استخدام برنامج  

GeoGebra   لحل بعض

  التمارين 

  

 مع البيتي الواجب بمراجعة تقوم

 األسئلة وتوضيح  الطلبة

 يطرحها التي واالستفسارات

  .الطلبة

  

 في الطلبة مع المعلمة تتشارك

 والمسائل التمارين إجابة 

 ومقارنة البرنامج باستخدام

 مع عليها حصلوا التي اإلجابات

   .إجاباتهم

  

   الطلبة إجابات تقويم

  

 فيما واستفساراتهم أسئلتهم الطلبة يطرح

  .البيتي بالواجب يخص

  

  

  

  

  

   دقائق 10

  

  

  

  

  دقيقة 20

  

  

   دقيقة 5

  

  

  

  
  )دقيقة 40( الزمنية نظرية المدة: المثلث متساوي الساقين  : عشر الحادية الحصة
   الزمنية المدة   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة والمصادر المراجع

  الطلبة اهتمام تثير مقدمة

  مراجعة األفكار السابقة 

  

  

  

  

  

تقوم المعلمة بمراجعة النتائج 

التي تم التوصل إليها في 

السابقة فيما يتعلق الحصة 

 .بالمثلث المتساوي الساقين

  

  

عن األسئلة التي  الطلبةيجيب 

  . تطرحها المعلمة

  

   دقائق 5

   الرياضي المحتوى مع الطلبة تفاعل

  

  اإلجابة على ورقة العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الصفية المناقشة

مناقشة الحقييقة التي توصلوا 

منصف زاوية  انإذا هانإليها 

الرأس  في مثلث عموداً على 

المثلث متساوي  انالقاعدة ف

  .الساقين 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة 

  ورقة العمل 

  

   البيتي الواجب شرح

   51تدريبات سفحة 

على ورقة   الطالب يجيب

  العمل 

  

  

   دقائق 15

  

  

  

  

  

  

  

   دقائق 2
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  الراجعة التغذية مرحلة

 االفكار تكتب ة عشرةيانالث  الحصة بداية في 

  .السابقة على السبورة  للحصة الرئيسية

  

 الطلبة بتذكير المعلم يقوم

 والنظريات واألفكار بالمفاهيم

 بالحصة شرحها تم التي

 مع بالمشاركة وذلك السابقة

  .الطلبة

 ان الطلبة من يطلب حيث

 والنظريات المفاهيم كل يبينوا

 المعلم ، يتابع شرحها تم التي

 على للوقوف الطلبة اجابات

 ان الممكن من التي االخطاء

   فيها يقعوا

يذكر الطلبة الحقائق التي 

توصلوا اليها في الحصة 

السابقة ونص النظرية التي 

تم اثبات صحتها باستخدام 

  GeoGebraبرنامج 

  

  

  

  

   دقائق10

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 40( الزمنية المدة، 52و صفحة 51والمسائل صفحة  التمارين حل: ة عشريانالث الحصة
  )دقيقة

 والمراجع المصادر

   المستخدمة

 المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي

   الزمنية

 والمسائل التمارين حل يتم

  .على السبورة

   .العمل ورقة على اإلجابة

 التمارين حل الطلبة من المعلمة تطلب

 بالحل انيتشار طالبين كل بحيث والمسائل

 الحل في والتوجيه اإلرشاد منهما كال ويقدم

 المعلمة تقوم الحل تعذر وحالة لزم ان

   .بالتدخل

 حل في طالبين كل يتعاون

 وذلك والمسائل التمارين

 المشار الوسائل باستخدام

   .إليها

  دقيقة 35

  
  )دقيقة 40( الزمنية المدة، األضالعالمثلث المتساوي : عشر الثالثة الحصة
   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي  والمستخدمة والمصادر المراجع

  مقدمة تثير إهتمام الطالب 

 برنامج باستخدام المثال عرض يتم
GeoGebra  يلي كما:  

  

