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)اسة نوعيةدر (    

 إعداد
حمد هاشم بني مطرأهشام   

  ف اشر إ
  وجيه ضاهر. د

  ملخصال

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أنشطة تبدأ بالحياة اليومية لتعليم موضوع الزوايا في الدائرة لطالب 

الصف التاسع بحيث تكون هذه األنشطة من نوع النمذجة الحياتية، بمعنى قيام الطالب بتحويل 

ذج الحياتي إلى نموذج رياضي، وذلك بمساعدة أداة تكنولوجية حديثة وهي برنامج مواقف النمو 

مواقف حياتية رياضية  ابها الطالب عندما عالجو  قامجيوجبرا، وفحص عمليات التجريد التي 

الطالب بواسطة نظرية التجريد  تعّلمبمساعدة البرنامج، وهذا الفحص تم من خالل تحليل عمليات 

  :ل التالياجابة في هذه الدراسة عن السؤ الل هذه النظرية تمت اإلفي سياق، ومن خ

ون موضوع الزوايا في تعلمتاسع عندما يالصف العمليات التجريد التي يقوم بها طالب  صفات ما

  الدائرة عن طريق أنشطة حياتية بمساعدة برنامج جيوجبرا؟

األساسي، وقام بإعطاء  مجموعات من طالب الصف التاسع لذلك قام الباحث باختيار ثالثِ 

طلب منهم نمذجتها مستخدمين في ذلك برنامج جيوجبرا، شطة التي تم تصميمها للطالب، و األن

وقام الباحث بمراقبة ومتابعة عمل الطالب، ومناقشة أفكارهم، وتصويرهم عملهم خالل قيامهم 

سلوك الطالب في كل  م مالحظةتّ  إذ، )التجريد في سياق(ثم تحليلها بواسطة النظرية  ،باألنشطة

، بناء معرفة جديدةو البناء مع مفهوم سابق، و التعرف على، و الحاجة، : مية التاليةمن المراحل التعلّ 

ى النتائج المتوقعة من هذا ليتيح الفرصة في التوصل إل )Dreyfus & Tsamir, 2004( والتحكم

  .البحث



 ي 
 

الدائرة من النماذج الحياتية  زواياوضوع وا ممتعلوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الطالب 

التي قدمت للطالب كأنشطة، ومن نمذجة الطالب لها في برنامج جيوجبرا الذي استفاد الطالب منه 

فيها الطالب مفاهيم هندسية مثل الزاوية المركزية والزاوية  تعّلمالتي  تعّلمفي جميع مراحل ال

تعرف  إذين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، المحيطية والعالقات الهندسية مثل العالقة ب

لفهم المختلفة حسب نظرية الطالب على هذه المفاهيم والعالقات من خالل المرور بمراحل ا

، أي أّن النموذج الحياتي ورسم األشكال في برنامج جيوجبرا ساعد الطالب في تذكر التجريد

له في البرنامج من النموذج الحياتي، ومن هذا المفاهيم المرتبطة بالشكل الهندسي الذي تم تمثي

التذكر، ومن ربط المفاهيم مع بعضها البعض من قبل الطالب تم التوصل للمفاهيم والعالقات 

  .الهندسية الجديدة

حول نظرية ) الكيفية(أهمها إجراء مزيد من الدراسات النوعية  ،وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات

ة وتسليط الضوء عليهما في الدراسات العربية، وٕاجراء دراسات حول أثر التجريد في سياق، والنمذج

استخدام النماذج الحياتية في تعليم مواضيع مختلفة في الرياضيات، وخاصة مواضيع الهندسة، 

ويقترح الباحث إدخال أنشطة النماذج الحياتية لمنهاج الرياضيات بحيث يتعامل معها الطالب في 

على  وحثهملطالب امتابعة لمين بذلك التكنولوجيا، أو بدونها، وعمل آلية الحدث التعليمي مستخد

حل مثل هذه األنشطة، وتوعية الطالب بضرورة هذه األنشطة في تنمية تفكيرهم الرياضي ودورها 

تدريب المعلمين على أعداد أنشطة للنماذج الحياتية تخدم و  ،قدرتهم على حل المسائل في تطوير

  .باالكتشاف تعّلمليمه، فنشاط النموذج الحياتي يتيح الفرصة للطالب الالموضوع المراد تع



  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 

  الدراسة مقدمة

لتلك  الفقري بالعمود وصفها ويمكن المختلفة، العلوم بين أساسياً  ومركزاً  مكانة الرياضيات تحتل

المحيط  وفهم الخبرات، لتنظيم مهمة أداة لمختصينا من كثير نظر وجهة من فالرياضيات العلوم،

الحسية  الخبرات خالل من المحيط، هذا على السيطرة في تساعد أنها كما فيه، نعيش الذي

 أي تضاهيها ال بصورة غنية الدقيقة بتركيبتها الرياضيات فأضحت .المادية والدوافع واالحتياجات

 يحدث فيما عميق، تأثير ذا عنصراً  الرياضيات تعتبر ذال تناسقها، منطقها وشدة وقوة دقتها في مادة

 صورة إلى المناهج تتغير وأن البد الحال وبطبيعة وحياتية، علمية وتكنولوجيه تطورات من اآلن

 كم يعني يعد لم اآلن الرياضي فالتميز التطورات، هذه مع للتوافق الفرد، بتحقيق متطلبات مطالبة

 الرياضية المعرفة وتوظيف إدراك على أيضاً  قدرته يعني وٕانما فقط المتعلم لدى المعرفة الرياضية

  . نعيش فيه الذي المجتمعي التطور مع والتعامل حل المشكالت، في

لتعليم  األساسي الهدف هو التحصيل أن ترى والتي النظرة تغير من البد أنه إلى هنا ونشير

معرفة  من اكتسبه ما توظيف هاخالل من الطالب يستطيع التي هي فالرياضيات الرياضيات،

  .فيه يعيش الذي المجتمع خدمة وفي المختلفة المواقف في تواجهه التي المشكالت حل في رياضية

استمدت  إذشهدت السنوات القليلة الماضية حركة تدعو إلى تحديث طرائق التدريس المتبعة، فقد 

يال ذات شخصيات متزنة ٕايجاد أجو ، تعّلمسيكولوجية العائمها وأسسها من عملية التحديث هذه د

حل مشكالت العصر وانجاز أدوار فاعلية في المجتمع حاضرًا ومستقبًال، مما حّول قادرة على 

فيها على نفسه في  متعلالذاتي، التي يعتمد الم تعّلمباستراتيجيات ال تعّلماالهتمام من التعليم إلى ال

  ).1991علي و التكريتي، (ه متعلتحمل مسؤولية 

 بةعمال المركّ دريس الرياضيات من األت نّ أل ؛تحديث طرائق التدريس يتم في ضوء الحقيقة والفهمّن 

 ةتنوعمالرياضية  وادّ إعطاء الم ثناءأف، وخصوصًا التي يتعرض لها المعلم داخل غرفة الص
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 في المعلم عندما ال يندمج الطالب مع صبح تدريس الرياضيات صعباً بشكل خاص، ي. المحتوى

 ،التصنيفو ، بيركالتو  التحليل،و الطالب قادر على التفسير،  بالرغم من أنّ ، وقد يحدث هذا الدرس

) 14- 11(من سن  يصبح ناقداً تفكير الطالب  ، وكذلك بالرغم من أنّ تخيلال، و والتفكير المنعكس

 سبب عدم اندماج الطالب قد يكون علىو  ،)2001( الرافعيحسب نظرية بياجيه المشار إليها في 

 وهذا يحصل عادة في، ما لديه من تفسيرات وتحليالت إلخراجفرصة الال يعطى  هبأنّ غلب األ

وهذا ما يدفعنا إلى  .ن داخل الصفيغلب المعلمأالتي يستخدمها الطريقة التقليدية في التعليم 

ة، أهمها النمذجة التي تهتم بالتطبيقات الرياضية الحياتي، و البحث عن طرق جديدة لتعليم الرياضيات

 تعّلمنا حين ندمج بين النمذجة والتكنولوجيا سوف يتحسن ونحن نتوقع أنّ . وكذلك تكنولوجيا التعليم

 عمالهم ولتشجيعهم على القيام بإفرصا مختلفة ومتنوعة للتعبير عن أنفس بإعطائهمالطالب 

  .رياضية خاصة بهم

 إذالب لتشمل عدة فروع، تتعدد المواضيع التي يطرحها كتاب الرياضيات في كل صف يمر فيه الط

لمواضيع ويجعلها هذه ا تعّلميمكن استخدام النمذجة والتكنولوجيا في كل هذه المواضيع، مما يسهل 

هي تكنولوجيا حاسوبية، تم استخدامها في هذه الدراسة التكنولوجيا التي و  ،ذات معنى للطالب

 وايليا والمغني عبيدن بيّ دعت الكثير من الدراسات الستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، و و 

ا قائًما على التفاعل بين تعّلمه يقدم فعالية الحاسوب كوسيلة تعليمية، تظهر في أنّ  أنّ ) 1996(

الحاسوب يقدم برامج متنوعة تتناسب وحاجات وقدرات الطلبة، هذا  ، كما أنّ متعلالحاسوب والم

مج التي ومن هذه البرا. تعّلموحماسه لل ملتعه يلعب دوًرا هاًما في إثارة فاعلية المباإلضافة إلى أنّ 

هندسة في هذه الدراسة لتعليم موضوع  الباحث مهاستخد الذي يتيحها الحاسوب برنامج جيوجبرا

جيوجبرا استخدام برنامج  إلى أنّ ) Udi & Radakovic, 2012(يشير يودي ورادكوف  إذ الدائرة،

ره هذا البرنامج من يات وذلك من خالل ما يوفّ مكن الطلبة من فهم المبادئ والمفاهيم في الرياض

   .ربط بين الجانب النظري والديناميكي للمفاهيم في الرياضيات

موضوع الهندسة الذي يعد من والتكنولوجيا في  الرياضية باستخدام النمذجةنهتم  في هذه الدراسة

ة لما يوجد حولنا وهو موضوع يمس الحياة العملية بصورة واضح، وأصعبها الرياضياتفروع أهم 
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مام األعين الكثير من أ ةلها المتواجداشكأضع تلالهتمام، و  اغلبها مثير أشكال هندسية يعد أمن 

 ،لاشكظهر فيها األتر العالقات التي يفستعالمات االستفهام التي تحاول البحث عن إجابات ل

تيح ربطا مع الحياة اليومية القيام بفعاليات عن هذه األشكال باستخدام النمذجة والتكنولوجيا سوف تو 

عه من ناحية وعمال مستقال للطالب عن طريق التكنولوجيا من ناحية أخرى، وهو ما سوف يشجّ 

مواضيع رياضية متقدمة يمكن التطرق إليها عن طريق نمذجة األشكال الهندسية اليومية  تعّلمعلى 

لدراسات باستخدام النمذجة ألهمية النمذجة الرياضية قد أوصت العديد من ا .بتوجه تكنولوجي

 يـف يةـالرياض ةـالنمذج لإدخا بضرورة) 2008( أحمددراسة الرياضية في التعليم، فقد أوصت 

 تنمية في الرياضية النمذجة باستخدام) 2006( الرفاعي سةدرا تـوأوص، ياتـالرياض اهجـمن

  .اإلبداعي التفکير

حياتية بمساعدة برنامج جيوجبرا وفقا لنظرية وتم في هذه الدراسة تحليل نمذجة الطالب للمواقف ال

الحاجة، والظهور، : التجريد في سياق التي تصف بدورها ثالث مراحل لإلدراك الرياضي وهي

تعرف على، والبناء مع، وبناء معرفة : إذ أّن مرحلة الظهور تتكون من ثالث مراحل هي. والتحكم

    .جديدة

  :مشكلة الدراسة

مختلف المراحل، وينبغي البحث عن  فياألمر الهين لدى طالب المدرسة الهندسة ليس ب تعّلمإّن 

تم  إذ، هذه الدراسةبه  قامتهذا ما  .ها وتجعلها بنفس الوقت ممتعةمتعلطرق بديلة تسهل عملية 

 طلب من الطالبو ن الحياة اليومية معرض مواضيع هندسة الدائرة باستخدام أنشطة مأخوذة 

بواسطة استخدام  يكون االستنتاجبحث  معين من مواضيع الدائرة، في موضوعاستنتاج العالقات 

تعامل الطالب مع مواضيع في الدائرة من خالل مواقف حياتية، والطالب يقوم . جيوجبرابرنامج 

تحويل مواقف هذه المعالجة عن طريق  تتم إذ. لمعالجة هذه المواقف الرياضيةبالنمذجة الرياضية 

يتم في النمذجة الرياضية عملية تمثيل ه هذا يعني أنّ . هارياضية وحلّ  مسائلومشكالت حياتية إلى 

باستخدام نموذج  المشكالتحلول لتلك  وٕايجادالعالم الحقيقي وفق الشروط الرياضية،  مشكالت
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من  تمّ ذلك  كلو  ،رياضي يمكن التعامل معه بصورة أبسط من تعقد المشكلة في العالم الحقيقي

  .خالل برنامج جيوجبرا

 تتم هندسة الدائرة الحياة اليومية التي تخّص المأخوذة من  األنشطةنمذجة شكل مفصل أكثر، ب

وتعليم الرياضيات، وقد  تعّلمبرا وهو عبارة عن برنامج حاسوبي حديث نسبيًا لجيوج باستخدام برنامج

نامج ، وهو بر إليهالرياضيات ينتشر بصورة كبيرة وذلك لسهولة الوصول  مادةفي  استخدامهأخذ 

ل طالب الرياضيات يساهمان في توصّ جانبان رياضيان مهمان ، وهما والرمزيّ  المرئيّ يربط بين 

  .إلى فهم عميق للعناصر والعمليات الرياضية

تم استخدامه بشكل فعال عند ، و مد طريقة تدريس جديدة واستخدام برنامج محوسبتتعهذه الدراسة 

داخل غرفة هم متعلمن خالل  حدثت لطالب التيأعمال ا تحليلوتم  ،عرض األنشطة ونمذجتها

رها ، والتي طوّ )Abstraction in Context - AiC(التجريد في سياق الصف باستخدام نظرية 

 تاهتمّ  .)Hershkowitz, Schwarz & Dreyfus, 2001(درايفوس و شفارتس و  هيرشكوفيتس

ظهور و ير عن الحاجة إلى التجريد، التعب: وهي عمليات التجريد التي يقوم بها الطالببالدراسة  هذه

معرفة سابقة تتعلق  عناصر وعملياتظهور : ظهور التجريد يتكون منو  .م بالتجريدالتجريد والتحكّ 

. ين معرفة جديدةجديدة باستخدام ما ظهر من معرفة سابقة، وتكو  مشكالتحل و بالمعرفة الجديدة، 

 التحليلو  المقارنةو  التذكرات إدراكية، مثل بمركبات كل عملية تجريد من عملي أيضاالدراسة  اهتمت

  .التفسيرو 

  :أهداف الدراسة

ن في تدريس الرياضيات إلى استخدام أنشطة تعالج مواقف حياتية في تعليم ييدعو بعض الباحث

هذا البحث يهدف إلى استخدام أنشطة تبدأ . الرياضيات، وذلك لتقريب الرياضيات للطالب تعّلمو 

من نوع  كانتاألنشطة . تاسعالصف الزوايا في الدائرة لطالب اليم موضوع بالحياة اليومية لتعل

المواقف الرياضية إلى نماذج رياضية، وذلك بمساعدة أداة تكنولوجية  لواحوّ الطالب  نمذجة، أي أنّ 

يمكن القول بأن البحث الحالي يهدف إلى فحص عمليات التجريد التي . جيوجبرابرنامج حديثة وهي 
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. جيوجبرابرنامج تاسع عندما يعالجون مواقف حياتية رياضية بمساعدة الصف الب يقوم بها طال

الطالب بواسطة نظرية تحليل لعلميات التجريد  تعّلمهذا الفحص تم من خالل تحليل عمليات 

 ,Hershkowitz(شفارتس ودرايفوس و  نظرية التجريد في سياق لهرشكوفتسالرياضية وهي 

Schwarz & Dreyfus, 2001.(  

    :أهمية الدراسة

تفعل ذلك نشطة التعليمية الطالب باستخدام التكنولوجيا واأل تعّلمالدراسات التي أجريت على  أغلب

الحالية الدراسة  تدّ بينما أ، لرياضياتنحو اتحصيل الطالب أو اتجاههم تقيس بشكل كمي، مثال 

لمواضيع هندسية متقدمة مثل  الطالب تعّلمعمليات لتوصل إلى بصورة كيفية لالطالب  تعّلمتحليل ل

  .أنواع الزوايا في الدائرة والعالقة بينها

 ،باستخدام التكنولوجياظواهر حياتية من خالل النمذجة الكتشاف  تعّلمال تمّ  الحاليةفي الدراسة 

الطالب بهذه الطريقة سوف يعرض لمعلمي الرياضيات طريقة جديدة لتعليم هذا  تعّلموصف و 

ين ملخاص، تساعد نتائج هذا البحث المعبشكل . هتعّلمالطالب من صعوبة الموضوع الذي يشكو 

عن الطرق التي يستخدمها التالميذ للتفكير من خالل مهام نمذجة قدرتهم على الكشف على تطوير 

، تساعدهم على الكشف عن كيفية مساعدة التكنولوجيا ىخر أمن جهة  .حول المهام المعطاة لهم

بناًء على  تنبع أهمية البحث الحالي،. هامتعليام بالعمليات الضرورية لطالب الرياضيات على الق

 إذجيوجبرا النمذجة، وكذلك استخدام برنامج استخدام طريقة جديدة في التعليم وهي  ، منما سبق

  .الغير مستخدم في التدريس بشكل فعّ و  اإلمكانياتالعديد من  يحتوي

مفاهيم  تعّلمفيها  تمّ لدراسة في معرفة الكيفية التي ا أهميةتكمن ، سابقاً ذكرناه  إضافة إلى ما

 تعّلموذلك من خالل تحليل عملية ال هندسية من خالل القيام بعملية تجريد خاصة بمواقف حياتية،

  .التجريد في سياقباستخدام نظرية 

  :الدراسة سؤال

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي
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ون موضوع الزوايا في متعلتاسع عندما يالصف اليقوم بها طالب  عمليات التجريد التي صفات ما

  الدائرة عن طريق أنشطة حياتية بمساعدة برنامج جيوجبرا؟

  :حدود الدراسة

  :تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية

  :حدود مكانية

المدارس  إحدىمجموعات من طالب الصف التاسع األساسي من  ثالثالدراسة على  اعتمدت

  .وهي مدرسة ابن الهيثم األساسية للبنين تعليم في نابلسالتربية وال لمديرية

 :حدود زمانية

 .م2014-2013من العام الدراسي  لثانيإجراء الدراسة في الفصل الدراسي ا تمّ 

 :حدود الموضوع

 .لموضوع الزوايا في دائرة تعّلمالدراسة على تحليل عمليات ال تقتصر ا

  :حدود طريقة التحليل

  .التجريد في سياق نظريةباستخدام  تعّلمالدراسة على تحليل ال هذه ركزت

  :مصطلحات الدراسة

  :يلي تعريف مصطلحات الدراسة كما تمّ 

  :النمذجة الرياضية

. مسألة رياضية وحلها إلىتطبيقات للرياضيات يتم فيها تحويل الموقف أو المشكلة الحياتية  هي

العالم الحقيقي وفق الشروط الرياضية، وٕايجاد حلول  مشكالتتمثيل  تعمل علىالنمذجة الرياضية ف
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رياضي الذي يمكن التعامل معه بصورة أبسط من تعقد المشكلة النموذج الباستخدام  المشكالتلتلك 

  .(Cheng, 2001)في العالم الحقيقي 

  :جيوجبرابرنامج 

تمد من وزارة التربية الجيوجبرا برنامج مبني على المعايير العالمية للرياضّيات داعم للمنهج المع

مصمم بطريقة تمّكن الطالب من تطوير فهم عميق للنظريات والحقائق  ،والتعليم وليس بديًال عنه

  .من قبل الطالب نفسهواكتشاف المفاهيم  ،الرياضّية من خالل التطبيق العملي

يا ه برنامج حاسوبي حديث نسببرنامج جيوجبرا بأنّ ) 2012(ضاهر وبياعة و يصف عنبوسي  إذ