 اعإنه في الطلبة المعلمة تراجع
مجموع زوايا المثلث  انالمثلثات و

 =180K  
  

يتم إيجاد قياس زوايا الشكل  

 وقياس أطوال أضالعه وذلك
   GeoGebra باستخدام

يسأل المعلم ماذا نستنتج بعد إيجاد 

  القياسات؟
 على التالية األسئلة  المعلمة تسأل

  :الطلبة
  ما مجموع  زوايا المثلث ؟

 الزاوية الطلبة يذكر 
  المثلثات  اعإنه
  

  
 في  الطلبة يشارك

 باإلجابة وذلك العرض
 التي التساؤالت على

المعلمة، قد  تطرحها

إسماً آخر  الطلبةيقترح 
للمثلث وذلك بناء على 

  فهمه 

  قائق  5
  
  

  
  دقيقة 20 
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هل أطوال أضالع المثلث 

  متساوية؟
نسمي هذا المثلث  انتقترح  ماذا

  ؟

 يكتب اإلجابات استعراض بعد
المثلث  انورقة العمل  على الطلبة

زواياه  العاألضهو متساوي 
  متساوية وأضالعه متساوية 

  

 ان الطلبةيستنتج 

متساوية  األضالع
  وبالتالي الزاويا متساوية 

قياس كل زاوية  انو 

في المثلث متساوي 
  60K=  األضالع

على  الطلبةيجيب 
السؤال وذلك بحله على 

  الدفتر  

يقارن الطلبة بين ما 
توصلوا إليه من إجابة 

وبين ما توصل إليه 
زميلهم من إجابة 

  . باستخدام البرنامج

  

  

  
  
  

  
  

  دقيقة 15

   الرياضي المعرفي المحتوى مع التفاعل

 في GeoGebra برنامج استخدام
  : السابق التوضيحي المثال عرض

  
  

  

  

  

  

 مثلث  A B C التالي، الشكل في

 العمود هو  A D ،األضالع متساوي

 B القاعدة على Aالرأس  من النازل

C الضلع طول ان إذا A B  6 

  .وحدات

  ؟B الزاوية قياس ما - أ

  ؟B A D الزاوية قياس ما_  ب

  ؟B D الضلع طول ما -ج

 مـع  A B C المثلث نصف أرسم_ ء

 المثلـث  زوايـا  قياس وجود ضرورة

 نصـف  زوايـا  قياس ما الشكل، على

 مـاذا  ؟ األضـالع  المتسـاوي  المثلث

   تستنتج؟

  

 مجموعات في الطلبة بتقسيم تقوم

 في كما الحاسوب أجهزة على صغيرة

  السابقة الحصة

  

ضمن كل مجموعة  الطلبةتكلف المعلمة  

  .باستخدام برنامج جيوجبرا في اإلجابة

  

 المجموعات في تكلف المعلمة كل طالب 

 على واالستنتاجات المالحظات بكتابة

  .ورقة العمل، ومن ثم على دفتره

  

عن  الطلبةتستعرض المعلمة إجابات 

  .التساؤالت المطروح عليهم 

على  المثال الطلبة يطبق

 .GeoGebra برنامج

  

  

  

  

  

  

ما  مجموعة كل وتكتب

   . توصلت إليه من مالحظات
 

12 
  دقيقة

  
  

  
  
  

10 
  دقائق
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  )دقيقة 40( الزمنية المدة، األضالعمحاور التماثل في المثلث المتساوي : الرابعة عشر الحصة
  المدة الزمنية   نشاط الطالب   مدخالتي كمعلم   المصادر والمراجع 

  الرياضي المعرفي المحتوى مع التفاعل

 السابق للدرس الرئيسية كتابة األفكار

  :على السبورة وهي

جميع : األضالعالمثلث المتساوي 

زواياه متساوية وجميع أضالعه 

  . متساوية

  

 برنامج باستخدام المثال التالي رسم 

GeoGebra  لنصف مثلث متساوي

   األضالع

  

  
  

  

*- وأ BAD ا��T�Iأرسم 

 �I�I$ X�Y Z�4+ >�D ,K J+%�
 ا�*;ع$C�$ T�I�وي 

... (� A�[ل ا�
\ �$
 T�Iا��Z)�4؟ا� 

  

يتم عرض المثال التالي لمثلث 

باستخدام برنامج  األضالعمتساوي 
GeoGebra    

 ،MA المجاورة الدائرة في

MB قطـرين،  نصفا AB  

 عمود M D الدائرة، في وتر

  .الوتر على

   الصفية المناقشة

  :المعلمة السؤال التالي  تسأل

متى يكون المثلث متساوي 

  ؟األضالع

  

  

 في الطلبة المعلمة تقسم

 تتكون مجموعة كل مجموعات

 للتشارك وذلك طلبة ثالثة من

 باستخدام لنتيجةفي التوصل 

 الطلبة المعلمة تتابع، البرنامج

   .البرنامج استخدام أثناء

  

  :تطرح المعلمة األسئلة التالية 

في نصف المثلث المتساوي 

فسر وجود الزاويا  األضالع

  ؟)30،60،90(

ما عالقة طول الضلع المقابل 

  بطول الوتر؟ 30للزاوية 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على السؤال  الطلبة يجيب 

  

  

.  