من . كبيرةالإمكانيات تطويره وفقا لحاجاتنا  لتعليم وتعّلم الرياضيات، وهو مصدر مفتوح، بمعنى أنّ 

هندسة، (ناحية أخرى، برنامج جيوجبرا يَمكن الطالب من استكشاف مواضيع رياضية مختلفة 

 .، وذلك بطريقة ديناميكية ومستقلة)حساب التفاضل والتكامل، إلخو جبر، و 

يشمل و  ،ة عن مجموعة من األدوات التي تسهم في إكساب الطالب المهارات الرياضّيةالبرنامج عبار 

البرنامج كافة المعينات الالزمة لجعل عملية التعّلم سهلة وشيقة حيث يبني الطالب باستمرار على 

  .وهذا يتوافق تمامًا مع المنحى البنائي للتعّلم ،تعلمه السابق

  :حياتيةرياضية أنشطة 

الطالب يتعامل هنا مع  رياضية الحياتية هي أنشطة رياضية تعالج مواقف حياتية، أي أنّ األنشطة ال

ب هذه األنشطة تقرّ . يبني عالقات رياضية تالئم المعطيات الحياتية معطيات حياتية ويحاول أنّ 

 إذا نفذتبه بها وتزيد من نشاطه الدراسي في الصف وخارج الصف الرياضيات من الطالب وتحبّ 

  .هة خارجاألنشط

  :نظرية التجريد في سياق

وهي بشكل . هي نظرية لتحليل عملية فهم الطالب لموضوع رياضي معين أو لمفهوم رياضي معين

هذه  .ون موضوعا أو مفهوما رياضيامتعلنظرية لتحليل عمليات تجريد الطالب حين يخاص 
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، )Need(لى التجريد الحاجة إ: النظرية تتحدث عن ثالث مراحل يمر فيها الطالب في التجريد

بدوره يتكون من  الفهم ظهور ).Consolidation(م والتحكّ ) Emergence(ظهور الفهم والتجريد 

 وبناء جديد) Building-with(مع بناء و ، )Recognizing(التعرف على : ثالث مراحل

)Constructing( )Dreyfus & Tsamir, 2004(.  
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  الفصل الثاني 

  سابقةالت دراساالنظرية و الخلفية ال

 ونمتعليوتجريد الطالب عندما  تعّلمنظريات مختلفة لدراسة عمليات  دراسةال ههذ تاستخدم

سوف يعرض الباحث أوال النظريات المالئمة التي . موضوع الدائرة بواسطة النمذجة والتكنولوجيا

يهتم بها  يعتمد عليها البحث، ثم يعرض الدراسات السابقة التي تعالج المواضيع المختلفة التي

الرياضيات،  تعّلموجبرا واستخدامها في تعليم و يجوبرنامج البحث الحالي، وهي النمذجة الرياضية، 

  .نظرية التجريد في سياقو 

  :نظريةالالخلفية 

 إذممارسات ذات معنى، ل التقليدي التعليم المدرسيال يؤسس في أغلب األحيان ه يعتقد الباحث أنّ 

ة من سياقها، ئت في كتب مدرسية تحت عناوين مجتز علومات ونظرياتحتشد المعارف من قوانين وم

وهكذا، فإن التعليم . هرمية تنفصل عن الواقعو ة بيم تقديمها في وحدات معرفية تراتوغالبًا ما يت

  . ذي معنى تعّلمز على التفكير وال إلحداث المدرسي ال يهيئ لمناخات ُتحفّ 

التالميذ كيفية تطبيق الرياضيات في  تعّلمي هو أنّ  اضياتف من تعليم الريالهد إنّ من ناحية أخرى، 

وحفظ نظريات الستعمالها في حل أسئلة   تعّلموليس مجرد  ،حياتهم اليومية وحل مشكالت واقعية

طرق جديدة لبناء تعليم الرياضيات مع عمل الحاجة ل تكونلذلك  .(Rogerson,1989)رياضية 

 كاستعمالتعليم في النهج جديد اتباع ذلك عن طريق أهداف جعل تعليم الرياضيات واقعًيا و 

كما تشهد األلفية الجديدة تطورًا سريعًا في تكنولوجيا المعلومات . النمذجةالتكنولوجيا واستخدام 

حل مشكالت لحاجة إلى ويحدث هذا التطور السريع نتيجة ل ،عدد مصادر المعرفةتواالتصاالت، وت

 ع األدوار التي يمكن أنّ نه ال يمكن توقّ ي ضوء هذا التطور، فإّ وف .متنوعة ومستمرة تواجه البشرية

إلى تنمية القدرة على حل  الرياضيات توجيه أهداف تعليم يقوم بها الفرد مستقبًال، لذلك تمّ 

التعليم باستخدام النمذجة يوفر فرصا مختلفة ومتنوعة  ).NCTM, 2000(المشكالت والتفكير 

ص هذا البحث ليفح ىباستخدام التكنولوجيا، ولهذا أت تعّلمص يوفرها الونفس الفر . لتنمية هذه القدرة
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حياتية باستخدام النمذجة الرياضية  تالكالب الرياضي في بيئة تشجع حل مشالط سلوك

  .الحياتية كالتلمشامعالجة تان حديثتان لطريق والتكنولوجيا وهما

  :الرياضية النمذجة

ر عن موقف بدأ بمشكلة من الحياة اليومية أو مشكلة تعبّ النمذجة الرياضية ت يتفق الباحثون أنّ 

النمذجة الرياضية عملية تمثيل مشكالت العالم  يرى أنّ  (Cheng, 2001)مثال تشينغ . حياتي

ويذكر تشينغ أن النمذجة الرياضية عملية  .حلول لتلك المشكالت إيجادالحقيقي رياضيا ومحاولة 

باستخدام  المشكالتشروط الرياضية، وٕايجاد حلول لتلك العالم الحقيقي وفق ال مشكالتتمثيل 

 أيضا. نموذج رياضي الذي يمكن التعامل معه بصورة أبسط من تعقد المشكلة في العالم الحقيقي

 إذ الرياضية بالحياة اليومية، يشددان على عالقة النمذجة (Kahn & Kyle, 2002) خان وكايل

الرياضية التي  الصيغ حلّ  ثمّ  رياضي، إلى تمثيل واقعيال العالم من مشكلة ترجمة أّنهايقوالن 

النمذجة ) 2006(مينا يصف . الواقعي العالم سياق في الرياضي الحلّ  يترجم ذلك وبعد نيت،بُ 

 رياضية مسالة إلى المشكلة الحياتية أو الموقف تحويل فيها يتمرياضية  تطبيقات أّنهاب الرياضية

 البحثية األسئلة نّ إف كذلك .الحلول أفضل واختيار الحياتي الموقف على الحلول واختبار وحلها

 رياضية، مشكالت حول تدور أن يمكن أّنها من المعروضة في مسائل النمذجة الرياضية، بالرغم

 أهمية تكتسب األسئلة هذه إن .رياضية نماذج أو حياتية تطبيقات حول ما تدور كثيراً  أّنها إالّ 

 أجل وذلك من بحثية، بمواقف الطالب يمر أن ومحاولة نمطية،ال عن محاوالت البعد في خاصة

   .تنمية مهارات التفكير العليا

 :أهداف النمذجة الرياضية وأهميتها

الهدف األساسي للنمذجة الرياضية، هو تحويل المشكالت الحياتية المعقدة إلى صورة رياضية 

 ,Niss & Blum(بلوم و  نس يذكر .يسهل التعامل معها بعد تبسيط العالقة بين متغيرات المشكلة

تعزيز وتنمية مهارات التفكير العليا : خمسة أهداف لتعليم تطبيقات النمذجة الرياضية وهي) 1991

ٕاحداث اتجاهات مناسبة نحو استخدام و مثل مهارة اإلبداع وتحسين االتجاه نحو حل المشكالت، 
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لممارسة تطبيقات الرياضيات التي زيادة فرص تزويد الطالب و الرياضيات في سياقات تطبيقية، 

والمساعدة في فهم  ة في عمل صورة متوازنة للرياضياتالمساهمو  سوف يحتاجونها كأفراد مهنيين،

فقد ذكرا ) Snook & Arney, 1999( سنوك وارني  أما الباحثان.واستيعاب المفاهيم الرياضية 

األساسية في الرياضيات وتعمل على تنمية  في إكساب التالميذ المعرفة أساسياً  النمذجة لها دوراً  أنّ 

كل ما  وأنّ  تعّلمعمليات التفكير المنطقي ومهارات التفكير العليا، ويقوي الحافز عند التالميذ لل

  .ونه يمكن تطبيقه في الحياة اليوميةتعّلمي

ة الباحثون أشاروا إلى دور النمذجة الرياضية في تنمية التفكير الرياضي والمهارات التفكيري

 ,Jiang, Aerne, Smithers, Haddon, Ish-Horowicz, & Lewis) مثال. الرياضية

عملية  في المخرجات من الكثير تحسين في يسهم الرياضية النمذجة استخدام بأنّ  يقولون  (2000

 ونهمتعلي ما أنّ  رؤية يمكنهم عندما وامتعللي أكثر دافعية لديهم يكون ونمتعلفالم الرياضية، التعّلم

النمذجة  أيضاً  وتساعد بالحياة، تعّلمال ربط في الرياضية النمذجة تشجع إذ حياتهم، في مفيداً  ونيك

 أنّ  إذ بالرياضيات، مليئة مؤثرة كثيرة مجتمعية مشكالت يدركوا أنّ  على المعلمين الرياضية

عن  مومعتقداته ينمتعلالم تفكير تغيير إلى يؤدي مما المشكالت هذه من طبيعي جزء الرياضيات

فالنماذج الرياضية  .للرياضيات فهمهم يزيد مما ومفيدة شيقة مادة الرياضيات ويروا الرياضيات،

أن . والنمذجة موجودة في كل مكان حولنا، وعادة ما تكون متصلة مع األدوات التكنولوجية الفعالة

ة على النمذجة، إعداد التالميذ وتهيئتهم للتطورات التعليمية واالجتماعية يتطلب منهم بناء قدر 

تكوين المفهوم، و الدافعية، (فالنمذجة تساعد التالميذ على فهم الرياضيات بشكل أفضل 

من جهة والمساهمة في تطوير قدرات وكفاءات رياضية وٕايجاد صور ) االحتفاظو ، االستيعابو 

التفكير باإلضافة إلى ما ذكر أعاله من أهمية النمذجة في تنمية . كافية للرياضيات من جهة أخرى

  في البدء ألهمية (Carpenter & Romberg, 2004) كاربينتر ورومبيرغ أشارالرياضي، 

 المهارات الطالب يمتلك ، كما أشارا إلى أهمية أنّ االبتدائية المدارس في الرياضية النمذجة استخدام

 للتالميذ يمكن هنّ أ  وجد كاربينتر ورومبيرغ. النمذجة تطوير عليها بناء يتم أنّ  يمكن التي األساسية

 هذه مثل في االنخراط وأنّ  المرحلة اإلساسية أعمار في تبرير اإلجابةو  والتعميم النمذجة وامتعلي أنّ 

  .من ناحية أخرى الرياضي العلمي للمنطق المبكر بالوصول الطالب يزود الممارسات
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 المهمة ةلثالثا الجوانبأشارا إلى ) (Blomhoj & Jensen, 2007بلومهوج وجينسين  كما أشار

 التغطية درجة )1: (أساسي بشكل الطالب عند الرياضية النمذجة تحفيز اجل من نظرهم حسب

حتى يكون  مالئم تقنيطالب  مستوى) 2( عملهم، ضمن الطالب قبل من الملموسة النمذجة لعملية

 بحيث الصف في المنمذجة المواقف واقعية) 3( النمذجة، بنشاطات القيام على قادرين الطالب

 نشاطات ضمن الطالب عند الحدث ذروة إلى الوصول تحفز الواقعية المسائل بأنّ  االفتراض يحاول

  .الحقة نمذجة

    :النموذج الرياضي وعمليات النمذجة

أبسط تمثيل للنمذجة الرياضية، عبارة  أنّ ) Tanner & Jones, 1994( تانر وجونز يذكر كل من

ضحان الترجمة من المشكلة الواقعية إلى الرياضيات، عن رسم توضيحي مكون من مرحلتين يو 

وتفسير الحل الرياضي بالعودة إلى حدود المشكلة الواقعية، وهاتان المرحلتان تستلزمان التحرك 

بينهما، فالنمذجة تبدأ مع المشكلة الواقعية ويتم تجريدها وترجمتها إلى مشكلة رياضية متكافئة معها 

  .ف األصليثم فحص الحلول في ضوء الموق

م لنا ، وعليه يقدّ والعمليات الواقعية الطبيعيةواهر لظل التحليل الفوريالنماذج تصمم لتعذر  إنّ 

السيما المعقدة منها وتسهيل صورها، ويسهم  ،النموذج خدمة جيدة في توضيح العمليات والظواهر

ًا للفجوة بين الواقع ونظر . وره وفحص النظرية التي بني عليهابذلك في دراسة الشيء الذي جاء لتص

، وتعمل النماذج على بناء النموذجهذه الفجوة أثناء  جسرتسمح ب اوالنظرية أعتبرت النماذج جسور 

تساعد في فهم  ، وبالتاليللواقع رسميكجزء  ا، وتمثيلهير المفاهيم المتفاعلة مع الواقعالتعبير وتصو 

 ويرسين ساذرالند ن وروجاو  هودجسون- مولينويرى  .وضبط أفضل للظواهر المدروسة

)Molyneux-Hodgson, Rojano, Sutherland & Ursini, 1999 ( ّمن أهم خصائص  أن

تام، إلى ماذا يرمز  جميع مركباته معرفة، لذلك عند بنائه يكون واضحًا بشكل النموذج الرياضي أنّ 

سبان يمكن معرفة أجزاء أي عنصر تؤخذ بالح إذمصدر قوة للنموذج،  تعدكل متغير، وهذه 

 .والتعديل وأيها تترك جانباً 
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تهدف النماذج الرياضية إلى مساعدة التلميذ على فهم ، التطبيقات المدرسية للنمذجةمن ناحية 

الموضوعات الرياضية من خالل االنتقال من مواقف واقعية في الحياة إلى نماذج رياضية مجردة، 

لمشكالت لرياضيات في حل كثير من االنماذج الرياضية تساعد الطالب على استخدام ا كما أنّ 

أساس النمذجة الرياضية دائما موقف من الحياة الواقعية ). 2008حمد، أ(التي تصادفه في الحياة 

الذي يجب على الطالب فيه التعامل بشكل رياضي، في األدبيات هنالك نماذج مختلفة حول 

) Greefrath, 2007( كريفراث النموذج األول الذي سيتم عرضه من الباحث. النمذجة الرياضية

مبسط  تمثيلالنموذج الواقعي هنا . تحويل ذلك إلى نموذج واقعيومن ثم  ،يبدأ بموقف واقعي

  .ومنظم من الموقف الحقيقي

   :األولالنموذج 

في هذا النموذج نقطة  .)Greefrath، 2007( كريفراثحسب دائرة النمذجة يمثل النموذج األول 

للتعامل ...) معلم، طالب(يختار من قبل شخص ما  أنّ  يمكنالذي  قيقيالحالبداية هي الموقف 

 في هذا النموذج وغير توجيهية ةالتحويالت بين المراحل األربعة غير مسما .معه بشكل رياضي

  ).2007(النمذجة حسب كريفراث  ورةن ديبيّ ) 1(الشكل . )غير ترتيبية(

  

  

  

  
  

  

  : النموذج الثاني

يبدأ هذا النموذج بموقف . )(Ferri, 2006 فيري نجده في جة يمكن أنّ نموذج آخر لعملية النمذ

 الحقيقيموقف هذا المن ). Greefrath، 2007(لنموذج كريفراث  الحقيقيللموقف  مشابه حقيقي

 )Greefrath، 2007(كريفراث  دورة النمذجة حسب ): 1( الشكل
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يبنى هذا النموذج في الخطوة  ،)1الخطوة (نموذج عن طريق بناء وفهم الحياة الواقعية  يتطور

 أنّ هذا النموذج المبسط يمكن  ،)2الخطوة ( الحقيقيمبسط للموقف التالية للحصول على نموذج 

إلى  الواقعي الحقيقي الوصففبهذه الخطوة يمكنك االنتقال من  ،)3الخطوة ( يحول لنموذج رياضي

. )4الخطوة ( التوصل لعالقات رياضية ومنها لنتائج رياضيةعن طريق  ، وذلكلرياضيلوصف اا

، اما في على نتائج تالئم الحياة الواقعيةفسير هذه النتائج للحصول يجب ت) 5(في الخطوة الخامسة 

وفي الخطوة . النموذج الواقعيكانت هذه النتائج تالئم  إذاما فيجب فحص ) 6(الخطوة السادسة 

  .الواقعية الحقيقية لمشكلةفي ا النتائج طبقت) 7(االخيرة 

مثل األسهم نقطة التحول في نفس ت إذتضمن هذا النموذج وصف التحوالت من مرحلة ألخرى ي

الشكل  .دائرة النمذجة عبارة عن الصلة بين العالم الواقعي والرياضيات أنّ  أيضا، يالحظ االتجاه

  )2006(يبين دائرة النمذجة حسب فيري ) 2(

 

 

 

 

  

  

) Daher & Awawdi Shahbari, 2013(شحبري - هذا النموذج استخدمه ضاهر وعواودة

ة لفعالية نمذجة معلمي ما قبل الخدمة حين يقومون باستخراج نماذج مالئمواللذان فحصا  دورات 

نماذج مختلفة  ثالثةمعلمي ما قبل الخدمة استخدموا  أنّ ، وقد وجد الباحثان "ةيمسابقة القراءة الصف"

  :)3(في شكل مع تكنولوجيا، ويظهر أحدها 

 )2006(دورة النمذجة حسب بوروميو فيري  ):2( الشكل
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  :النموذج الثالث

 النموذج الثالث). (Blomhoj & Jensen, 2006 جينسينبلومهوج و  هذا النموذج اقترح من قبل

 هو المرئيالواقع  أنّ بينهما هي  الرئيس االختالف أنّ بحيث ، )2006(فيري مشابه جدا لنموذج 

في نموذج بلومهوج اختالف بسيط في نهاية الدورة  وذجين متشابهة معمالنمراحل  .جزء من الدائرة

تضمن عرض ت في النموذج األخيري، حيث نهاية الدروة وجينسين والتي تختلف عما هو لدى فير 

في النموذج األخير األسهم  أنّ اختالف آخر هو  .النمذجة دورةجزء من  تليس يه التيالنتائج 

الطالب ال يتبعون دوائر نمذجة  أنّ ) 2006(هذا ُيظهر ما وجده فيري . في كال االتجاهينهي 

لذلك يمكن . احل ضمن عملية نمذجة منتهية وكاملةتجد جميع المر  أنّ بطريقة خطية ولكن يمكن 

النمذجة المختارة من بلومهوج وجينسين أساس جيد لتطوير مؤشرات لمهام  دورة أنّ االستنتاج 

  .(2006)يبين دائرة النمذجة حسب بلومهوج وجينسين  )4(الشكل  .النمذجة

 

 

  

 

 )2013(دورة النمذجة باستخدام التكنولوجيا حسب ضاهر وشحبري ): 3( الشكل

 )(Blomhoj & Jensen, 2006دورة النمذجة حسب بلومهوج وجينسين ): 4( الشكل
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عندما يقوم الطالب  ذجةمركبات وصفات كل مرحلة من مراحل دورة النم تفحص الدراسة ههذ

عندما تتم المراحل في بيئة وذلك ، بمسائل نمذجة واقعية بهدف التوصل إلى عالقات رياضية

سوف نتطرق فيما يلي إلى برنامج جيوجبرا وصفات البيئة . تكنولوجية، وبشكل محدد بيئة جيوجبرا

 .الرياضية التي تعتمد على هذا البرنامج

 :في صف الرياضيات برنامج جيوجبرا كأداة تربوية

استخدام برنامج جيوجبرا )  ,2012Guncaga & Majherova(يقترحان جونكاجا وماجهيروفا 

إمكانية هذا البرنامج ربط مواضيع رياضية . لربط الرياضيات مع المعلوماتية ومع مواضيع أخرى

 ,NCTM, 2000; Noss(ومواضيع هندسية تجعله أداة ممكنة لتعميق معرفة الطالب الرياضية 

Healy, & Hoyles, 1997( .  

. جيوجبرا في فهم الطالب الرياضي وتعميق هذا الفهمبرنامج  بإسهاماهتم الباحثون اهتماما خاصا 

 تعّلمتدعم  أّنهايصفان التكنولوجيا ب) Adams & Muilenburg, 2012(ادمز وميلينبورغ 

على اكتشاف العالقات كوسيلة  الطالب بسبب إمكانياتها البصرية وأدواتها التي تساعد الطالب

جيوجبرا كأداة ذات برنامج يمكن النظر لبشكل محدود أكثر، . هممتعلالطالب وتحسين  تعّلملدعم 

  :جيوجبرابرنامج ثالثة إمكانيات رئيسية ل) Ogwel, 2009(إمكانيات مختلفة حيث يصف اوغويل 

تمثيل دينامي وربط بين و تمثيل عددي، و تمثيل هندسي، و تمثيل جبري، : أداة تمثيل وعرض •

 .التمثيالت

 .عن طريق االكتشاف والتجربة تعّلمأبنية دينامية، و : أداة للنمذجة •

 تعّلمبناء ومشاركة في المواد في المجتمع اإلنترنتي، والبحث العالمي حول ال: أداة كتابة •

  .جيوجبرابرنامج والتعليم باستخدام 

ه وتنويع التمثيالت الرياضية التي يتعّرض لها طالبه، هذه اإلمكانيات تمّكن المعلم من تنويع تعليم

  .رياضية بشكل جماعي مشكالتكما يمّكن الطالب من مشاركة زمالئه في إنتاجه وحّل 
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 تم هذاموضوع زوايا في الدائرة، و  تعّلمفحص عمل الطالب في مسائل نمذجة بهدف ت الدراسة هذه

  .لتجريد في سياقهي نظرية ا إدراكينظرية تحليل  ماستخدبا الفحص

  :)Abstraction in context( في سياق نظرية التجريد

  :مراحل لإلدراك الرياضي وهي ثالثتصف النظرية 

مرحلة الظهور   .)Consolidation(، والتحكم )Emergence(الظهور و ، )Need(الحاجة 

-Building( معالبناء و ، )Recognizing(التعرف على : مراحل وهي ثالثتتكون بدورها من 

with( ، بناء معرفة جديدة و)Constructing .(  

  :نفصل اآلن كل مرحلة من المراحلو 

يشعر بالحاجة إلى المعرفة في مجال معين  أنّ حسب النظرية، الطالب يجب ): Need(الحاجة 

  .هذه المجال تعّلمحتى ينوي القيام ب

على مبنى من مباني  ملتعالمتحدث هذه المرحلة عندما يتعرف ): Recognizing(التعرف على 

 .المعرفة السابقة كمالئم للموقف الحالي

عدة أبنية معروفة سابقُا  متعلتحدث هذه المرحلة عندما يستخدم الم): Building-with( معالبناء 

 .ألجل تحقيق هدف معين مثل حل مشكلة أو برهان

وهو يتكون من تجميع  للتعليم األساسيهو الفعل المعرفي ): Recognizing( معرفة جديدة بناء

التي  األولىالمرة جديد، وهو يشير إلى  بناءمختلفة رياضيًا وبشكل عمودي لتكوين  أبنيةودمج 

المعرفة بشكل  إمتلكقد  متعلالم أنّ لم، وهذا ال يعني عيعبر عنه أو يستخدم من قبل المت البناءفيها 

عندما يصبح . السياق وغير ثابتكما قد يكون متعلق ب. وعي بشكل كامللديه عميق وقد ال يكون 

 .)Consolidation( التحكملمرحلة  متعلبشكل حر ومرن يصل الم متعلمتوفر للم البناء
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عيًا او  متعلهي عملية غير منهجية من خاللها يصبح الم): Consolidation( التحكم مرحلة

زيد عند استخدامه، يصبح واضحًا أكثر ووفيرًا، وعندها ثقة الطالب ت األبنيةللمبنى، واستخدام 

  .)Dreyfus & Tsamir, 2004( بناءوالطالب يظهرون مرونة أكثر وأكثر باستخدام ال

  :من النمذجة إلى التجريد

يتم بدايًة عرض النموذج الحقيقي للطالب مثل نموذج ساعة الحائط الذي تم عرضه للطالب في 

من نموذج حقيقي إلى نموذج بمعنى تحويله (نشاط الزاوية المركزية، وقام الطالب بنمذجته 

بمساعدة برنامج الجيوجبرا ليصبح النموذج لديهم بشكل افضل ُيمكن الطالب من خالل ) رياضي

عملهم على برنامج جيوجبرا التوصل للمفهوم المنشود، وظهرت عمليات التجريد من خالل عمل 

الحاجة لدى الطالب وهي الطالب وتدرجهم في اسئلة النشاط ومحاولة االجابة عليها، وهنا ظهرت 

المرحلة األولى من مراحل التجريد بحيث كانت الحاجة في النشاط رسم الساعة في برنامج جيوجبرا 

على عندما قام الطالب بالتعرف - للتوصل إلى مفهوم الزاوية المركزية، كما ظهرت مرحلة التعرف

 امج الجيوجبرا، كما ظهرتعلى عناصر هندسية عرفوها سابقا من الشكل الذي تم تمثيله في برن

مع لدى الطالب عندما استخدم الطالب عدة مفاهيم معروفة سابقا لغرض - ايضا مرحلة البناء

  . التوصل لمفهوم الزاوية المركزية الذي تعرف عليه الطالب في مرحلة بناء معرفة جديدة

القة بين الزاوية في نشاط الزاوية المحيطية وفي الجزء الثاني منه والذي سعى للتوصل إلى الع

جديد تم ) مفهوم(المحيطية والزاوية المركزية استخدم الطالب مفهوم الزاوية المركزية، وهو مبنى 

التوصل اليه في نشاط الزاوية المركزية، وهذا االستخدام هو مرحلة التحكم وهي المرحلة االخيرة من 

المفاهيم أو (استخدام االبنية  مراحل التجريد بحيث أن الطالب في هذه المرحلة يصبح قادر على

  .في مراحل متقدمة) العالقات
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  :الدراسات السابقة

نصف أوال بعض الدراسات السابقة في موضوع النمذجة، ثم نصف بعد ذلك بعض الدراسات 

  .، ودراسة عن استخدام برنامج جيوجيبرا في التعليمالسابقة في موضوع التجريد في سياق

  :ةن النمذجة الرياضيدراسات ع

بناء التالميذ لعمليات النمذجة يمكن العثور عليها في العديد من  أنّ ) Ferri, 2006(فيري  تذكر

التي  تتضمن تصرفات التالميذ النمذجة  مراحلوبالتالي الدراسات التجريبية في أدبيات النمذجة، 

اهتمت و . نهاذكر الفروق بيدورات النمذجة المختلفة مع  دراستهافيري في ناقشت  . في كل مرحلة

  .اإلدراكيةالجوانب النفسية التي لها عالقة بالنمذجة بدائرة 

، وذلك باالعتماد على النماذج المشكالتنوعين من  النمذجة ميزت الباحثة بين لمشكالتبالنسبة 

 : التي بناها الطالب خالل أبحاث النمذجة التي قامت بها

 . دادتحتوي على معلومات مرتبطة بشكل أساسي بأع مشكالت .1

بها ليست ولكن المعرفة الداخلية الرياضية  المتوفرة  تحتوي على أعداد أقل، مشكالت .2

 .واضحة

  ) ,2007Stillman, Galbraith, Brown, & Edwards( وادواردزون اوبر  غالبريثيلمان و تس

إلطار ، وهذا اإطار عمل ناجح لتنفيذ عملية النمذجة الرياضية في الفصول الدراسية الثانويةوضعوا 

يمكن استخدامه من قبل المعلمين والباحثين والمصممين لهذه المناهج والمهام، وكذلك التنبؤ في 

النظر مقرارات الفصول  إعادةتحدث في المهام، وبالتالي السماح في  أنّ العقبات التي يمكن 

ة وكذلك تحديد األنشطة المعرفية أثناء المهممن خالل اإلطار ويتم  الدراسية في لحظة معينة،

 غالبريثو يلمان تلس دراسةبينت نتائج . وبة إلكمال المهمةالكفاءات والمعرفة التكنولوجية المطل

في تنفيذ  القيام بها المراحل االنتقالية التي تمّ  والتي استخدمت هذا اإلطار) 2007( وادواردزوبراون 

الفهم، : لنمذجة التاليةبها مراحل اواتضحت من األنشطة المعرفية المرتبطة . ةالمهمة المعطا
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والتبسيط، وتفسير السياق، ووضع الفرضيات، وصياغتها، وٕاجراء عمليات رياضية ومن ثم تفسير 

  . النتائج الرياضية، ومقارنتها، ونقدها والتأكد من صحتها

والتي وصفا  )Lesh & Harel, 2003(دراسة ثالثة لعمليات نمذجة الطالب هي لليش وهاريل 

وقد أكد . الطالب خالل مهام النمذجة وكذلك تطور هذه القدرة من مهمة إلى مهمة فيها تطور قدرة

نما تطور أب قدرتهم الجديدة، و تصرفون حسي أصبحوا أنهمتطور قدرة الطالب ال يعني  أنّ  باحثانال

  .يتصرفوا حسب القدرة الجديدة أنّ ه أصبح بمقدورهم في ظروف معينة قدرة يعني أنّ ال

 استخدام إلي التي هدفت )2008( أحمد دراسةي تحدثت عن استخدام النمذجة ومن الدراسات الت

. المرحلة األساسية طالب لدى الرياضيات في التطبيقية المشكالت حل في الرياضية النمذجة

 طالبا) 38( من الدراسة عينة الواحدة، وتكونت المجموعة ذي التجريبي التصميم الباحثة واستخدمت

 هما مقترحتين وحدتين إعداد وتم اإلعدادية، من رمضان العاشر بمدرسة عالساب الصف طالب من

 وٕاعداد وحدة بكل خاص معلم دليل إعداد تم حياتية، تطبيقات ووحدة والحياة الرياضيات وحدة

 وبعديا قبليا التطبيقي المشكالت حل اختبار تطبيق تم حيث التطبيقية، المشكالت حل اختبار

 كبير تأثيرهما كان الوحدتين، تدريس بعد الطالب مستوى في كبيرا تحسنا هناك أن الدراسة وأظهرت

 وأوصت. التطبيقية المشكالت حل في الرياضية النمذجة استخدام على الطالب قدرة تنمية في

  .مناهج الرياضيات في الرياضية النمذجة باستخدام تدرس جديدة وحدات إدخال بضرورة الدراسة

 ؛2012،أبو مزيد (ستخدام النمذجة في تنمية مهارات مختلفة بعض الدراسات هدفت إلى ا

  .أدناه تفصيل لهذه الدراسات). 2007لحمر، ؛ 2006الرفاعي، 

 مهارات تنمية في الرياضية النمذجة استخدام أثر معرفة إلى )2012(دراسة أبو مزيد  هدفت

 واستخدم .غزة ظاتبمحاف األساسي السادس الصف طالب لدى الرياضيات في اإلبداعي التفكير

 البلح دير ذكور مدرسة من السادس الصف طالب من عينة على التجريبي المنهج الباحث

) 43( مجموعة تجريبية طالبا،) 83( عددهم بلغ م حيث2012-2011الدراسي  للعام) أ(االبتدائية 
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ة ادى أن استخدام النمذجة الرياضي إلى الدراسة وتوصلت طالبا،) 40( ضابطة ومجموعة طالبا

  .الرياضيات في اإلبداعي التفكير مهارات إلى تنمية

. النمذجة الرياضية على تنمية مهارات أثر معرفةهدفت ايضا إلى  )2006( الرفاعيدراسة 

 تنمية في الرياضية النمذجة في برنامج وبتفصيل اكبر هدفت الدراسة إلى فحص أثر استخدام

 المعلم الطالب لدى اإلبداعية التدريس ومهارات شكالتالم حل وسلوك المعرفة وراء ما استراتيجيات

 الطالب من عشوائية عينة اختيار وتم التجريبي المنهج الدراسة واستخدمت. الرياضيات شعبة

 عام الدراسي العام في طنطا جامعة التربية بكلية الرياضيات شعبة الرابعة بالفرقة المعلمين

 النمذجة عمليات على تقدم تدريسية تراتيجيةإلس عام هيكل الدراسة وقدمت ،2005/2006

 تدريس عملية في الستخدامها الرياضية النمذجة دورة مراحل من مرحلة كل في المتضمنة الرياضية

 وأيضا البرنامج لتدريس للمعلم دليل أعدت كما التجريبية، المجموعة لطالب الرياضية النمذجة

 التي الدراسة أدوات وضبط إعداد وتم. لبرنامجا دراسة في ليساعده للطالب كتاب بإعداد قامت

 مقابلة واستمارة المعرفة وراء ما استراتيجيات ومقياس النمذجة عمليات مهارات تضمنت اختبار

 ومهارات المشكلة حل سلوك مالحظة وبطاقة المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض حول شخصية

 تنمية في الرياضية النمذجة برنامج فعالية عن الكشف إلي الدراسة توصلت و اإلبداعية، التدريس

 كل تنمية في الرياضية النمذجة برنامج فعالية عن النتائج تكشف لم بينما الرياضية النمذجة مهارات

 الطالب لدى اإلبداعية التدريس ومهارات المشكلة حل وسلوك المعرفة وراء ما استراتيجيات من

 والمدرسي الجامعي التدريس برامج في الرياضية النمذجة بعمليات االهتمام الدراسة وأوصت المعلم،

 جميع في الرياضية النمذجة عمليات ضوء في المعلم وأدلة الرياضيات كتب وتحديث وتطوير

  .المختلفة التعليمية المراحل

 للطالب المعلمين الالزمة الرياضية النمذجة مهارات بعض تنميةهدفت الى ) 2007( لحمر دراسة

 عينة وتكونت التجريبي، المنهج الباحث واستخدم عدن، جامعة التربية بكلية ياتالرياض شعبة

 مهارات مقياس الباحث واستخدم رياضيات، -  الرابع المستوى طالب من) 43( من الدراسة

 مقياس الرياضية، النمذجة مهارات بعض امتالك مدى لقياس اختبار من ويتكون الرياضية النمذجة
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 هناك أن الدراسة أظهرت و بعديا، و قبليا المقياس تطبيق وتم الرياضية، ذجةالنم نحو االتجاه في

 وتوصي البرنامج، تطبيق قبل الرياضية النمذجة مهارات في المعلمين الطالب مستوى في انخفاضا

 .الحياتية الرياضيات تطبيقات وٕاظهار الرياضية، النمذجة في الدراسات من بمزيد الدراسة

 :لتجريد في سياقدراسات عن نظرية ا

 ,RBC + C )Recognizing, Building-withعدة دراسات سابقة استخدمت نموذج 

Construction + Consolidation( ونمتعلفي دراسة عمليات الفهم والتجريد التي يقوم بها الم .

الطالب لقانون  تعّلموالتي فحص بها ) Dreyfus, 2012(ومن هذه الدراسات دراسة درايفوس 

الحدود الموسع عن طريق مشكلة رياضية وعن طريق استخدامهم لمعرفتهم السابقة في  توزيع

الطالب قاموا بداية بالتعرف على ما عرفوه سابقا عن قانون توزيع . موضوع توزيع الحدود البسيط

األولى تبسيط : الحدود البسيط، ثم استخدموا هذه المعرفة لحل مشكلة رياضية مكونة من مرحلتين

توزيع ( باستخدام قانون توزيع الحدود البسيط حد جبري مضروب بمقدار جبريجبري به تعبير 

 ، والثانية تبسيط تعبير جبري يحتاج الى تطبيق قانون توزيع الحدود البسيط)الضرب على الجمع

الطالب باستخدام قانون توزيع الحدود البسيط مرتين قام . )تبسيط حاصل ضرب مقدارين جبريين(

أوال قاموا بالتعرف على، ثم بناء مع،  أنهمأي . نتجوا وحدهم قانون توزيع الحدود الموسعذلك استبو 

 . ثم بناء، حيث عملية البناء األخيرة كانت لقانون توزيع الحدود الموسع

قامت بدراسة عملية التجريد لنظام اإلحداثيات لطالبين من طالب  )Memnun, 2012(ميمنون 

 ,RBC+C )Recognizing, Building-withية التجريد الصف السادس باستخدام نظر 

Construction + Consolidation( . وقد أسس التطبيق على شكل يمكن من خالله التمييز

في حل  والتي لها عالقة بعمليات فهم الطالب والتحكم ،التعرف على، والبناء مع، والبناء: بين

إجراء تحليل للبيانات من خالل واحدة  وتمّ  .اركت الباحثة كمراقب في هذه التطبيقاتش. مشكالت

من خالل تسجيالت الفيديو الطالب  تعّلملمن أنواع تحليل البيانات النوعية، التحليل الوصفي 

على بناء المعرفة  بالعملالطالبان  قام. لتطبيقاتفي ااستخدامها  ورقة العمل، والتي تمّ لحل في او 

هما و -  لذيناكال الطالبين  أنّ تائج البحث أظهرت ن. من نظام اإلحداثيات الربع األولحول 
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استطاعا التعرف على عناصر رياضية وعمليات عرفوها من قبل، كما أنهما  - التحصيل نمتوسطا

استخدما هذه المعرفة لبناءات رياضية استخدموها الحقا من أجل بناء معرفتهم الجديدة عن نظام 

 .األفقي والمحور العمودياإلحداثيات، وكانت عن نقطة األصل، والمحور 

فحص الباحثان ) Daher & Awawdi Shahbari, 2013(شحبري - في دراسة ضاهر وعواودة

مسابقة القراءة "حين يقومون باستخراج نماذج مالئمة لفعالية  معلمي ما قبل الخدمةدورات نمذجة 

آخذين بعين اإلعتبار  ، والتي يطلب فيها بناء نموذج يمكن من معرفة الرابح في المسابقة،"الصيفية

صعوبة الكتاب، وجودة و نوع الكتاب، و عدد صفحات الكتاب، و عدة معايير، مثل عدد الكتب، 

شاركت ست . استخدموا في عملهم الجداول اإللكترونية معلمو ما قبل الخدمة. تلخيص الكتاب

ثالث دورات ك هنا أنّ وجد الباحثان . من المدرسة اإلعداديةمجموعات من المعلمين قبل الخدمة 

سبب . يما يختص باستخدام التكنولوجيا في مراحل عملية النمذجةف مختلفة لعمليات النمذجة

قدرة معلمي ما قبل الخدمة رياضيا : اختالف دوائر النمذجة عزاه الباحثان إلى معيارين أساسيين

  .وقدرتهم تكنولوجيا

 :الرياضيات تعليماستخدام برنامج جيوجبرا في عن  دراسة

التي هدفت إلى المقارنة بين تدريس وحدة الدائرة باستخدام برنامج ) 2013(دراسة أبو ثابت  في

جيوجبرا والوسائل التعليمية والطريقة التقليدية، وأثرها على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف 

التاسع األساسي في محافظة نابلس، ورفع مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات في ضوء 

 الباحثة استخدمت. في موضوع الهندسة وخاصة الدائرةدراسات التي تؤكد تدني مستوى التحصيل ال

طlب الصف من  طالباً وطالبة) 188( مكونة منبقت الدراسة على عينة طُ والتجريبي،  شبه المنھج

بيت بمدرسة الكندي الثانوية للبنين، ومدرسة بيت دجن الثانوية للبنات، ومدرسة  التاسع اmساسي

مجموعتين إحداھما تجريبية، درست محتوى وحدة الدائرة  إلىتقسيم العينة  للبنين، وتمّ  دجن الثانوية

من كتاب رياضيات الصف التاسع اmساسي باستخدام الوسائل التعليمية، واmخرى ) الرابعة الوحدة(

عينة الدراسة التي ، وبعد تطبيق ا�ختبارات على ضابطة درست وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة حددتھا الباحثة كأدوات للدراسة 
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بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا ) α=  0.05(اإلحصائية 

  .بالطريقتين وكانت لصالح الطريقة التجريبية

المرحلة جيوجبرا، و من حيث استخدام برنامج أبو ثابت،  بين هذه الدراسة ودراسة تقاطعهناك 

ولكن يوجد . الموضوع التعليمي هو الدائرةطالب الصف التاسع األساسي، وكذلك  وهيالتعليمية 