  

  يتوزع الطلبة في مجموعات 

  

  

  

  

  

  

على أسئلة المعلمة،  الطلبةيجيب 

ويعطوا تفسيرا بناء على 

الحصص السابقة لوجود الزاويا 

)30،60،90(  

عالقة طول الوتر  الطلبةيفسر 

  .30بطول الضلع المقابل للزاوية 

  

  .يجيب الطلبة على اسئلة المعلم  

قد يخطئ الطلبة في ايجاد العالقة 

بين طول الوتر بطول الضلع 

، مما  30المقابل للزاوية 

  يستدعي تدخل المعلم في التوضيح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقائق  2

  

  

  

  

  دقائق  3

  

  

  

  

  

  

   دقائق 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقة 20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 على برنامج المثال الطلبة

GeoGebra. 

ما توصلت  مجموعة كل

   إليه من مالحظات ولماذا؟

  

  دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقة 12

  )دقيقة 40(
   الزمنية المدة  الطالب

   .اناالمتح على

 التمارين الطلبة 

 ثم ومن البرنامج باستخدام

  .كتابة اإلجابة  على الدفتر

  دقيقة  40
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 قطــر نصــف 

  : وحدات

BD؟  

  ؟ABالوتر 

  ؟Aالزاويـة   قيـاس 

 في الطلبة بتقسيم تقوم

 أجهزة على صغيرة مجموعات

 الحصة في كما الحاسوب

  السابقة

  

ضمن كل  الطلبةتكلف المعلمة  

مجموعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا في اإلجابة

  

 في تكلف المعلمة كل طالب 

 المالحظات بكتابة المجموعات

ورقة العمل،  على واالستنتاجات

  .ومن ثم على دفتره

  

تستعرض المعلمة إجابات 

عن التساؤالت المطروح  الطلبة

  عليهم

   

  

الطلبة يطبق

GeoGebra

  

  

  

  

  

  

كل وتكتب

إليه من مالحظات ولماذا؟

  

( الزمنية المدة، والمسائل التمارين حل: عشر الخامسة
الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمة والمصادر

 التمارين عرض بعض 

 باستخدام  54

  

   العمل ورقة

  

 األسئلة بعرض  المعلمة تقوم

 وتكليف، جيوجبرا برنامج باستخدام

 البرنامج باستخدام السؤال بحل الطلبة

 على كتابة اإلجابة  ثم ومن مرة

 السؤال إلى تقالنالا ذلك وبعد. الدفتر

  .يليه الذي

على اإلجابة

  

 يحل

باستخدام

كتابة اإلجابة  على الدفتر

 

 طــول ان اذا

وحدات 6 الدائرة

BD طول جد )أ

الوتر  طول جد )ب

قيـاس  جد )ج

  
الخامسة الحصة
والمصادر المراجع

  

عرض بعض 

54صفحة والمسائل

   برنامج جيوجبرا

   

ورقة على اإلجابة 
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حسب ثالثة أضالع  مثلثين تطابق لشرط ىاألول المجموعة تعلم سيناريو ):2(ملحق 

  )ض ض، ض،(

، أرسم المثلثين اآلتيـين علـى واجهـة    جيوجبراصفحة برنامج فتح نافذة جديدة في إ: سؤال

  طباق؟ ماذا تستنتج؟نالا شروط انيستوفي انالبرنامج، هل المثلث

  

، أيقونة قطعـة بطـول   أيقونة مضلع : التالية األيقوناتة بانيمكنك أثناء الرسم االستع