هدفت دراسة أبو ثابت إلى  من حيث هدف الدراسة فقدفرق بين هذه الدراسة ودراسة أبو ثابت، 

خدام برنامج جيوجبرا والوسائل التعليمية والطريقة التقليدية، المقارنة بين تدريس وحدة الدائرة باست

وأثرها على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي، بينما تهدف هذه الدراسة 

. إلى استخدام أنشطة تبدأ بالحياة اليومية لتعليم موضوع زوايا في الدائرة لطالب صف تاسع

الطالب سوف يحولون المواقف الرياضية إلى نماذج  أنّ ة، أي األنشطة سوف تكون من نوع نمذج

رياضية، وذلك بمساعدة أداة تكنولوجية حديثة وهي جيوجبرا، وفحص عمليات التجريد التي يقوم بها 

هذا الفحص سوف . طالب صف تاسع عندما يعالجون مواقف حياتية رياضية بمساعدة جيوجبرا

الب بواسطة نظرية تحليل لعلميات التجريد الرياضية وهي الط تعّلميتم من خالل تحليل عمليات 

  .نظرية التجريد في سياق

  :ملخص الدراسات السابقة وعالقتها بالبحث

جميع تلك الدراسات توصلت إلى أهمية النمذجة  أنّ ، نالحظ ن خالل استعراض الدراسات السابقةم

من  الكثير تحسين في اضي وتسهمالري العلمي للمنطقفي التعليم فهي تعمل على الوصول المبكر 

العالم الحقيقي وفق الشروط  مشكالتالنمذجة الرياضية عملية تمثيل  نّ أل ؛المخرجات الرياضية

الرياضية، والهدف األساسي لعملية النمذجة تحويل المشكالت الحياتية المعقدة إلى صورة رياضية 

الدراسات السابقة إلى  أشارتكما . لةيسهل التعامل معها بعد تبسيط العالقة بين متغيرات المشك

تسهم  إذ الطالب، تعّلمو  جديدإدراكي التي تصف ظهور بناء ) التجريد في سياق(النظرية  أهمية

، وهذا يالئم ما التي يمر بها الطالب عند حل مشكلة معينة تعّلمهذه النظرية في تحليل مراحل ال

حياتية تركز على عالقات زوايا  مشكالتن بحل الطالب حين يقومو  تعّلمنريد القيام به من تحليل 

  .في الدائرة
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  الفصل الثالث

 الدراسةمنهجية 

 إطار الدراسة والمشاركين بها،يوضح هذا الفصل نوع الدراسة التي اعتمد عليها الباحث، وكذلك 

مادة دراسته التي يحدد فيها طريقة جمع المعطيات، وال الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث فيو 

  .الدراسية، وصدق المادة الدراسية، وطريقة تحليل المعطيات

 :الدراسةنوع 

 تعّلمعتمده الباحث في تحليل حث الكيفي، فهو منهج نوعي اهذا البحث يعتمد على منهج الب

جيوجبرا، وتكمن أهمية استخدام النمذجة بواسطة برنامج الطالب أثناء قيامهم بحل األنشطة ب

وخصوصا الطالب،  تعّلميهتم بمعرفة كيفية البحث  أنّ يفي في هذه الدراسة في كاستخدام المنهج ال

  .للتوصل إلى معرفتهم الرياضية عن الدائرة والزوايا بهاالطالب بها  يقومعمليات النمذجة التي 

  :هاوالمشتركون ب الدراسةإطار 

هي  هذه المدرسة. ربية والتعليممدينة نابلس التابعة لوزارة الت دراسة في إحدى مدارسالهذه إجراء  تمّ 

 إذ مدرسة للذكور يتواجد فيها الطالب من الصف األول األساسي حتى الصف التاسع األساسي،

 )25( يتراوح عدد الطالب في كل صف من .طالب )820(يبلغ عدد الطالب في هذه المدرسة 

جد ثالثة شعب طالب، وبالنسبة للصف التاسع األساسي في هذه المدرسة يو  )35(طالب إلى 

 )32(طالب إلى  )30(يتراوح عدد الطالب في كل شعبة من  .)أ، ب، ج(جدية بمسمية باأل

، مجموعات من طلبة الصف التاسع األساسي ة على عينة مكونة من ثالثإجراء الدراس تمّ . طالب

 ،تم توزيعهم على المجموعات الثالث بشكل عشوائي نافي كل مجموعة طالب بحيث يكون

  ).فما فوق% 70(األكاديمي في مادة الرياضيات جيد فما فوق  الطالب تحصيلو 
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  :الدراسةإجراءات 

  :تمت الدراسة في لقاءات كما يلي

جيوجبرا، والتوضيح لهم كيفية فيه تدريب الطالب على برنامج  مّ ت تحضيريكان لقاء  :ألولا اللقاء

مامهم كبداية للعملية أنشاط  وذلك من خالل عمل ،التعامل مع األنشطة باستخدام النمذجة

  .التعليمية

توزيع  فيها تمّ  لعمل األنشطة التي أعدها الباحث إذ مراحلكان عبارة عن عدة : اللقاء الثاني

مجموعات المشاركة في الدراسة، األنشطة المأخوذة من الحياة اليومية على كل مجموعة من ال

 هندسية(للحصول على عالقات رياضية جيوجبرا نمذجتها بواسطة برنامج بكل مجموعة  وعملت

ثناء عملهم باألنشطة من خالل تصوير أالباحث بتوثيق ما يقوم به الطالب  وقام .)في حالتنا

 بهدف تحليل البيانات باالعتمادوذلك هذه،  تعّلمالفيديو، وتسجيل المالحظات المتعلقة بعملية ال

وتم ذلك في كافة األنشطة في  .ث في الدراسةتخدمها الباحالتي اس" التجريد في سياق"على النظرية 

  .الحقاً ) 19- 16(المراحل المختلفة المبينة في الجداول 

  :طريقة جمع المعطيات

  :ستخدم الباحث الوسائل التالية لجمع معطيات البحثا

ثناء عملهم في المجموعات الباحث بتصوير فيديو ألعمال الطالب أ قام :الحظةالم •

شترك فيها الطالب وهم ينمذجون، ومن ثم كتابة ااقشات التي والمن األفعال لمالحظة

وتسجيل ما يالحظه الباحث أثناء مراقبتهم حتى يتسنى تحقيق أهداف البحث المتمثلة في 

 .النشاطات الحياتيةب االندماجعند  الطالب يقومون بهاالرياضية التي  األبنيةمعرفة 

جماعي فردي أوال، ثم بشكل جموعة بشكل الباحث بمقابلة الطالب في كل مقام  :المقابلة •

التوصل إلى العالقات الرياضية سؤالهم عما ساعدهم في بعد كل نشاط يقدم لهم من أجل 

  .في النشاط
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، أي بأسئلة توجيهية تتيح للطالب إجابة حرة )Semi Structured( كانت المقابلة شبه مبنية

  ).5(ئلة المقابلة في الملحق أس. بداية، ثم يتم االستيضاح من الطالب عن إجابته

 :المادة الدراسية

الدراسة على موضوع الدائرة التي اختارها الباحث من كتاب الصف التاسع األساسي  ت هذهركز 

، وقد اختار الباحث هذه الوحدة )2013/2014(للعام ) ةوحدة الدائر (الفصل األول الوحدة الرابعة 

لهذه  ُأعدنشطة التعليمية المقترحة من قبل الباحث، لذلك لمالئمتها ألهداف الدراسة ومنهجيتها واأل

ها للطالب وجعلهم ئعطاإ تمّ ومية التي يعيشها الطالب، التي الدراسة أنشطة تحاكي الحياة الي

يعملون بها بشكل حر لنمذجتها بواسطة برنامج جيوجبرا ليتسنى لهم معرفة مفاهيم متعلقة 

  :اشتملت المادة التدريبية على البنود التالية .بالموضوع واستنتاج عالقات تخصه أيضا

 .الزاوية المركزية والزاوية المحيطية •

 .الشكل الرباعي الدائري •

 .الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري •

  .مماس الدائرة •

  :صدق المادة الدراسية

حكمين الباحث بعرضها على مجموعة من الم قامبعد االنتهاء من إعداد المادة التدريبية 

لمتخصصين في مجال أساليب تدريس الرياضيات، من تربويين في التربية والتعليم في محافظة ا

نابلس، باإلضافة للدكتور المشرف على الدراسة، ومعلمين ومعلمات من حملة شهادة الماجستير 

 والبكالوريس يدرسون مبحث الرياضيات للصف التاسع األساسي في الميدان، وبلغ عدد المحكمين

 تمّ الحياتية التي  واألنشطةُمصممة تزويد كل محكم بنسخة عن المادة التدريبية ال ، وقد تمّ )6(

 واألنشطةاستخدامها في تقديم المادة للطالب، وطلب من المحكمين إبداء الرأي في المادة التدريبية 

  :من حيث
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 .سالمة صياغة األهداف التربوية من الناحية التربوية •

 .ة التي تضمنها المادة التدريبيةالمهارات الرياضي •

 .المفاهيم الرياضية •

 .تصميم األنشطة الحياتية المعدة من قبل الباحث ومدى فاعليتها مع المادة التدريبية •

 وتوصيات المحكمين اقتراحات على ءً بنا وذلك التدريبية، المادة محتوى بتعديل الباحث قام وقد

 لزيادة الواضحة وذلك غير األشكال وبعض لوكية،الس األهداف بعض صياغة إعادة في المتمثلة

المادة التدريبية  أصبحت وبالتالي الدراسة، المشاركين في الطلبة مستوى إلى وتقريبها وضوحها

  ).1(جاهزة للتطبيق بالصورة النهائية في الملحق 

  :طريقة تحليل المعطيات

ظرية التجريد في سياق، وبشكل الطالب لموضوع الدائرة حسب ن تعّلمالباحث بتحليل أحداث  قام

الطالب في كل مرحلة حسب  تعّلمالباحث بتعيين األحداث الرياضية وعمليات  قاممحدد أكثر 

الطالب  تعّلمل أحداث الباحث حلّ  أنّ هذا يعني  .النظرية كما هي موضحة في الخلفية النظرية

مصطلح معين أو  تعّلم أحداث أو كلمات أو جمل تدل على الحاجة إلى: حسب المراحل التالية

عالقة رياضية معينة، أحداث أو كلمات أو جمل تدل على ظهور معرفة رياضية، أحداث أو 

ظهور المعرفة الرياضية تدل عليه أحداث أو . كلمات أو جمل تدل على التحكم بمعرفة رياضية

ت رياضية التعرف على مصطلحات أو عالقا: إدراكية تعّلمكلمات أو جمل تتعلق بثالثة أحداث 

سابقة تخدم الموقف الرياضي الجديد، استخدام المعرفة السابقة في السياق الجديد، وتطوير معرفة 

  .رياضية جديدة
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  الفصل الرابع

  النتائج

 الب التي قاموا بها خالل تنفيذهمسوف نعرض أوال النشاط وبعدها نحلل عمليات فهم وتجريد الط

 .للنشاط

  :نشاط الزاوية المركزية

 الساعة كما هي بالشكل إليهت علي ساعة حائط قام بتصويرها بالوقت الذي كانت تشير في بي

نقوم برسم هيكل  أنّ قام علي برسم هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا، ونحن نريد  .)5(

  .الساعة مثله

  

  

  

لنساعد علي في تفسير ما وجد في الشكل الذي رسمه ورسمناه نحن لهيكل الساعة من خالل 

  :اإلجابة عن األسئلة

 أقطار موجودة في الشكل؟ أنصافأية  .1

 أية زوايا موجودة في الشكل؟ .2

 ؟عن غيرها ماذا يميز هذه الزوايا .3

 .التي في الشكل ايا أخرى لها نفس ميزات الزوايانرسم زو  أنّ نريد  .4

 نسمي هذه الزوايا؟ أنّ ماذا يمكن  .5

 ساعة حائط في بيت علي): 5(الشكل 
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  كيف يمكن تعريف هذه الزوايا؟ .6

  الب لمفهوم الزاوية المركزيةأزواج الط تعّلمعمليات 

سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سوف نقارن بين هذه العمليات 

  .اُألخريينللمجموعة األولى وبين عمليات الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين 

نظرية التجريد  حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب

  .في سياق

  :الزاوية المركزية -مرحلة الحاجة 

). 6(يتعرفوا على مكونات الساعة التي بينها بالشكل  نّ كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة أل

ن ساعة، لذلك قام الطالب يهذه الحاجة نتجت من صيغة السؤال، ومن الشكل المرفق معه الذي يب

، وكما رسم الطالبان داخل هذه الدائرة قطع )3السطر (عة كان دائري شكل السا ألنّ  ؛برسم دائرة

طالبا المجموعة برنامج لقد استخدم ). 7- 5األسطر  (مستقيمة حيث تعبر عن عقربي الساعة 

نرى ذلك في . أقطار فيها أنصافجيوجبرا كورقة للرسم فقط، فرسم الطالبان من خالله دائرة و 

  :التالي التعلميالحدث 

  1  )6(عة األولى قامت برسم هيكل لساعة كما هو مبين في الشكل المجمو 

  .فسر شو إلي عملته يا عمر ويا وليد: وقال المعلم

  

  

  

  

  

  

  

2 

 

  

 .يوضح رسم الطالبين للدائرة وأنصاف األقطار): 6(الشكل 
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  3  .رسمنا دائرة أول شيء: وليد

  4  هي شكل الساعة دائري فرسم دائرة، وماذا عملتوا أيضا؟: المعلم

  5  .قطع مستقيمة :وليد

، وعقرب الساعةي هي عبارة عن عقربي رسم قطع مستقيمة إل :عمر

  .الدقائق

6  

  

  :الزاوية المركزية - مرحلة التعرف على 

في البداية تحققت مرحلة تعرف طالبي المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من 

القطعة المستقيمة حيث لها بداية ) ب(، )7السطر (المركز والمحيط ) أ: (وهذه العناصر هي. قبل

يدعوها  أنّ دون  - األقطار  نصافإعطاء صفة أل) جـ(، )1السطر (المركز ونهاية في المحيط من 

، وذلك من خالل )7سطر (القطع من المركز إلى المحيط : وهذه الصفة هي -أقطار أنصافباسم 

 أنصافوكذلك عرف الطالبان عدد ). 12- 10األسطر (ذكر بداية القطعة ونهايتها واإلشارة لهما 

طالبا المجموعة فهم ). 10السطر (جيوجبرا برنامج ها في اجودة في الدائرة التي رسمالمو  األقطار

أقطار داخل الدائرة وذلك من خالل ذكر نقطة البداية والنهاية لكل منها واإلشارة لها  أنصافوجود 

نرى ذلك في ). 13- 12األسطر ( سمه الطالبان في برنامج جيوجبراعلى الشكل الدائري الذي ر 

  :التالي التعلميلحدث ا

  7  .القطع من المركز إلى المحيط :وليد

  .أقطار في الشكل أنصافطلب من وليد التأشير على  :المعلم

أشار لهم قائل في هون من . في من أ إلى ب وفي من أ إلى ج :وليد

ثاني قطعة كما . وفي هون من أ إلى ج) 7(أ إلى ب كما في الشكل 

  ).8(في الشكل 

  

  

  

8  

9  
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  10  كم نصف قطر موجود في الشكل؟: المعلم

  11  .اثنين: عمر

  12  .شر عليهم يا عمرأ. عارفهم: المعلم

  13  .األقطار ويقول من أ إلى ب ومن أ إلى ج أنصافيؤشر على  :عمر

كما تعرف طالبا المجموعة األولى على وجود زاوية في الشكل الذي رسماه في برنامج جيوجبرا 

قال إن هذه الزاوية غير محددة ) وليد(المجموعة وهو  طالبيحد أ، لكن )بر عن ساعةدائرة تع(

 هايلإوأشار " بدنا نوجد الزوايا هذه: "عندما قال وقصد في التحديد قياس الزاوية، وكان هذا ظاهراً 

ى ، وكان لدى طالبي المجموعة معرفة في تسمية الزاوية بالرموز حيث سمّ ) 9(بإصبعه بالشكل 

وجود الزاوية ال يعني  أنّ وتأكد طالبا المجموعة ). 19- 14األسطر (البان هذه الزاوية أ ب ج الط

أشير إلى رأس الزاوية في ) وليد(، ومن خالل الشكل الذي رسمه )23- 22األسطر (وجود قياسها 

نرى ). 27–25األسطر (وتعرف عليه بصريًا، وكما عبر عن رأس الزاوية بالنقطة أ ) 10(الشكل 

  :التالي التعلميك في الحدث ذل

  14  السؤال الثاني أية زوايا موجودة في الشكل؟: المعلم

  15  .مش محددينهم إحنا الزوايا: وليد

  16  كيف الزم تحددهم؟: المعلم

يعني بدنا نوجد الزوايا هذه وأشار إليها بمؤشر الفارة كما في : وليد

  .في زاوية أ ب ج بس مش موجدينها). 9(الشكل 

17  

  

إشارة الطالب إلى بداية نصف ): 7( الشكل
 .القطر األول من المحيط

إشارة الطالب إلى بداية نصف ): 8( الشكل
 .القطر األول من المحيط
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  18  ؟أين الزوايا الموجودة: المعلم

  19  .الزاوية أ ب ج وأشار إليها بإصبعه: عمر

  20  .في غيرها: المعلم

  21  ال: عمر ووليد

  22  شرط هذا. حدد قياسهاأإذا في زاوية الزم : المعلم

  23  ال: عمر ووليد

  24  أين رأسها؟: المعلم

  ).10( يشير إلى رأسها بإصبعه كما في الشكل: وليد

  

  

  

  

  

25  

  26  ي نقطة؟أ: المعلم

  27  .)أ(النقطة : وليد

 إذ. وتحققت مرحلة تعرف طالبي المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من قبل

، وعندها تعرف الطالب على )29سطر (، تقاطع خطين )29سطر (كانت هذه العناصر هي خط 

، كما تعرفا )29السطر (ماها الطالبان رأس الزاوية كون الزاوية ناتجة من تقاطع خطين بنقطة س

وهذا التعرف نتج عن . سم حياتيإرياضي وليس بسمه الإب) 37السطر (على نصف قطر الدائرة 

 .أشارة الطالب بمؤشر الفارة إلى الزاوية الموجودة في الشكل): 9( الشكل

 .ة الطالب إلى رأس الزاويةإشار ): 10( الشكل
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اه متعلكذلك تعرف الطالبان على عنصر آخر سبق و  .تمعن الطالبين بالشكل في واجهة جيوجبرا

  ). 35، 33، 31األسطر (وهو مركز الدائرة 

على كورقة رسم -برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف) عمر ووليد(م طالبا المجموعة األولى استخد

 اأشار  إذيشير إليها مستخدما إصبعه أو مؤشر الفارة ليوضح ما يراه بصريا في واجهة البرنامج، 

ج، األقطار، والزاوية، وكذلك سمى الطالبان النقاط بالرمز الذي يظهره البرنام أنصافإلى نقاط، و 

  .تسمية الزاوية برمزها الذي أظهره البرنامج أيضا وتمّ 

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء 

  :الزاوية المركزية -) المعرفة الجديدة

وجبرا تعرف طالبي المجموعة األولى من الشكل الذي مثله في برنامج جي التعلميفي الموقف  تمّ 

وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، وبناء على هذا التعرف متعلعلى عناصر رياضية 

رسمها في  الزاوية التي تمّ  أنّ  األبنيةومن هذه . مع هذه العناصر السابقة-بدأ الطالبان بعملية بناء

الشكل ومعرفته ، كما تعرف طالبا المجموعة من )33- 30األسطر (الدائرة موجودة في المركز 

  ).37- 36األسطر (أقطار  أنصافما يميز ضلعي هذه الزاوية أنهما  أنّ السابقة بعناصر الدائرة 

ه على ضوء ما تعرف عليه طالبا المجموعة األولى بصريًا من الشكل الذي يمكن القول أيضا أنّ 

ابقًا مرتبطة مع مثلوه في برنامج جيوجبرا استخدم طالبا هذه المجموعة عدة مفاهيم يعرفونها س

استخدم طالبا المجموعة األولى معرفة سابقة لتسمية الزاوية بالنقاط التي تدل  إذالشكل بالرسم، 

- 38األسطر (المجموعة استطاعا تسمية الزاوية بالرمز، وكذلك اإلشارة لها  اطالب أنّ عليها، أي 

ويتين موجودتين في الشكل، مع باإلشارة إلى زا-كما قام طالبا المجموعة في مرحلة البناء). 39

- 40األسطر (داخلية، والزاوية الثانية التي سماها خارجية ) وليد(الزاوية األولى التي سماها : وهما

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 43

  28  ؟ماذا يميز هذه الزاوية: المعلم

  29  .تقاطع الخطين برأس الزاوية: عمر
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  30  موجودة بدائرة؟ ّنهاأل ماذا يميز هذه الزاوية: المعلم

  31  موجودة في المركز: وليد

  32  كيف موجودة بالمركز؟: المعلم

  33  تتقاطع بنص المركز: وليد

  34  رأسها وين موجود: المعلم

  35  في المركز: وليد

  36  ضالعها ما هما؟أو : المعلم

  37  أقطار أنصاف: وليد

  38  في زاوية في الشكل؟: المعلم

  39  يها ويسميها الزاوية ب أ جوليد يؤشر عل

  40  كم زاوية في الشكل؟: المعلم

الزاوية الداخلية هي . أستاذ زاويتين زاوية داخلية وزاوية خارجية: وليد

  ).11(داخل هون زاوية أ ب ج وأشار إليها كما في الشكل 

  

  

  

  

41  

  

  42  والزاوية الخارجية؟: المعلم

اها سابقا لمحاولة التوصل إلى متعلمع مفاهيم قد -يضا بناءوما قام به طالبا المجموعة األولى أ

خط : صفة تميز الزاوية التي رسماها في الدائرة، وقد استخدما المصطلحات الرياضية التالية

، ومن )49السطر (، نقطة تقاطع )47السطر (، نقطة )46السطر (، تقاطع خطين )45السطر (

موجودة بين خطين، ومن ثم  أّنهارا عنها في البداية بعب إذهذه المصطلحات بناء مفهوم للزاوية 

خطان متقاطعان في نقطة، ولم يعبرا عن هذه النقطة برأس الزاوية، بل  أّنهاعن الزاوية على  عبرا

 .إشارة الطالب إلى الزاوية التي يسميها داخلية): 11(الشكل 
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ومن البناء السابق الذي وصف فيه الطالبان الزاوية من خالل بناء عدة . وصفاها بنقطة التقاطع

). 53-50األسطر (ه موجود في المركز ة رأس الزاوية أنّ مفاهيم معا، وصف طالبا المجموع

وبمساعدة النظر إلى واجهة برنامج جيوجبرا التي يظهر فيها الشكل الذي بناه طالبا المجموعة 

الن ضلعي الزاوية، وقد شكّ رف الطالبان الخطين الموجدين في الدائرة على أنهما يُ األولى، وعّ 

نرى ذلك ). 57-54األسطر (استخدما في التسمية الرموز وصفاهما بأنهما ضلعان متقاطعان، و 

  :التالي التعلميفي الحدث 

  44  هل يوجد شيء يميز هذه الزاوية؟ عمر عرف الزاوية؟: المعلم

  45  .هي بتيجي بين خطين: عمر

  46  .تقاطع خطين وين التقوا: المعلم

  47  .في نقطة: عمر

  48  .ةشو بسميها النقطة هذه بنسبة للزاوي: المعلم

  49  .نقطة تقاطع: عمر

  50  رأسها وين موجود: المعلم

  51  في المركز: وليد

  52  ماذا يميز هذه الزاوية؟: المعلم

  53  رأسها موجود في مركز الدائرة أنّ : عمر

  54  ضلعي هذه الزاوية ما هما؟: المعلم

  55  متقاطعين: عمر

  56  شو هم ؟: المعلم

  57  أ ب ، أ ج: وليد

مع في التعبير عن -في مرحلة البناء) عمر ووليد(مج جيوجبرا طالبي المجموعة األولى ساعد برنا

استخدم  إذبناء الساعة الذي مثلوها في البرنامج، من موجودة لديهم، وكان هذا التعبير معرفة سابقة 

التي  أقطار فيها وكذلك التعبير عن الزاوية أنصافالطالبان برنامج جيوجبرا في بناء الساعة ورسم 
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جيوجبرا فاعلية في تذكر الطالب برنامج األقطار، وكان هنا للرسم على  أنصافظهرت بين 

هذه المفاهيم استخدمها الطالبان في مرحلة . للمعرفة السابقة المتعلقة بالموقف الرياضي الجديد

مرحلة في برنامج جيوجبرا توصل الطالبان إلى ) الساعة(مع، ومن نمذجة الموقف الحياتي -البناء

هنا استخدامه كورقة رسم تبين لطالبي  والذي تمّ (بناء معرفة جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا 

  .هذا البناء للمعرفة الجديدة سنفصله فيما يلي). المجموعة أجزاء الشكل الذي رسماه

  :الزاوية المركزية - مرحلة بناء معرفة جديدة 

ى بناء لمعرفة جديدة وهي الزاوية المركزية وهذا على ضوء ما تقدم نتج عند طالبي المجموعة األول

- ثنا عنها سابقا في مرحلة البناءها الطالبان كما تحدّ متعلالبناء الجديد كان نتيجة من أبنية سبق و 

تعرف الطالبان على مكان رأس . كان من أهم هذه األبنية معرفة مكان وجود رأس الزاوية إذمع، 

شكل عقربي الساعة زاوية رأسها  إذالمرسوم فيها هيكل الساعة، الزاوية من خالل برنامج جيوجبرا 

وكذلك عرف ). 61- 58األسطر (لذا سماها طالبا المجموعة بالزاوية المركزية . في مركز الدائرة

ورسم الطالبان ). 65- 62األسطر (الطالبان الزاوية المركزية من خالل تعرفهم على أجزائها بدقة 

رأسها في  أنّ ما يميز هذه الزاوية  أنّ جيوجبرا، وكما ذكرا ين برنامج ا مركزية أخرى مستخدمزواي

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 67-66األسطر (أقطار  أنصافمركز الدائرة وأضالعها 

  58  شو هو الموجود بمركز الدائرة؟: المعلم

  59  رأسها: وليد

  60  هيك صار عنا شيء وهو زاوية: المعلم

  61  مركزيةزاوية : وليد

  62  عرف الزاوية المركزية؟: المعلم

بكون رأسها في مركز الدائرة  يلإلالزاوية المركزية الزاوية : عمر

  أقطار أنصافوأضالعها 

63  

  

  64  ممتاز، وليد: المعلم

  65أستاذ برضو نفسه هي الزاوية التي يكون رأسها في منتصف : وليد
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    أقطار أنصافالدائرة وأضالعها 

رسمه في األول بنكون عرفنا نرسم كمان زوايا أخرى  ل ما تمّ من خال

مل المجموعة األولى يبين ع) 13(الشكل . شكال مختلفةأمركزية ب

ماذا يميز هذه الزاوية عن غيرها من : يسأل المعلم، )عمر ووليد(

  الزوايا؟

  

  

  

  

66  

  

  

  

  67  .أقطار أنصافرأسها في مركز الدائرة وأضالعها : وليد

ميزات كل مراحل من المراحل المختلفة لبناء المعرفة وهي التعرف على ملخص  :)1( الجدول

  الزاوية المركزية

  أهم ما يميز كل مرحلة    المرحلة

على الزاوية المركزية، ومن هذه الحاجة  ايتعرف نّ ن حاجة أليى الطالبكان لد  الحاجة

شكل  نّ ى مكونات الساعة، ورسم دائرة ألعل ظهرة لطالبين حاجة لتعرف

تعبر هاتان  إذن داخل هذه الدائرة ين مستقيمتيالساعة كان دائري، ورسم قطعت

  .القطعتان عن عقربي الساعة

تعرف الطالبان على عناصر هندسية سبق وعرفها الطالبان من قبل، وهذه   على-التعرف

القطعة المستقيمة حيث لها بداية من ) ب(المركز والمحيط، ) أ: (العناصر هي

األقطار وهذه الصفة  نصافإعطاء صفة أل) جـ(ونهاية في المحيط، المركز 

 أنصافالقطع من المركز إلى المحيط، وكذلك تعرف الطالبان على وجود : هي

 .عمل المجموعة األولى لرسم أشكال مختلفة لزوايا مركزية): 13(الشكل 
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رسمه  التعرف على وجود زاوية في الشكل الذي تمّ  كما تمّ . أقطار داخل الدائرة

  .قاطع خطينناتجة من ت أّنهافي برنامج جيوجبرا، وعرفت هذه الزاوية على 

رأس هذه الزاوية موجودة في : التعرف على صفات الزاوية المركزية المرسومة  مع-البناء

  .قطار أنصافالمركز وضلعيها 

  .أقطار أنصافزاوية رأسها في مركز الدائرة وضلعيها : تعريف الزاوية المركزية  بناء معرفة جديدة
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  للزاوية المركزية اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)2(الجدول 

  المجموعة    

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

 رسم دائرة .1  الحاجة

  رسم قطع مستقيمة .2

  رسم دائرة .1

  رسم قطع مستقيمة .2

  رسم دائرة .1

  رسم قطع مستقيمة .2

تقيمة التي القطعة المس .1  على-التعرف

 نصافكوصف أل

دون  - األقطار 

 أنصافتعريفها ك

في البداية،  - أقطار 

ومن ثم عرفها 

 .أقطار أنصافك

األقطار  أنصافعدد  .2

 .الموجودة في الدائرة

الزاوية الموجودة في  .3

الدائرة رأسها موجود 

في المركز وٕاضالعها 

 .أقطار أنصاف

  .نوع الزاوية الموجودة .4

 .األقطار أنصاف .1

ة في الشكل وجود زاوي .2

 .رأسها في المركز

تعرف الطالبان في  .3

البداية على بداية 

إضالع ونهاية 

الزاوية، حيث يحدده 

ن من المركز االطالب

إلى المحيط ومن ثم 

عبرا عن إضالع 

 أنصافالزاوية بأنهما 

 .أقطار

  

 .األقطار أنصاف .1

وجود زاوية في  .2

 .الشكل

مفهوم الزاوية حيث  .3

 عبر الطالبان بأنّ 

نتج من الزاوية ت

تقاطع ضلعين بحيث 

تكون نقطة التقاطع 

  .رأس الزاوية
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تسمية الزاوية بثالثة  .1  مع-البناء

 .نقاط

وصف الزاوية على  .2

موجودة بين  أّنها

 .خطين

الزاوية نتجت من  .3

تقاطع خطين بنقطة 

سماها الطالبان رأس 

الزاوية وهذا الرأس 

 .موجود في المركز

تسمية أضالع الزاوية  .4

  .بالرموز

سم عدد ال يمكن ر  .1

 أنصافنهائي من 

 .األقطار

وصف نصف القطر  .2

ه ضلع نهايته في بأنّ 

 المحيط، بحيث أنّ 

ن ينصفا القطر 

الموجودين في الدائرة 

  .هما ضلعين للزاوية

تسمية الزاوية بثالثة  .1

 .نقاط

وصف عقرب الساعة  .2

بنصف قطر موجود 

 .في الدائرة

وصف نقطة التقاطع  .3

األقطار  أنصافبين 

زاوية رأس ال أّنهاب

  .وتسميتها بالنقطة أ

  

  

بناء معرفة 

  جديدة

  .تعريف الزاوية المركزية  .تعريف الزاوية المركزية  .تعريف الزاوية المركزية

في البداية وجد حاجة لطالب المجوعات الثالثة بحيث كانت هذه الحاجة رسم دائرة وقطع مستقيمة 
على اختلفت - أما في مرحلة التعرف. تعبر عن نموذج حياتي وهو عبارة عن ساعة هيكلها دائري

جيوجبرا، برنامج الل الشكل الذي قاموا برسمه في المجموعات في المفاهيم التي تعرفوا عليها من خ
حيث كان هناك اشتراك بين المجموعات في المفاهيم التي تعرفوا عليها كما هو موضح في الجدول 

مع، فقد - ها طالب المجموعات في مرحلة البناءالسابق، وكذلك األمر بالنسبة للبناءات التي قام ب
في النهاية ومع . واختلفوا في البعض األخر كما يشير الجدول السابق األبنيةاشتركوا في بعض 

مع تعرف الطالب على -االختالفات التي وجدت بين المجموعات في مرحلتي التعرف على والبناء
  . هوم في مرحلة بناء معرفة جديدةمفهوم جديد وهو الزاوية المحيطية وظهر هذا المف
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  نشاط الزاوية المحيطية، والعالقة بين الزاوية المركزية والمحيطية

كانت الساعة الموجودة على الحائط في منزل حسام مختلفة عن الساعة التي كانت موجودة في 

  .)14( منزل علي، قام حسام بتصويرها وكانت كما في الشكل

  

  

  

  

عتين بين طرفي عقربي الساعات والدقائق وبين طرف عقرب ماذا يحدث لو رسمنا قط .1

 الثواني؟

 .نرسم رسما مالئما للحالة أعاله في جيوجبرا نريد أنّ  .2

 أية زاويا تنتج؟ .3

عالقة هذه الزاوية بالزاوية المركزية المحصورة بين عقربي الساعات والدقائق في الشكل  ما .4

 أعاله؟

 .ألزواج زوايا أخرى تحقق نفس الصفاتنتأكد من هذه العالقة بالنسبة  نريد أنّ  .5

 .استنتاجه نكتب ما تمّ  نريد أنّ  .6

 .نبرهن العالقة أعاله نريد أنّ  .7

*** 

  

 .ساعة الحائط في منزل حسام): 14( الشكل
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  أزواج الطالب لمفهوم الزاوية المحيطية تعّلمعمليات 

سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سوف نقارن بين هذه العمليات 

  .اُألخريينت الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين للمجموعة األولى وبين عمليا

حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية التجريد 

  .في سياق

  :الزاوية المحيطية -مرحلة الحاجة 

ها في يتعرفوا على مكونات الساعة التي رسما ألنّ  ؛كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة

هذه الحاجة نتجت من طلب النشاط والذي يحتوي على ). 15(برنامج جيوجبرا، كما في الشكل 

، ويتطلب رسمها في برنامج جيوجبرا باستخدام عناصر هندسية معينة )ساعة(نموذج حياتي وهو 

، )68السطر (هيكل الساعة كان دائري  ألنّ  ؛لذلك قام الطالبان برسم دائرة. مثل الدائرة والقطعة

أقطار لتمثل عقارب الساعة وذلك  أنصافوكذلك قام الطالبان بتعين مركز الدائرة ليرسم منه 

ذلك طلب  كما رسم الطالبان أيضًا أوتار الدائرة ألنّ ). 68 السطر(باستخدام برنامج جيوجبرا 

ق ماذا يحدث لو رسمنا قطعتين بين طرفي عقربي الساعات والدقائ: "بالنشاط حيث كان المطلوب

في الشكل وكانت هذه القطع المستقيمة أوتار في الدائرة كما هي مبينة " وبين طرف عقرب الثواني؟

لقد استخدم طالبا المجموعة برنامج جيوجبرا كورقة لرسم حيث رسم من خالله دائرة  ).18(

  .أقطار فيها تمثل الساعة ومكوناتها أنصافو 

  :الزاوية المحيطية - رف على عمرحلة الت

اها سابقًا ساعدتهما في التوصل إلى متعلالبا المجموعة األولى على مفاهيم هندسية تعرف ط

رأس الزاوية التي أشارا له الطالبان في ) أ: (كانت هذه المفاهيم إذالتعرف على الزاوية المحيطية 

 أنصاف) د(، )73السطر (مركز الدائرة ) ج(، )72السطر (محيط الدائرة ) ب(، )18(الشكل 

  ).73السطر (أوتار الدائرة ) هـ(، )73سطر ال(لدائرة أقطار ا
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قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء مع 

  :الزاوية المحيطية -) المعرفة الجديدة

وم الزاوية مع عندما قام طالبا المجموعة األولى بعملية البناء للتوصل إلى مفه- تحققت مرحلة البناء

له على برنامج جيوجبرا للنموذج الحياتي المحيطية وكان ذلك من إنشاء بناءات مع الشكل الذي مثّ 

اإلشارة إلى رأس الزاوية المحيطية ) أ: (وعمل ما طلب بالنشاط بحيث كانت هذه األبنية) الساعة(

من القطعتين ) ب(، )72السطر (ه في محيط الدائرة بحيث عبرا عن رأسها أنّ ) 18(في الشكل 

التي أضافها لنموذج الساعة ومع ظهورها بالشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا يصف القطعتين 

  ).73السطر (التي تشكل ضلعي الزاوية باألوتار في الدائرة 

  :الزاوية المحيطية - مرحلة بناء معرفة جديدة 

جديدة وهي الزاوية المحيطية وهذا على ضوء ما تقدم نتج عند طالبي المجموعة األولى بناء لمعرفة 

- ها الطالبان كما تحدثنا عنها سابقا في مرحلة البناءمتعلالبناء الجديد كان نتيجة من أبنية سبق و 

كان ذلك من خالل إشارة  إذكان من أهم هذه األبنية معرفة مكان وجود رأس الزاوية  إذمع، 

- 69األسطر (ن إلى رأس الزاوية المحيطية يالذي يوضح إشارة الطالب) 18(ن له في الشكل يالطالب

كما تعرف طالبا المجموعة من رسم قطعتين مستقيمين بين طرفي عقربي الساعات والدقائق ). 70

 التعلمينرى ذلك في الحدث ).75- 74األسطر (وبين طرف عقرب الثواني على الزاوية محيطية 

  :التالي

التي تمثل هيكل الساعة،  )15(لها كما في الشكل  شارأرسمنا دائرة و  :وليد

، ورسمنا العقارب وأشار )16(وحددنا المنتصف وأشار له في الشكل 

  ).17(ألحدهما في الشكل 

  

  

  

  

68  

  

 .الدائرة) مركز(إشارة الطالب إلى منتصف ): 16(الشكل  .إشارة الطالب إلى الدائرة التي رسمها ):15(الشكل
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. وقاال هذه زاوية محيطية) 18(عمر ووليد أشارا إلى زاوية كما في الشكل 

  .مركزية وقاال كذلك في زاوية

  

  

  

  

  

69  

70  

  71  ية محيطية؟لماذا سميتها زاو : المعلم

  72  .على محيط الدائرة ّنهاأل: عمر

 أنصافالدائرة وأضالعها  مركزالزاوية المركزية بكون رأسها في  :وليد

أقطار، أما الزاوية المحيطية بكون رأسها على محيط الدائرة وأضالعها 

  .أوتار

73  

  

حسب  إضافتها ما الزاوية المحصورة بين القطعتين التي تمّ : المعلم

  طلوب األول؟الم

74  

  

  75  .زاوية محيطية: وليد

  :الزاوية المحيطية - التحكممرحلة 

التعرف  عندما عبرا عن مفهوم الزاوية المركزية التي تمّ  األولى ظهر التحكم عند طالبي المجموعة

  ).73السطر (عليها في النشاط السابق 

 .إشارة الطالبين إلى رأس الزاوية المحيطية): 18(الشكل 

 .إشارة الطالب إلى أحد أنصاف أقطار الدائرة): 17(الشكل 
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التعرف على  - ة المعرف لخص ميزات كل مرحلة من المراحل المختلفة لبناءم :)3( الجدول

  الزاوية المحيطية

  أهم ما يميز كل مرحلة  المرحلة

على الزاوية، ومن هذه الحاجة ظهرة  يتعرفا ن حاجة ألنّ يلبكان لدى الطا  الحاجة

على مكونات الساعة التي رسماها في برنامج جيوجبرا،  لطالبين حاجة لتعرف

ان دائري، وكذلك قام الطالبان هيكل الساعة ك لذلك قام الطالب برسم دائرة ألنّ 

أقطار لتمثل عقارب الساعة وذلك  أنصافبتعيين مركز الدائرة ليرسما منه 

ذلك طلب  وكان يوجد حاجة لرسم أوتار الدائرة ألنّ . باستخدام برنامج جيوجبرا

  .بالنشاط

حيط مرأس الزاوية، و : اها سابقًا وهيمتعلتعرف الطالبان على مفاهيم هندسية   على-التعرف

  .أقطار وأوتار الدائرة أنصاف، و ةومركز الدائر 

اإلشارة إلى رأس الزاوية المحيطية الذي كان على المحيط، واإلشارة إلى ضلعي   مع-البناء