، أيقونـة   ، أيقونة بعد  ، أيقونة قطعة مستقيمة محددة بنقطتين ثابت

 .، أيقونة حرك ، أيقونة زاوية زاوية ذات قياس معلوم

  ذا تالحظ بالنسبة لقياس الزوايا في المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ما )1

 في المثلثين؟ ماذا تستنتج؟ األضالعذا تالحظ بالنسبة لطول ما )2

عن طريق مسكه  األولفي برنامج جيوجبرا، ثم تحكم بالمثلث  استعن بأيقونة حرك )3

  ؟ ماذا تالحظ؟يانالثرؤوسه وتحريكه في برنامج جيوجبرا، وقم بوضعه فوق المثلث  أحدمن 

  :)ض ض، ض،( مثلثين تطابق لشرط ىاألول المجموعة استكشاف سيناريو

بنفس قياس ثالث أضالع في  األولشوفي هون ثالث أضالع في المثلث ... أكيد بتطابقو: منال 

أكيـد  )...ض، ض، ض(ومن شرط التطابق إلي استنتجناه في الحصة الماضـية   يانالثالمثلث 
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في المثلثين، ضلعا ضلعا، على واجهة  األضالعأثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على .بتطابقو

  .اويها في الطول، كما في الصورةالبرنامج، معبرة عن تس

  

  .تساويها في الطول، ضلعا ضلعا، معبرة عن األضالعمنال على  تأشير: صورة

خلينا نحركهم ونشوف بتطابقو وال ال ؟ أثناء كالمها حركت حال المثلث علـى واجهـة   : حال 

  .ع المثلث اآلخر، كما في الصورةتطابقه م إمكانيةبرنامج جيوجبرا، لترى 

  

ثلثين لم الم انتطابقه مع المثلث اآلخر وبعدها وجدت حال ومنال  إمكانيةتحريك حال لمثلث، لترى : صورة

  .ينطبقا بالفعل
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بنفس قياس الثالث أضالع في المثلث  األولالثالث اضالع في المثلث ..في شي محيرني : منال 

  ليش ما اتطابقو؟ ... يانالث

  

  .حال ومنال في حيرة، بسبب عدم تطابق المثلثين: صورة

  كم طول الضلع المناظر إلو؟؟...وحدات 6طوله  ABشوفوا  الضلع طوله : المعلمة

  شو يعني ؟...طيب: منال

ض، ض، (للتطـابق   األولخلينا نرجع لالبلت إلي توصلنا منه للشرط  أكثرحتى نفهم : المعلمة

 .2طوله  HGالضلع  يانالثنظيره في المثلث ...2طوله  LKشوفوا الضلع )...ض

  

  ).ض، ض، ض(إلى شرط التطابق بثالثة اضالع الشكل الذي تم من خالله التوصل : شكل



217 

  .، كما في الصورةمنال وحال يقارنون بين المثلثين في االبلت و المثلثين في ورقة العمل

  

  .حال ومنال يقارنون بين أطوال أضالع المثلثين في االبلت وورقة العمل: صورة

ـ  HIمناظر للضلع  2طوله  LMيعني الضلع ..اااااه فهمت : منال   KMوالضـلع  ...2ه طول

فـي   األضـالع أثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على .  1طوله  GIمناظر للضلع  1طوله 

المتناظرة في المثلثين، كمـا فـي    األضالعالمثلثين ، ضلعا ضلعا، على واجهة البرنامج، مبينة 

  .الصورة

  

  .المثلثين، ضلعا ضلعا، لتشير إلى تناظرها في األضالعمنال على  تأشير: صورة

  .آه صح: حال
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مش  األولفي المثلث  األضالع إنه...إذن المشكلة في عدم تطابق المثلثين إلي رسمناهم : منال 

أثناء كالمها أشارت منال بإصبعها على .  يانالثمناظرة لألضالع إلي بنفس القياس في المثلث 

تطـابق المثلثـين، كمـا فـي      في المثلثين في واجهة البرنامج، معبرة عن سبب عدم األضالع

  .الصورة

  
  .في المثلثين، موضحة سبب عدم تطابق المثلثين األضالعمنال على  تأشير: صورة

متساوية مـع   األولهيك معناتو  شرط التطابق الزم يكون ثالث أضالع في المثلث ...آآآه: حال