  .الزاوية بحيث كانا وترين في الدائرة

  .وترين ضلعهامحيط الدائرة و  زاوية يكون رأسها على: تعريف الزاوية المحيطية  بناء معرفة جديدة

  مفهوم الزاوية المركزية  التحكم
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  للزاوية المحيطية اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)4(الجدول 

  المجموعة    

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

أقطار  أنصافرسم دائرة و   الحاجة

اتي تمثل النموذج الحي

الذي يعبر عن ساعة 

  .باستخدام برنامج جيوجبرا

رسم قطعتين بين طرفي 

عقربي الساعات والدقائق 

  .وبين طرف عقرب الثواني

أقطار  أنصافرسم دائرة و 

تمثل النموذج الحياتي 

الذي يعبر عن ساعة 

  .باستخدام برنامج جيوجبرا

رسم قطعتين بين طرفي 

عقربي الساعات والدقائق 

  .الثواني وبين طرف عقرب

 أنصافرسم دائرة و 

أقطار تمثل النموذج 

الحياتي الذي يعبر عن 

ساعة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا

رسم قطعتين بين 

طرفي عقربي الساعات 

والدقائق وبين طرف 

  .عقرب الثواني

هيكل الساعة على  .1  على-التعرف

 .شكل دائرة

األقطار تمثل  أنصاف .2

 .عقارب الساعة

  .زاوية مركزية .3

  

لساعة على هيكل ا .1

 .شكل دائرة

وجود نصفي قطر في  .2

الدائرة وهما عقارب 

 .الساعة

 .زاوية مركزية .3

  

هيكل الساعة على  .1

 .شكل دائرة

التعرف على أجزاء  .2

الساعة وهي 

عقرب الساعات 

وعقربي الدقائق 

 .والثواني

  .الزاوية المركزية .3

التفريق بين  .1  .تسمية الزاوية بالرموزمن النموذج الحياتي الذي   مع-البناء
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يمثل الساعة يبين أن 

عات والدقائق عقربي السا

  .بينهما زاوية مركزية

 الزاويتين التي تمّ   

رسمهما في الشكل 

حسب المطلوب 

 .من النشاط

تسمية الزاوية  .2

  .بالرموز

بناء معرفة 

  جديدة

 .الزاوية المحيطية .1

وصف الزاوية  .2

 ّنهاالمحيطية كذلك أل

 .موجودة على المحيط

  

وٕاعطاء  الزاوية المحيطية

  .صفاتها

وصف الزاوية 

رأسها  أنّ المحيطية ب

على المحيط، 

وأضالعها أوتار في 

  .الدائرة

  مفهوم الزاوية المركزية  مفهوم الزاوية المركزية  مفهوم الزاوية المركزية  التحكم

أقطار تمثل النموذج الحياتي الذي  أنصاففي البداية كان لدى المجموعات حاجة لرسم دائرة و 

وتعرف طالب المجموعات من النموذج الحياتي وهو . ساعة باستخدام برنامج جيوجبرا يعبر عن

األقطار التي تمثل عقارب الساعة،  أنصافعلى الدائرة التي تمثل هيكل الساعة، وعلى ) الساعة(

  . وتعرف طالب المجموعات الثالثة على وجود زاوية في الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا

عقربي الساعات والدقائق بينهما زاوية مركزية،  مع، بينت المجموعة األولى أنّ - ة البناءأما في مرحل

األقطار بعقارب الساعة، والمجموعة الثالثة فرقت بين الزاوية  أنصافوالمجوعة الثانية وصفت 

من خالل مراحل التجريد التي مرت فيها المجموعات توصلت إلى بناء معرفة . المحيطية والمركزية

ديدة وهي الزاوية المحيطية حيث أعطت المجموعة األولى والثانية وصف للزاوية المحيطية في ج

  .حين لم تعطي المجموعة الثانية وصفا للزاوية المحيطية
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  :أزواج الطالب للعالقة بين الزاوية المركزية والمحيطية تعّلمعمليات 

ف نقارن بين هذه العمليات سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سو 

  .اُألخريينللمجموعة األولى وبين عمليات الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين 

حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية التجريد 

  .في سياق

  : طيةالعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحي -مرحلة الحاجة 

لكي يتوصل طالبا المجموعة األولى إلى العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية كان لديهم 

وعندما أراد طالبا المجموعة ). 77السطر (حاجة إليجاد قياس الزاوية المحيطية والزاوية المركزية 

ط مستقيم يقسم الشكل الذي األولى برهان العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية رسما خ

، وكذلك تسمية الزوايا )14(يضم الزاوية المحيطية والزاوية المركزية إلى مثلثين كما في الشكل 

، وذلك لالستفادة من )79 السطر(رسمه من قبل الطالبين  تمّ الناتجة عن الخط المستقيم الذي 

- 80األسطر (حيطية والزاوية المركزية الزاوية الخارجية للمثلث في التوصل للعالقة بين الزاوية الم

، وعندما اراد طالبا المجموعة األولى برهان العالقة قام الطالبان بإخراج عامل مشترك بين )81

األسطر (عبرا عن الزوايا بالمتغيرات وجمعها لتشكل معا مقادير جبرية  الحدود الجبرية بعد أنّ 

برا كأداة لقياس الزوايا، ورسما خطوط مستقيمة لقد استخدم طالبا المجموعة برنامج جيوج). 84- 83

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث . حسب الحاجة

  76  سأل المعلم شو عملتوا؟

  77  أوجدنا قياسات الزوايا :عمر

يطلب من المجموعات إكمال العمل، وانتقل إلى مجموعة عمر  :المعلم

  ووليد لمعرفة ماذا يعملوا؟

78  

  

م الشكل إلى قسمين حتى نعمله مثلثان وسمينا رسمنا خط يقس: وليد

  .الزوايا

79  
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الزاوية  هل يمكن التوصل من الزاوية الخارجية للمثلث أنّ : المعلم

  ؟يطية تساوي نصف الزاوية المركزيةالمح

80  

  

  81  نعم: عمر

  82  كيف؟: المعلم

  .ص2+س2) = 2(الزاوية ) + 1(وية الزا: عمر

  .عامل مشترك 2نخرج و : وليد

83  

84  

  :العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية - مرحلة التعرف على 

في البداية تحققت مرحلة تعرف طالبي المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من 

األقطار  أنصاف) ب(، )86السطر (الدائرة التي تمثل هيكل الساعة ) أ: (قبل وهذه العناصر هي

). 89السطر (الزاوية المركزية ) جـ(، )88- 87األسطر (رة عن عقارب الساعة للدائرة وهي عبا

عندما أراد طالبا المجموعة األولى برهان العالقة بين الزاوية المحيطية والمركزية رسما خط مستقيم 

من رأس الزاوية المحيطية إلى رأس الزاوية المركزية فتعرفا من الشكل الهندسي الجديد على عناصر 

المثلث، والزاوية الخارجية للمثلث بحيث يشكال معًا الزاوية : ية سبق وتعرفا عليها من قبل وهيهندس

يشكال معًا الزاوية ) س ، ص(ن من الخط المستقيم ان الناتجتا، والزاويت)95- 90األسطر (كزية المر 

ائرة األقطار المتساوية في الد أنصافكما تعرف الطالبان على ). 99- 98األسطر (المحيطية 

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 101السطر (

  85  الدائرة عبارة عن ايش عندك؟: المعلم

  86  .الدائرة عبارة عن هيكل الساعة: وليد

  87  األقطار عبارة عن ايش؟ أنصافو : المعلم

  88  عقارب الساعة: وليد
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  ).19(في زاوية مركزية وأشارا لها في الشكل  :عمر

  

  

  

  

  

89  

  90  شو هي؟) 1(الزاوية : مالمعل

  ).20(زاوية خارجية للمثلث هذا وأشار له في الشكل : وليد

  

  

  

  

  

  

91  

  92  .ي مثلث يعنيأ: المعلم

  93  .المثل على اليمين: وليد

  94  ؟)2(والزاوية : المعلم

  ).21(زاوية خارجية للمثلث على األيسر وأشار لها في الشكل  :وليد

  

  

  

  

  

95  

  96  شو بعملوا مع بعض؟) 2(والزاوية ) 1(ية الزاو : المعلم

 .إشارة الطالب إلى رأس الزاوية المركزية): 19(الشكل 

 .إشارة الطالب إلى الزاوية الخارجية): 21( الشكل

 ).نالمثلث على اليمي(إشارة الطالب إلى المثلث األول ): 20(الشكل 
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  97  .الزاوية المركزية: عمر

  98  الزاوية س والزاوية ص شو بعملوا مع بعض؟: المعلم

  99  .الزاوية المحيطية: عمر

  100  األقطار في الدائرة؟ أنصافشو مالهم : المعلم

  101  .األقطار متساوية في الدائرة أنصاف: وليد

  102  هي؟ ص شو+ س : المعلم

  103  .ةيالزاوية المحيط: عمر

على لرسم دائرة -برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف) عمر ووليد(استخدم طالبا المجموعة األولى 

األقطار،  أنصافأقطار وأوتار وذلك لرسم هيكل الساعة الدائري وأقطارها التي تظهر ك أنصافو 

مطلوبة، وكذلك استخدم الطالبان البرنامج كورقة ورسم قطع مستقيمة لمحاولة التوصل إلى العالقة ال

إلى نقاط،  اأشار  إذرسم يشار إليها باستخدام األصابع ليوضح ما يراه بصريا في واجهة البرنامج، 

  .األقطار، والزوايا أنصاف

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء مع 

  :العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية -) لجديدةالمعرفة ا

تعرف طالبا المجموعة األولى من الشكل الذي رسماه في برنامج جيوجبرا  التعلميفي الموقف 

وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، متعللهيكل الساعة وعقاربها على عناصر رياضية 

 أنّ  األبنيةومن هذه . طالبان بعملية بناء مع هذه العناصر السابقةوبناء على هذا التعرف بدأ ال

األسطر (أقطار في الدائرة ويشكال معا زاوية مركزية  أنصافعقربي الساعات والدقائق يمثال 

كما قام الطالبان بعملية البناء للتوصل إلى العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية ). 104-105

صفة للزاوية ) أ: (طالبان صفات لهما وكانت هذه الصفات على النحو التاليأعطى ال إذالمركزية 

 صفة للزاوية المحيطية بحيث أنّ ) ب(، )109السطر (رأسها في مركز الدائرة  المركزية بحيث أنّ 

صفة مشتركة بينهما في الدائرة التي مثلها الطالبان ) جـ(، )109السطر (رأسها على محيط الدائر 

األسطر (يوجبرا تصف الزاويتين المركزية والمحيطية بأنهما مشتركتين بنفس القوس على برنامج ج
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ولكي يتوصل الطالبان إلى العالقة بين الزاوية المحيطية والمركزية قاما بعملية بناء ). 110-113

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث  ).107- 106األسطر (وهي إيجاد قياس كل منهما 

  104  زاوية المحصورة بين عقربي الساعات والدقائق؟ما هي ال: المعلم

  105  .زاوية مركزية: عمر

أوجدتهما للزاويتين المركزية والمحيطية، هل  لذانالقياسان ال: المعلم

  يوجد عالقة بينهما؟

106  

  

  107  .قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية: عمر

يطية والمركزية تتحقق عندما توجد العالقة بين الزاويتين المح: المعلم

  ؟..................هاتين الزاويتين 

108  

  

الزاوية المحيطية رأسها على محيط الدائرة والمركزية في مركز : عمر

  .الدائرة

109  

  

  110  ما هو المشترك بينهم؟: المعلم

  111  .موجدتين في نفس الدائرة: وليد

  112  ا وليدالمعلم أين المشترك بينهما يا عمر وي

  113  مرسومتان على نفس القوس: عمر

اها سابقا لمحاولة التوصل إلى متعلمع مفاهيم قد -ومما قام به طالبا المجموعة األولى أيضا بناء

استعان الطالبان بالمثلث المتساوي الساقين  إذبرهان للعالقة بين الزاوية المحيطية والمركزية، 

، وذلك من خالل )122- 120األسطر (أقطار فيها  أنصافه المرسوم بالدائرة بحيث يكون ساقي

رسم خط مستقيم يقسم الزاوية المحيطية إلى زاويتين داخليتين لكل مثلث من المثلثين الظاهرين 

كذلك استفاد . ، ويقسم الزاوية المركزية إلى زاويتين خارجيتين لكل مثلث من المثلثين)22(بالشكل 

للمثلث التي تساوي مجموع زاويتين داخليتين في المثلث غير مجاورة  الطالبان من الزاوية الخارجية

اها سابقا من اجل تعلمكما استخدم الطالبان عدة تطبيقات رياضية قد ). 123- 121األسطر (لها 

الحدود الجبرية : التوصل لبرهان العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية ومن هذه التطبيقات
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، وٕاخراج العامل )119- 117األسطر (الزوايا التي تساعدهم في التوصل للعالقة  التي سموا بها

المشترك وكان ذلك من خالل إخراج العامل المشترك من بين الحدود الجبرية التي شكلها لمجموع 

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 131سطرال(زوايا لتبسيط المقدار الجبري ال

  114  مثلثين؟ إذا عملت مثلثين شو بدك تستنتج؟ليش عملت الشكل : المعلم

تساوي مجموع قياس ) 22(التي أشار لها في الشكل ) 1(الزاوية : وليد

) 1(يعني الزاوية ). 23(التي أشار لها في الشكل ) س ، س(الزاويتين 

  )س+ س (تساوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

115  

  

  116  شو تساوي؟) 1(الزاوية : المعلم

  117  ).س2(وتساوي ) س+ س (اوي تس) 1(الزاوية : عمر

 118  ؟)2(والزاوية : المعلم

 119  )ص2(وتساوي ) ص+ ص (تساوي ) 2(الزاوية : عمر

طلب من المجموعات كتابة ما يتحدثوا عنه، وبعد انتهاء عمل : المعلم

  .المجموعات

120  

  

 .في الشكل الذي يظهرالمثلثين) 1(إشارة الطالب إلى الزاوية ): 22(الشكل 

 .إشارة الطالب إلى الزاويتين اللتين يساوي مجموعهما الزاوية الخارجية األولى): 23(الشكل 
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الزاوية ). 24(يوضح ما كتبه على الورقة التي تظهر في الشكل : عمر

  ).ص+ ص (تساوي الزاوية ) 2(، والزاوية )س+ س ( تساوي) 1(

  

  

  

  

  

  

121  

  

  لماذا؟: المعلم
  .زاوية خارجية للمثلث) 2(ألن الزاوية : عمر

122  

123  
ـــــم ـــــزاويتينميّ لمـــــاذا ُســـــ: المعل ، أي لمـــــاذا )س، س ( بـــــنفس األســـــم ت ال
  ان لتسميهم بنفس األسم؟تمتساوي تهمااعتبر 

124  

  
  125  .لساقينالمثلث متساوي ا نّ أل: عمر
  126  ؟ليش مثلث متساوي الساقين: علمالم

  127  .أقطار في الدائرة أنصافضلعيه  ألنّ : عمر
  128  األقطار في الدائرة؟ أنصافشو مالهم : المعلم
  129  .األقطار متساوية في الدائرة أنصاف: وليد

  130  بعدها: المعلم
س 2تســاوي ) 2(ة الزاويــ) + 1(الزاويــة المركزيــة تســاوي الزاويــة : عمــر

التي أشار لها في ) ص+س(2عامل مشترك وبصير 2ص ونخرج 2+ 
  ).25(الشكل 

  
  
  

  

131  

  

 .زاوية المحيطية والزاوية المركزيةعمل الطالبان لبرهان العالقة بين ال): 24(الشكل 
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مع في التعبير عن -في مرحلة البناء) عمر ووليد(ساعد برنامج جيوجبرا طالبي المجموعة األولى 

استخدم  إذالبرنامج، معرفة سابقة موجودة لديهم، وكان هذا التعبير ببناء الساعة الذي مثلوها في 

أوتار فيها وخط مستقيم لرسم أقطار و  أنصافالطالبان برنامج جيوجبرا في بناء الساعة ورسم 

كان هنا . األقطار وبين أوتار الدائرة أنصافن، وكذلك تسمية وقياس الزاوية التي ظهرت بين يمثلث

المتعلقة بالموقف الرياضي  للرسم على برنامج جيوجبرا فاعلية في تذكر الطالب للمعرفة السابقة

مع، ومن نمذجة الموقف الحياتي -هذه المفاهيم استخدمها الطالبان في مرحلة البناء. الجديد

في برنامج جيوجبرا توصل الطالبان إلى مرحلة بناء معرفة جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا ) الساعة(

لزاوية المحيطية والزاوية المركزية التي المجموعة ا ياستخدامه كورقة رسم تبين لطالبهنا  والذي تمّ (

  .هذا البناء للمعرفة الجديدة سنفصله فيما يلي). وجد الطالبان قياسها باالستعانة بالبرنامجأ

  :العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية - مرحلة بناء معرفة جديدة 

ة جديدة وهي العالقة بين الزاوية على ضوء ما تقدم نتج عند طالبي المجموعة األولى بناء لمعرف

جيوجبرا وذلك بإيجادها باستخدام برنامج من إعطاء قياسات للزوايا  المحيطيةالمركزية والزاوية 

بحيث كانت هذه العالقة قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المركزية أو قياس الزاوية 

كما توصل الطالبان للعالقة من ). 136-132األسطر (المحيطية نصف قياس الزاوية المركزية 

خالل البرهان بعد رسم خط مستقيم من رأس الزاوية المحيطية إلى رأس الزاوية المركزية بحيث يقسم 

أقطار وباالستفادة من  أنصافساقيه  ألنّ  ؛الشكل إلى مثلثين كل منهم مثلث متساوي الساقين

 .إشارة الطالب إلى عمله لبرهان العالقة): 25( الشكل
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الطالبان إلى العالقة من خالل  لبينهما توص الزاوية الخارجية للمثلث وجمع الزوايا وبناء عالقات

نرى ). 140- 137األسطر (الذي يوضح عمل الطالبان ) 24(إجراء عمليات جبرية ممثل بالشكل 

  :التالي التعلميذلك في الحدث 

ما هي العالقة بين الزاوية (هل يوجد بين القياسات عالقة : المعلم

  ؟)المحيطية والمركزية

132  

  

الزاوية المركزية ضعف : جد قياسات الزوايا أيضا قالاو  بعد أنّ : عمر

  .محيطيةالزاوية ال

134  

  

  135  كم قياس الزاوية المحيطية بالنسبة لقياس الزاوية المركزية؟: المعلم

والمركزية  °50الزاوية المحيطية (نصف قياس الزاوية المركزية : عمر

100°.(  

136  

  

  137  برهان الذي عملته؟ما هي العالقة التي ظهرت من ال: المعلم

  138  .الزاوية المحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية: وليد

  139  ؟الزاوية المركزية شو تساوي: معلمال

ويوضـــح مـــا كتبـــه علـــى الورقـــة التـــي  المحيطيـــةضـــرب الزاويـــة  2: عمـــر

) 2(، والزاويــة )س+ س (تســاوي ) 1(الزاويــة ). 24(تظهــر فــي الشــكل 

  ).ص+ ص (تساوي الزاوية 

140  

140  

140  

  :العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية - التحكممرحلة 

التعرف  عندما عبرا عن مفهوم الزاوية المركزية التي تمّ  األولى ظهر التحكم عند طالبي المجموعة

التعرف  مّ ، ومفهوم الزاوية المحيطية التي ت)105- 104األسطر (عليها في النشاط الزاوية المركزية 

  ).109السطر (عليها في الجزء األول من هذا النشاط 
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اوية العالقة بين الز  - لخص ميزات كل مرحله من المراحل المختلفة لبناء المعرفة م :)5( الجدول

  المركزية والزاوية المحيطية

  أهم ما يميز كل مرحلة  المرحلة

اوية المركزية، وعندما أراد حاجة الطالب إليجاد قياس الزاوية المحيطية والز   الحاجة

الطالب برهان العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية رسما خط مستقيم 

يقسم الشكل الذي يضم الزاوية المحيطية والزاوية المركزية إلى مثلثين وذلك 

لالستفادة من الزاوية الخارجية للمثلث في التوصل للعالقة بين الزاوية المحيطية 

  .ة المركزيةوالزاوي

تعرف الطالب على عناصر هندسية سبق وعرفوها من قبل وهذه العناصر   على-التعرف

أقطار، والزاوية المركزية، عندما أراد طالب  برهان  أنصافالدائرة، و : هي

العالقة بين الزاوية المحيطية والمركزية رسم الطالبان خط مستقيم من رأس 

المركزية فتعرفا من الشكل الهندسي الجديد الزاوية المحيطية إلى رأس الزاوية 

المثلث، والزاوية الخارجية : على عناصر هندسة سبق وتعرفا عليه من قبل وهي

معًا الزاوية المركزية، والزاويتين الناتجة من الخط  نللمثلث بحيث يشكال

  .معًا الزاوية المحيطية نالمستقيم س وص يشكال

صفة ل من الزاوية المركزية والزاوية المحيطية و ن صفات لكيإعطاء الطالب  مع-البناء

كذلك تعرف الطالبان على . ن بنفس القوسامشتركة بينهما بأنهما مشتركت

معرفة سابقة وهي الزاوية الخارجية للمثلث وتطبيقات رياضية تساعد في 

مع - كانت هذه المعرفة مهمة في مرحلة البناء إذالتعامل مع المقادير الجبرية 

  .لتوصل إلى برهان العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزيةلكي يتم ا
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على نفس القوس  تانة المرسوميالعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيط  بناء معرفة جديدة

 المحيطيةبحيث كانت هذه العالقة قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية 

  .س الزاوية المركزيةأو قياس الزاوية المحيطية نصف قيا

  .مفهوم الزاوية المركزية، ومفهوم الزاوية المحيطية  التحكم

  اوية المركزية والزاوية المحيطيةللعالقة بين الز  اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)6(الجدول 

  المجموعة    

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  عة الثالثةالمجمو 

  )مجدي ورامي(

 .الزوايا اتإيجاد قياس .1  الحاجة

رسم خط مستقيم يقسم  .2

الشكل إلى مثلثين، 

وتسمية الزوايا 

 .الناتجة

استخدام الزاوية  .3

الخارجية للمثلث في 

التوصل للعالقة بين 

الزاوية المحيطية 

 .والزاوية المركزية

استخدام العامل  .4

المشترك بين الحدود 

 .الزوايا اتإيجاد قياس .1

رسم خط مستقيم يقسم  .2

الشكل إلى مثلثين، 

وتسمية الزوايا 

 .الناتجة

استخدام الزاوية  .3

الخارجية للمثلث في 

التوصل للعالقة بين 

الزاوية المحيطية 

 .والزاوية المركزية

استخدام العامل  .4

المشترك بين الحدود 

 .الزوايا اتإيجاد قياس .1

رسم خط مستقيم  .2

يقسم الشكل إلى 

مثلثين، وتسمية 

 .الزوايا الناتجة

استخدام الزاوية  .3

الخارجية للمثلث في 

التوصل للعالقة بين 

الزاوية المحيطية 

 .والزاوية المركزية

استخدام العامل  .4

حدود المشترك بين ال
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 للتوصل إلى أنّ 

زاوية المحيطية ال

تساوي نصف الزاوية 

  .المركزية

 إلى أنّ  للتوصل

الزاوية المحيطية 

تساوي نصف الزاوية 

  .المركزية

 للتوصل إلى أنّ 

الزاوية المحيطية 

تساوي نصف الزاوية 

  .المركزية

الزاوية المحيطية  .1  على-التعرف

رأسها في محيط 

الدائر، والزاوية 

المركزية رأسها على 

  .مركز الدائرة

الزاوية الخارجية  .2

  .للمثلث

ن ان الخارجيتاالزاويت .3

للمثلثين يشكالن معا 

  .الزاوية المركزية

ن  اخليتن الدااالزاويت .4

ين للمثلثين المتجاور 

التي يفصل بينهم 

الخط المستقيم الذي 

رسمه الطالبان 

يشكالن معا الزاوية 

  .المحيطية

األقطار  أنصاف .5

الزاوية المركزية  .1

  .والزاوية المحيطية

الزاوية الخارجية  .2

  .للمثلث

ن ان الخارجيتاالزاويت .3

للمثلثين يشكالن معا 

  .يةالزاوية المركز 

ن  ان الداخليتاالزاويت .4

ين جاور للمثلثين المت

التي يفصل بينهم 

الخط المستقيم الذي 

رسمه الطالبان 

يشكالن معا الزاوية 

  .المحيطية

األقطار  أنصاف .5

  .متساوية في الدائرة

الزاوية المركزية تمثل  .1

الزاوية المحصورة بين 

عقربي الدقائق 

 .والساعات

الزاوية المحيطية  .2

تمثل الزاوية 

لمحصورة بين ا

 .األوتار التي أضافها

الزاوية الخارجية  .3

  .للمثلث

ن ان الخارجيتاالزاويت .4

للمثلثين يشكالن معا 

  .الزاوية المركزية

ن  ان الداخليتاالزاويت .5

للمثلثين المتجاورتين 

التي يفصل بينهم 

الخط المستقيم الذي 

رسمه الطالبان 
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يشكالن معا الزاوية   .متساوية في الدائرة

  .المحيطية

األقطار  أنصاف .6

  .وية في الدائرةمتسا

الزاوية  تعرف على أنّ  .1  مع-البناء

المحيطية والزاوية 

المركزية  تشترك في 

  .القوس نفسه

إشارة  الطالبان إلى  .2

الزاوية الخارجية 

للمثلث ويعبر عنها 

تساوي مجموع  أّنهاب

الزاويتين الداخلية 

للمثلث غير المجاورة 

 .لها

 وصف الطالبان أنّ  .3

المثلث متساوي 

ساقيه  نّ الساقين أل

أقطار في  أنصاف

  .الدائرة

طالبان وصف ال .4

القاعدة في  يزاويت

نفس عملية البناء التي 

قامت فيها المجموعة 

  .األولى

نفس عملية البناء التي 

قامت فيها المجموعة 

  .األولى
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المثلث المتساوي 

 امأّنهالساقين ب

  .تانمتساوي

استخدام التحليل  .5

للعوامل بإخراج العامل 

  .المشترك

اء معرفة بن

  جديدة

الزاوية المركزية تساوي 

  .ضعف الزاوية المركزية

الزاوية المركزية تساوي 

  .ضعف الزاوية المحيطية

الزاوية المركزية تساوي 

  .ضعف الزاوية المحيطية

مفهوم الزاوية المركزية،   التحكم

  .ومفهوم الزاوية المحيطية

مفهوم الزاوية المركزية، 

  .ومفهوم الزاوية المحيطية

مفهوم الزاوية المركزية، 

  .ومفهوم الزاوية المحيطية

الزاوية المركزية (توصلت المجموعات الثالث إلى العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية 

بالمرور بمراحل التجريد ابتداًء بمرحلة الحاجة حيث كان ) تساوي ضعف الزاوية المركزية

على لم تختلف المجموعات بشيء سواء في - مرحلة التعرفللمجموعات الثالث نفس الحاجة، وفي 

مع كان للمجموعات الثالث -كذلك في مرحلة البناء. تعريف الزاوية المحيطية والزاوية المركزية

  .دون إي اختالف كما هو موضح في الجدول السابق األبنيةنفس 
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  نشاط الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة

  :)26( يت يزن كما في الشكلكانت الساعة في ب

  

  

  

ماذا لو رسمنا قطعتين بين نهايتي عقربي الدقائق والثواني مع عقرب الساعات وبعدها استغنينا عن 

  .القطعة التي تمثل عقرب الساعات

 .نرسم هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا نريد أنّ  .1

وٕاذا لم تكن .  قطعة مستقيمة عقربي الدقائق والثواني يشكالن معاً  نتحقق من أنّ  نريد أنّ  .2

 .نجعلها قطعة مستقيمة كذلك نريد أنّ 

 ما هي القطعة الناتجة من عقرب الدقائق وعقرب الثواني؟ .3

 .أية زوايا ظهرت بالشكل .4

 .نجد قياسات الزوايا التي نتجت ونسمي القطعة المقابلة لكل زاوية نريد أنّ  .5

 ى أعاله؟أية عالقة هندسية تتحقق في الموقف الهندسي المعط .6

 .نتأكد من هذه العالقة بالنسبة لزوايا أخرى تحقق نفس الصفات أعاله نريد أنّ  .7

***  

 .ساعة حائط في بيت يزن): 26(الشكل 
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  أزواج الطالب لمفهوم الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تعّلمعمليات 

سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سوف نقارن بين هذه العمليات 

  .اُألخريينوبين عمليات الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين للمجموعة األولى 

حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية التجريد 

  .في سياق

  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة -مرحلة الحاجة 

كل الساعة المرفق مع النشاط في برنامج جيوجبرا، كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة لرسم ش

هذه الحاجة نتجت من صيغة السؤال، رسم الطالبان هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا كما 

افه ، بحيث كانت دائرة وداخلها قطع مستقيمة تمثل العقارب وأخرى تمثل ما أض)27(في الشكل 

ئق والثواني مع عقرب الساعات عقربي الدقان بين نهايتي االنشاط للساعة حيث كانت قطعت

جيوجبرا حيث قاس حاجة لقياس الزوايا على برنامج ن يكما كان لدى الطالب). 141 سطرال(

القطعتين تشكال معا  الطالبان الزاوية المحصورة بين عقربي الدقائق والثواني وذلك للتحقق من أنّ 

ا المجموعة برنامج جيوجبرا كورقة للرسم لقد استخدم طالب). 144- 142األسطر (قطعة مستقيمة 

الزوايا  اتأقطار فيها، وكان للبرنامج فاعلية في إيجاد قياس أنصافحيث رسما من خالله دائرة و 

  : التالي التعلمينرى ذلك في الحدث . أيضا

مجموعـــة عمـــر ووليـــد رســـمت المطلـــوب حيـــث كـــان  تأكـــد مـــن أنّ : المعلـــم

  ).27(عمل المجموعة ممثل بالشكل 

  

  

  

  
  

141  

  

 .توضيح ما قام به الطالبان لعمل المطلوب األول في النشاط): 27( الشكل
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  .نقيس الزاوية: عمر

  أي زاوية؟: المعلم

  ).28(عمر ووليد يشيرا إلى الزاوية في الشكل 

  

  

  

  

  

  

142  

143  

144  

  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة - مرحلة التعرف على 

من ها اعرف في البداية تحققت مرحلة تعرف طالبا المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وأنّ 

السطر (الزاوية المركزية ) ب(، )148السطر (القطعة المستقيمة ) أ: (وهذه العناصر هي. قبل

وكذلك عرف ). 165السطر (أوتار الدائرة ) د(، )193السطر (الزاوية المحيطية ) جـ(، )152

. )150 - 149األسطر (الطالبان عدد الزوايا الموجودة في الدائرة التي رسمها في برنامج جيوجبرا 

القطعة التي تمثل عقرب الثواني والقطعة التي تمثل عقرب الدقائق  طالبا المجموعة فهما أنّ 

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 148- 145األسطر (يشكالن معا قطعة مستقيمة 

  145  . °180قياسها  ماذا تستنتج أنّ : المعلم

  146  .قيمةعقرب الثواني وعقرب الدقائق يشكالن قطعة مست أنّ : عمر

  147  ما هي القطعة الناتجة من عقرب الدقائق وعقرب الثواني؟: المعلم

  148  .قطعة مستقيمة: عمر

  149  ؟كم زاوية مركزية: المعلم

  150  . زاوية واحدة مركزية: عمر

 .إشارة الطالبين للزاوية المراد قياسها): 28( الشكل
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  151  .زاوية ب أ ث: وليد

  152   ؟شو هي هذه الزاوية: المعلم

  153  . زاوية مركزية: عمر

على كورقة رسم -برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف) عمر ووليد(المجموعة األولى استخدم طالبا 

تظهر له الشكل الذي رسمه ليعرف من خالله القطع المستقيمة الموجدة داخل الدائرة، والزوايا 

المركزية وعددها، كذلك سمى الطالبان من الشكل الممثل في برنامج جيوجبرا الزاوية المركزية 

  .ي يظهرها البرنامج أيضابرموزها الت

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء 

  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة –) المعرفة الجديدة

تعرف طالبا المجموعة األولى من الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا  التعلميفي الموقف  تمّ 

وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، وبناء على هذا التعرف متعلعلى عناصر رياضية 

رأس الزاوية المحيطية التي  أنّ  األبنيةومن هذه . بدأ الطالبان بعملية بناء مع هذه العناصر السابقة

لذلك سمى ) 29(أشار له الطالبان بالشكل  إذرسمها في الدائرة موجودة على محيط الدائرة  تمّ 

، كما تعرف طالبا المجموعة من )164-156األسطر (الطالبان هذه الزاوية بالزاوية المحيطية 

الشكل إلى زاوية محيطية يقابلها قطر في الدائرة وزايا محيطية أخرى يقابلها أوتار في الدائرة 

ستخدام إ و كذلك ساعد الشكل الذي رسمه الطالبان في برنامج جيوجبرا ). 166- 165األسطر (

نصف القطر الذي يمثل عقرب الدقائق ونصف القطر  قياس الزاوية في البرنامج تعرفا على أنّ 

قياس الزاوية بينهما كان  ألنّ ) قطر في الدائرة(معا قطعة واحدة  نالذي يمثل عقرب الثواني يشكال

ل الذي مع من خالل الشك- قام طالبا المجموعة في مرحلة البناء). 155- 154األسطر ( 180°

رسمه الطالبان لهيكل الساعة ومن وضع العقارب داخله بالتعرف على العالقة بين الزاوية المركزية 

معرفتها سابقا يعطي الطالب العالقة  والزاوية المحيطية المرسومة على نفس القوس التي تمّ 

ية يساوي قياس الزاوية المحيط الموجودة في الشكل الذي رسماه في برنامج جيوجبرا بحيث أنّ 
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نرى ذلك في ). 168-167األسطر (نصف قياس الزاوية المركزية المرسومة على نفس القوس 

  :التالي التعلميالحدث 

قامــــت مجموعــــة عمــــر ووليــــد بقيــــاس الزاويــــة ســــألهم كــــم  بعــــد أنّ : المعلــــم

  القياس؟ 

154  

  155  والعقربين يشكال قطعة مستقيمة معا ،°180: وليد وعمر

  وايا الموجودة في الشكل؟ما هي الز : المعلم

  ).29(وأشار لها في الشكل  )ب ت ث(زاوية : وليد

  

  

  

  

  

  ؟شو هي الزاوية: المعلم

  .ةيزاوية محيط: عمر

156  

157  

  

  

  

  

  

158  

159  

  ؟أين موجود رأسها: المعلم

  .على المحيط: وليد

  سمها؟إشوا  ذاً إ: المعلم

  .زاوية محيطية: عمر ووليد

  ).30(الشكل  في محيطيةالية زاو الرأس  أشار إلى: عمر 

 

  

160  

161  

162  

163  

164  

  

 .ة الطالب إلى إحدى الزوايا المحيطيةإشار ): 29( الشكل

 . إشارة الطالب إلى زاوية محيطية): 30(الشكل
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) 31(الزاويــة ب يقابلهــا وتــر، والزاويــة ن التــي يشــير لهــا بالشــكل : عمــر

  ).32(يقابلها قطر ويشير له في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

165  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يقابلها وتر) 33(والزاوية ج حيث يشير لها هو ووليد بالشكل 

  

  

  

  

  

166  

  

  

  

  167  أي عالقة هندسية تتحقق بالموقف الهندسي؟: المعلم
ة تساوي نصف الزاوية المركزية المرسومة معها يالزاوية المحيط: وليد

  .على نفس القوس

 .إلى زاوية محيطية إشارة الطالبان): 33( الشكل

 .إشارة الطالب إلى زاوية محيطية يقابلها قطر): 31(الشكل 

 ).31(إشارة الطالب إلى القطر الذي يقابل الزاوية المحيطية التي اشار لها في الشكل ): 32(الشكل 
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مع في التعبير عن -في مرحلة البناء) عمر ووليد(المجموعة األولى  يساعد برنامج جيوجبرا طالب

استخدم  إذج، لتعبير ببناء الساعة الذي مثلوها في البرناممعرفة سابقة موجودة لديهم، وكان هذا ا

أقطار فيها وكذلك التعبير عن الزاوية التي  أنصافجيوجبرا في بناء الساعة ورسم الطالبان برنامج 

الزوايا  اتكان هنا للرسم على البرنامج وٕايجاد قياس. األقطار وٕايجاد قياسها أنصافظهرت بين 

هذه المفاهيم . لمعرفة السابقة المتعلقة بالموقف الرياضي الجديدفاعلية في تذكر الطالب ل

في برنامج ) الساعة(مع، ومن نمذجة الموقف الحياتي - استخدمها الطالبان في مرحلة البناء

ا هن والذي تمّ (مع معرفة جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا -جيوجبرا توصل الطالبان إلى مرحلة بناء

وجد أمحيطية المرسومة على القطر التي المجموعة الزاوية ال يلطالباستخدامه كورقة رسم تبين 

  .هذا البناء للمعرفة الجديدة سنفصله فيما يلي). الطالبان قياسها باالستعانة بالبرنامج

  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة –مرحلة بناء معرفة جديدة 

طر والتحقق من قياسها برسم أشكال مختلفة ألقطار على ضوء ما تقدم، وقياس الزاوية المقابلة للق

، )170-169األسطر (في كل محاولة  °90في الدائرة وزوايا محيطية مرسومة عليها كان القياس 

لذلك نتج عند طالبي المجموعة األولى بناء لمعرفة جديدة وهي الزاوية المحيطية المرسومة على 

  :التالي التعلميذلك في الحدث نرى ). 176- 171األسطر ( °90القطر قياسها 

تساوي  أّنهاارسم دائرة ثانية فيها قطر وزاوية مقابلة لها وتأكد من : المعلم

90°.  

169  

  

  170  .°90الزاوية قياسها : مجموعة عمر ووليد

  كم قياس الزاوية المقابلة للقطر؟: المعلم

  .°90: عمر

  ؟°90ها الزاوية المقابلة للقطر قياس هل تكون دائماً : المعلم

  .°90نعم، الزاوية المقابلة للقطر تساوي : عمر

171  

172  

173  

174  

  175  ؟لعالقة التي ظهرت معنا في الموقفما هي ا: المعلم

  176  .°90ة المرسومة على القطر قياسها يالزاوية المحيط: عمر
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  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة – التحكممرحلة 

العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية  ااستخدمبي المجموعة األولى عندما ظهر التحكم عند طال

يطية حة، في التوصل لمفهوم الزاوية الممعرفتها في نشاط الزاوية المحيطي المركزية التي تمّ 

  ).168السطر ( المرسومة على القطر

قياس الزاوية  –من المراحل المختلفة لبناء المعرفة  ةلخص ميزات كل مرحلم :)7(الجدول 

  محيطية المرسومة على قطر الدائرةال

  أهم ما يميز كل مرحلة  المرحلة

رسم شكل الساعة المرفق مع النشاط في برنامج جيوجبرا، بحيث كانت دائرة   الحاجة

وداخلها قطع مستقيمة تمثل العقارب وأخرى تمثل ما أضافه النشاط للساعة 

. ائق والثواني مع عقرب الساعاتحيث كانت قطعتين بين نهايتي عقربي الدق

  . كما كان لدى الطالب حاجة لقياس الزوايا بواسطة برنامج جيوجبرا

وهذه العناصر . تعرف الطالب على عناصر هندسية سبق وعرفوها من قبل  على-التعرف

القطعة المستقيمة، والزاوية المركزية، والزاوية المحيطية، وأوتار الدائرة، : هي

  .ةوالقطعة مستقيم

كما تعرف الطالب . وصف الزاوية المحيطية التي يكون رأس الزاوية المحيطية  مع-البناء

معا قطعة مستقيمة واحدة إذا كان  ننصفي األقطار في الدائرة يشكال على أنّ 

زاوية مركزية  أّنهاوصف هذه الزاوية على  تمّ  إذ °180قياس الزاوية بينهما 

التعرف على العالقة بين الزاوية . في الدائرةقطر  أّنهاوالقطعة المستقيمة على 

قياس الزاوية : المركزية والزاوية المحيطية المرسومة على نفس القوس وهي

  .المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرسومة على نفس القوس
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  .°90المرسومة على القطر قياسها  المحيطيةالزاوية   بناء معرفة جديدة

معرفتها في  العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية التي تمّ  اماستخد  تحكم

يطية المرسومة على حة، في التوصل لمفهوم الزاوية المنشاط الزاوية المحيطي

  .القطر

  محيطية المرسومة على قطر الدائرةللزاوية ال اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)8(الجدول 

    

  المجموعة

  المرحلة

  مجموعة األولىال

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

رسم هيكل الساعة  .1  الحاجة

المرفقة بالنشاط في 

برنامج جيوجبرا بحيث 

كان الرسم عبارة دائرة 

وداخلها قطع مستقيمة 

تمثل العقارب وأخرى 

تمثل ما أضافه النشاط 

للساعة حيث كانت 

ن نهايتي قطعتين بي

عقربي الدقائق والثواني 

  .مع عقرب الساعات

قياس الزاوية  .2

المحصورة بين عقربي 

نفس الحاجة التي كانت 

موجودة عند طالبي 

  .ألولىالمجموعة ا

نفس الحاجة التي كانت 

موجودة عند طالبي 

  .المجموعة األولى
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الثواني وذلك الدقائق و 

لتحقق من أن 

معا  نن تشكاليالقطعت

 .قطعة مستقيمة

الزوايا  اتقياس .3

للتوصل إلى قياس 

الزاوية المرسومة على 

  .القطر

-التعرف

  على

عقرب الثواني  أنّ  .1

وعقرب الدقائق يشكال 

معا قطعة مستقيمة 

قياس  ألنّ  ؛وذلك

  .°180الزاوية بينهما 

عدد الزوايا المركزية  .2

الموجودة بالشكل 

  .وتسميتها بالرمز

  

القطع المستقيمة التي  .1

 تمثل كل من عقرب

الساعات، والدقائق 

  .والثواني

 انالقطعتين تكون أنّ  .2

إذا شكلتا مستقيمتان 

معًا زاوية قياسها 

180°.  