  . يانالثثالث أضالع مناظرة إلها في المثلث 

  .نكتب سبب عدم التطابق على ورقة العملخلينا ...آه أكيد: منال

  .يال...آه: حال

  
 .منال تكتب سبب عدم تطابق المثلثين على ورقة العمل: صورة
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  قائمة أعضاء لجنة  تحكيم المادة التدريبية و اختبارات الدراسة :)3(ملحق

  االسم  الرقم
 الدرجة

  العلمية
  التخصص

 العمل

  الحالي
  العمل جهة

  دكتوراة  وجيه ضاهر  1
 تدريس أساليب

  الرياضيات
  دكتور

/  الوطنية النجاح جامعة
  فلسطين/  نابلس

  دكتوراة  سهيل صالحة  2
 تدريس أساليب

  الرياضيات
  دكتور

/  الوطنية النجاح جامعة
  فلسطين/  نابلس

  ماجستير  عرفات ياسر نداء  3
 وتقويم قياس

  بحث وإحصاء
 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

  معلم  الرياضيات  ماجستير  عماد أردنية  4
/  ية للذكورإنهاإلسالمية الث

  نابلس

  ماجستير  العارضة كريم  5
 تدريس أساليب

  الرياضيات
 مشرف
  تربوي

 والتعليم التربية مديرية
  نابلس/

  ماجستير  اجتياد ثابت  6
 تدريس أساليب

  الرياضيات
  معلمة

/  جامعة القدس المفتوحة
  نابلس

  معلم  رياضيات  بكالوريوس  عبيةابراهيم ابو   7
  /راهبات مار يوسف

  نابلس

  معلمة  رياضيات  بكالوريس  نادية تفاحة  8
  /راهبات مار يوسف

  نابلس

  نابلس/  بكالوريا الرواد  معلمة  رياضيات  بكالوريس  حنين بسطامي  9

  رياضيات  بكالوريس  جبر زكريا نادية  10
 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس
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  أوراق العمل) 4(ملحق 
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The Semiotics of Grade 8 Student's Learning of the Triangle in 
Multimodal Environment of Signs and Tools (A qualitative Study) 

By 
Hala Amin Abdel Aziz Said 

Supervised By 
Dr. Wageeh Daher  

Abstract 

This study aimed to analyze the semiotics processes for eighth grade 

students, when they learn   the triangle subject. We do that, using two 

semiotic models developed by the Italian researcher Ferdinando Arzarello. 

The two models are the semiotic bundle, and the space of action, 

production and communication. (APC_space). 

The researcher selected the research   participants from eighth grade 

students in private schools belonging to Nablus city Directorate of 

Education, where the participants marks were 80 or more. The participants 

were divided into four groups (one male group, and one female group).  

The researcher taught both of the groups the triangle topic that was 

prepared in advance, taking into account that it should appropriate for 

Geogebra use. 

The researcher observed and followed up student’s use of symbols, 

gestures and signals: physical / manual and verbal, and the different types 

of symbols used during learning processes. The researcher documented the 

particpants’ work using video and audio (Audio - Video) . The researcher 

then coded all video observations, and then analyze the coded data using 

the mentioned two semiotic models 
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This study answered the following main question: What are eighth 

grade students’ learning processes in the triangle topic, when learning using 

Geogebra? More specifically the study answered the following two 

questions: 

 (1) what are the semiotics bundles that eighth grade students get involved 

with when they learn trigonometry subject using Geogebra? 

 (2) What are the spaces action, production and communication, which 

eighth students get involved with when they learn the triangle topic, 

using  Geogebra؟ 

The results showed that the students used  different types of 

processes, including cognitive processes, meta-cognitive processes, 

behavioral processes and meta-behavioral processes .They also  produced 

different types of productions,  including cognitive productions, meta-

cognitive productions. The students performed those processes and 

productions by means  of verbal and () communication. Furthermore, they 

used geometric, dynamic and written registers.  

Based on the results obtained from the research, the researcher 

recommends to use Geogebra in teaching students math, where Geogebra 

enabled students to prepare mathematical settings and explore new 

mathematical settings.   
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The researcher stresses the importance of giving students the 

opportunity to address new geometric and mathematical theorems, by using  

technology, and specifically GeoGebra, and with guidance of  the teacher. 

The researcher also recommends conducting more qualitative studies 

regarding mathematical understanding, and specifically by using the 

semiotics models used in this study. 