  .األوتار في الدائرة .3

  .القطر .4

وضع القطعة  .1

المستقيمة التي تضم 

عقربي الدقائق 

والثواني في الدائرة 

  .عبارة عن قطر

عدد الزوايا  .2

المحيطية الموجودة 

  .بالشكل

أطول القطع  .3

الموجودة  المستقيمة

في الدائرة هو 

  .القطر

وصف عقربي الدقائق  .1  مع-البناء

والثواني بأنهما يشكال 

ن بين يرسم قطعت .1

الدقائق  نهايتي عقربي

اإلشارة إلى القطع  .1

المستقيمة التي تمثل 
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 .معًا زاوية مستقيمة

ن بين يرسم قطعت .2

نهايتي عقربي الدقائق 

والثواني مع عقرب 

  .الساعات

اإلشارة إلى زاوية  .3

  .محيطية فيه

رأس  بين الطالبان أنّ  .4

الزاوية موجود على 

  .محيط الدائر

ى الزاوية اإلشارة إل .5

المحيطية والقطر الذي 

  .يقابلها

اإلشارة إلى الزاوية  .6

المحيطية التي يقابلها 

  .وتر في الشكل

أعطى العالقة  .7

الموجودة في الشكل 

الذي رسمه في 

قياس الزاوية (البرنامج 

المحيطية يساوي 

نصف قياس الزاوية 

المركزية المرسومة 

والثواني مع عقرب 

  .الساعات

اإلشارة إلى زاوية  .2

  .مركزية

اإلشارة إلى الزوايا  .3

المحيطية الموجودة في 

  .الشكل

اإلشارة إلى إحدى  .4

الزوايا المحيطية 

  .والضلع الذي يقابلها

اإلشارة إلى زاوية  .5

محيطية والوتر الذي 

  .يقابلها

اإلشارة إلى الزاوية  .6

المحيطية التي يقابلها 

 .في الشكلقطر 

أعطى العالقة  .7

الموجودة في الشكل 

الذي رسمه في 

قياس الزاوية (البرنامج 

المحيطية يساوي 

نصف قياس الزاوية 

المركزية المرسومة 

كل من عقرب 

الساعات، والدقائق 

  .والثواني

رسم قطعتان بين  .2

نهايتي عقربي 

والثواني مع الدقائق 

  .عقرب الساعات

اإلشارة إلى الزاوية  .3

المركزية والزاوية 

المحيطية الموجودة 

  .في الشكل

إشارة الطالبان إلى  .4

الزوايا المحيطية 

  .الموجودة في الشكل

اإلشارة إلى الزاوية  .5

المحيطية والوتر 

الذي يقابلها في 

  .الشكل

أعطى العالقة  .6

الموجودة في الشكل 

الذي رسمه في 

قياس (مج البرنا

الزاوية المحيطية 
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يساوي نصف قياس   ).على نفس القوس  ).على نفس القوس

الزاوية المركزية 

المرسومة على نفس 

  ).القوس

بناء معرفة 

  جديدة

المرسومة  المحيطيةالزاوية 

  .°90على القطر قياسها 

المرسومة  المحيطيةالزاوية 

  .°90على القطر قياسها 

 المحيطيةالزاوية 

المرسومة على القطر 

  .°90قياسها 

العالقة بين  اخدماست  التحكم

الزاوية المحيطية والزاوية 

معرفتها  المركزية التي تمّ 

في نشاط الزاوية 

  .ةالمحيطي

العالقة بين  ااستخدم

الزاوية المحيطية والزاوية 

معرفتها  المركزية التي تمّ 

في نشاط الزاوية 

  .ةالمحيطي

العالقة بين  ااستخدم

الزاوية المحيطية والزاوية 

معرفتها  المركزية التي تمّ 

في نشاط الزاوية 

  .ةالمحيطي

المرسومة على القطر  المحيطيةقياس الزاوية : توصلت المجموعات الثالث إلى معرفة جديدة وهي
وذلك من خالل المرور بمراحل التجريد بداية بمرحلة الحاجة حيث كان للمجموعات . °90قياسها 

ف المجموعات الثالث على عناصر على حيث تعر - الثالث نفس الحاجة، ومن ثم مرحلة التعرف
بحيث كان التعرف ) الساعة(هندسية من الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا لنموذج الحياتي 

لدى المجموعات غير مختلف إلى حد ما حيث كان هناك اختالفات بسيطة كما عرضت في 
ة لكل مجموعة مع كان للمجموعات الثالث بناءات خاص- الجدول السابق، أما في مرحلة البناء

تتشابه بين المجموعات إلى حد ما مع اختالفات بسيطة موضحة بالجدول  األبنيةهذه  بحيث أنّ 
  .السابق

حيث يعرض فيه " ملحق النتائج) "4(ما تبقى من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في ملحق 
 مماس بين العالقة) ب( ،به صةالخا والعالقات الدائري الرباعي الشكل مفهوم) أ: (نتائج التاليةال

 من لدائرة نالمرسومي نالمماسي بين العالقة) ج(، التماس نقطة عند الدائرة قطر ونصف الدائرة
  .نمتساويا خارجها نقطة
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  نتائج المقابالت

  أهم األفعال الرياضية التي قم بها طالب المجموعات لكي يتوصلوا إلى مفاهيم وعالقات هندسية 

إلى مفاهيم هندسية مثل الزاوية المركزية والزاوية المحيطية والشكل الرباعي  لكي يتوصل الطالب

ة والزاوية المركزية قام الطالب بأفعال رياضية يوالمماس، والعالقات مثل العالقة بين الزاوية المحيط

  :كان أهمها

 .رسم األشكال الهندسية مثل الدائرة وقطع مستقيمة .1

  .لى العالقة مثل قياسات الزواياتساعد في التوصل إ دقيقة قياسات .2

يبين نظرة المجموعات المشاركة إلى األفعال الرياضية التي ساعدتهم في التوصل  :)9(الجدول 

  عالقات الهندسية الخاصة بالدائرةإلى المفاهيم وال

/ المفهوم

عة  العالقة
مو

مج
ال

  
  الفعل الرياضي  نظرة الطالب

العالقة 

بين 

الزاوية 

المحيطية 

والزاوية 

  لمركزيةا

ولى
األ

  

قمنا برسم الدائرة ورسمنا عقارب الساعات : عمر

والدقائق والثواني وأوجدنا قياس الزاوية المركزية وقياس 

قياس الزاوية المركزية  الزاوية المحيطية، واستنتجنا أنّ 

  .تساوي  ضعف قياس الزاوية المحيطية

 اترسمنا الدائرة، وأضالع، وزوايا وأوجدنا قياس: وليد

  .واياالز 

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتوقياس
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نية
الثا

  .أقطار أنصافرسمنا دائرة بداخلها : معتز  

أقطار حتى نرسم الزاوية  أنصافاعملنا : عالء

  .المركزية

وضعنا أضالع حتى نرسم الزاوية المحيطية، : معتز

  .وقسنا الزوايا

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتوقياس

  

لثة
الثا

األقطار  أنصافأول شيء رسمنا الدائرة و : مجدي  

حتى نوجد الزاوية المركزية ورسمنا أوتار في الدائرة 

  .لرسم الزاوية المحيطية، وقسنا الزوايا

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتوقياس

الزاوية 

المحيطية 

المرسومة 

  على قطر

ى 
ألول

ا
  

زاوية رسمنا دائرة وعينا عليها الزاوية المركزية وال: وليد

  .، وقسنا الزواياالمحيطية

  .الزوايا اترسمنا القطر وأوتار وأوجدنا قياس: عمر

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتوقياس
نية

الثا
  .رسمنا دائرة وأوتار وقطر وقسنا الزوايا: معتز  

رسمنا دائرة وبعديها رسمنا قطر ورسمنا األوتار : عالء

  .وقسنا الزوايا

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتياسوق

لثة
الثا

رسمنا قطر ورسمنا زاوية محيطية على القطر : مجدي  

  . وقسنا الزوايا

رسمنا دائرة وقطر وأوتار وقسنا الزوايا : رامي

  .باستخدام األيقونات الموجودة في البرنامج

رسم أشكال هندسية، 

  .الزوايا اتوقياس
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من غيرها بالنسبة لتوصل إلى المفهوم أو  نظرة الطالب إلى المرحلة التي اعتبروها مهمة أكثر

  العالقة

لكي يتوصل الطالب إلى مفاهيم هندسية مثل الزاوية المركزية والزاوية المحيطية والشكل الرباعي 

والمماس، والعالقات مثل العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية مر الطالب بمراحل 

  :و العالقة كان أهمهاتساعدهم في التوصل إلى المفهوم أ

 .د في التوصل إلى العالقةساع الزوايا اتقياس .1

  .رسم األشكال الهندسية بصورة تساعد في التوصل إلى العالقة .2

يبين نظرة المجموعات المشاركة إلى المرحلة التي اعتبروها مهمة أكثر من  :)10(الجدول 

  خاصة بالدائرةعالقات الهندسية الغيرها بالنسبة للتوصل إلى المفاهيم وال

/ المفهوم

عة  العالقة
مو

مج
ال

  

  أهم مرحلة  نظرة الطالب

العالقة 

بين 

الزاوية 

المحيطية 

والزاوية 

  المركزية

ى 
ألول

ا
  

  .الزوايا اتقياس: عمر ووليد

  لماذا؟ : المعلم

  .حتى نوصل إلى العالقة:عمر

  .الزوايا اتقياس

نية
الثا

  .رسم األقطار واألضالع: معتز  

  .الزوايا حتى نتوصل إلى العالقة اتياسإيجاد ق: عالء

رسم أشكال هندسية، 

وٕايجاد قياسات 

  .الزوايا
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لثة
الثا

رسم الزوايا المحيطية والمركزية على نفس : مجدي  

  .القوس

  .الزوايا حتى نتوصل إلى العالقة اتقياس: رامي

رسم أشكال هندسية 

بصورة تساعد في 

ل للعالقة، و الوص

وٕايجاد قياسات 

  .الزوايا

الزاوية 

المحيطية 

المرسومة 

  على قطر

ى 
ألول

ا
  

  .كل شيء مهم: وليد

  .أهم شيء: المعلم

  .الزوايا اتقياس: عمر

  لماذا؟: المعلم

  .لتساعدنا في الوصول إلى العالقة: عمر

  .الزوايا اتقياس

نية
الثا

  .الزوايا اتقياس: معتز  

  لماذا؟: المعلم

  .لتساعدنا في الوصول إلى العالقة: معتز

رسم القطر بشكل صحيح بحيث يكون زاوية : عال

  . °180مركزية قياسها 

إيجاد قياسات 

الزوايا، ورسم أشكال 

هندسية بصورة 

ل و تساعد في الوص

  .للعالقة
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لثة
الثا

  .الزوايا، ورسم القطر اتقياس: مجدي  

  ؟ما هو أهم شيء: المعلم

  .الزوايا اتقياس: مجدي

  .الزوايا اتقياس: رامي

  ؟لماذا: المعلم

  .حتى نوصل إلى العالقة: عمر

رسم أشكال هندسية، 

وٕايجاد قياسات 

  .الزوايا

  مساهمة النموذج الحياتي في التوصل إلى مفهوم أو عالقة

ساعد ) الساعة والدراجة الهوائية ذات عجلة واحدة والدراجة الهوائية ذات العجلتين(النموذج الحياتي 

األمور التي ساهم . القات من النموذج الحياتيالطالب في التوصل إلى مفاهيم هندسية أو ع

  :النموذج الحياتي في التوصل إليها منه هي

 .النموذج الحياتي ساعد في التعرف على مفاهيم هندسية جديدة .1

 .النموذج الحياتي ساعد على التعامل مع عناصر هندسية .2

 .النموذج الحياتي ساعد على الربط مع المفاهيم والعالقات الهندسية .3
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لى يبين نظرة المجموعات المشاركة إلى مساهمة النموذج الحياتي في التوصل إ :)11(لجدول ا

  مفاهيم هندسية وعالقات هندسية

/ المفهوم

عة  العالقة
مو

مج
ال

  

اها المساهمة التي أد   نظرة الطالب

  النموذج الحياتي

 

العالقة 

بين 

الزاوية 

المحيطية 

والزاوية 

  المركزية
ى 

ألول
ا

  

ا في التعرف على الزاوية المحيطية ساعدن: وليد

  .والمركزية بعد أن قمنا برسمها في برنامج جيوجبرا

النموذج الحياتي ساعد 

في التعرف على 

  .مفاهيم هندسية جديدة

نية
الثا

الزوايا التي رسمناها حيث  اتعن طريق قياس: معتز  

سهلت علينا رسم موقع األقطار من خالل شكل 

  .الساعة

ه شيء ثيل لساعة سهل علينا ألنّ رسمنا تم: عالء

بحياتنا، حيث ساعدتنا برسم الزاوية المركزية والزاوية 

  . المحيطية

النموذج الحياتي ساعد 

على التعامل مع 

  .عناصر هندسية

  
لثة

الثا
من الحياة نستطيع عمل أشياء في البرنامج : مجدي  

  . لعمل عالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

نختصرها  األشياء بحياتنا العملية نستطيع أنّ : رامي

  .في برنامج تطبيقي

النموذج الحياتي ساعد 

على الربط مع مفاهيم 

  .وعالقات هندسية
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الزاوية 

المحيطية 

المرسومة 

  على قطر

ى 
ألول

ا
  

رسمناها وأوجدنا ) الساعة(النموذج الحياتي : وليد

  .زوايا اتقياس

  ه يوجد زوايا؟أنّ كيف عرفت من الساعة : المعلم

  .العقارب: عمر

  .ماذا مثلناه هون: المعلم

  .أوتار وأقطار: وليد

النموذج الحياتي ساعد 

على التعامل مع 

  .عناصر هندسية

نية
الثا

  .عن طريق عقارب الساعة: معتز  

  .شو يعني: المعلم

  . رسمنا األوتار واألقطار: معتز

مثلوا أوتار  الليمن خالل عقارب الساعة : عالء

  .أقطار في الدائرةو 

النموذج الحياتي ساعد 

على التعامل مع 

  .عناصر هندسية

لثة
الثا

باستخدام  نموذج الساعة، باستخدام األقطار : مجدي  

  .         واألوتار اعرفنا كيف نوجد قياس الزاوية

رسمنا الساعة على برنامج جيوجبرا وقسنا : رامي

  .الزوايا وأوجدنا العالقة

تي ساعد النموذج الحيا

على التعامل مع 

عناصر هندسية، و 

ساعد على الربط مع 

مفاهيم وعالقات 

  .هندسية
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  المساعدة التي قدمها برنامج جيوجبرا لتوصل إلى مفهوم أو عالقة

برنامج جيوجبرا ساعد الطالب في التوصل إلى مفاهيم هندسية أو عالقات هندسية، وأهم األمور 

  :لمفاهيم أو العالقات من خالل البرنامج هيالتي ساعدت الطالب في التوصل ل

رسم األشكال الهندسية بسهولة ويسر داخل برنامج جيوجبرا من خالل األزرار التي يتيحها  .1

 .البرنامج

 .من خالل األزرار التي يتيحها برنامج جيوجبرابدقة الزوايا  اتقياس .2

 .يوجبرامن خالل األزرار التي يتيحها برنامج ج بدقة قياس أطوال األضالع .3

  .يساعد برنامج جيوجبرا في التوصل إلى العالقات .4

لى يبين نظرة المجموعات المشاركة إلى مساهمة النموذج الحياتي في التوصل إ :)12(الجدول 

  مفاهيم هندسية وعالقات هندسية

/ المفهوم

عة  العالقة
مو

مج
ال

  
المساعدة التي يقدمها   نظرة الطالب

  برنامج جيوجبرا

العالقة 

بين 

وية الزا

المحيطية 

والزاوية 

  المركزية

ى 
ألول

ا
  

وليد عن طريق رسم الدائرة، واألضالع، وزوايا، 

  .هذه الزوايا اتوقياس

رسم األشكال 

 اتالهندسية، وقياس

  .الزوايا

نية
الثا

  الزوايا  اتقياس: عالء  

  . رسم الدائرة عليه، والزوايا وٕايجاد قياسها: معتز

رسم األشكال 

 اتالهندسية، وقياس

  .الزوايا
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لثة
الثا

نستطيع من خالله رسم دوائر وزوايا، : مجدي  

  .هذه الزوايا اتوقياس

الزوايا  اتنستطيع نرسم األضالع، ونجد قياس: رامي

  . بينهم، والعالقات بينهم

رسم األشكال 

 اتالهندسية، وقياس

الزوايا، وساعد في 

التوصل إلى 

  .العالقات

الزاوية 

المحيطية 

المرسومة 

  على قطر

ى 
ألول

ا
  

عن طريق البرنامج عرفنا كيف نرسم دائرة ومن : عمر

 اتالعقارب رسمنا قطر وأوتار، واستطعنا نوجد قياس

  . الزوايا

الزوايا  اتسهل البرنامج عليك في أيجاد قياس: المعلم

  أو على المنقلة أحسن؟  

  .  سهل علينا: عمر

  .هون أعطانا قياسات دقيقة: وليد

رسم األشكال 

 ات، وقياسالهندسية

  .بدقة الزوايا
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نية
الثا

الزوايا  اتفيها قياس الليعن طريق األدوات : معتز  

  . ورسم األقطار واألوتار والقطع المستقيمة

  .سهل عليك بالرسم: المعلم

  . نعم سهل: معتز

من هو أفضل الرسم على الورقة أم على : المعلم

  . البرنامج

  .على البرنامج: معتز

  .عتز على البرنامج يكون أسهلمثل ما حكى م: عالء

رسم األشكال 

 اتالهندسية، وقياس

  .الزوايا

لثة
الثا

باستخدام البرنامج اعرفنا كيف انطبق ونرسم : مجدي  

الدائرة واألوتار واألقطار من خالل أيقونات البرنامج 

  .الزوايا استنتجنا العالقة اتومن إيجاد قياس

رسم األشكال 

 اتالهندسية، وقياس

، وساعد في الزوايا

التوصل إلى 

  .العالقات

  .مساهمة برنامج جيوجبرا في القيام بعمليات النمذجة

  :األمور التي ساهم برنامج جيوجبرا في القيام بعمليات النمذجة

 .رسم الشكل الهندسي الذي يمثله النموذج بجميع أجزاءه بسهولة .1

مج جيوجبرا بحيث تمكن من سهولة رؤية األشكال الهندسية التي يمثلها النموذج داخل برنا .2

 .أعطاء تفسيرات لها
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  .يساعد برنامج جيوجبرا في التوصل إلى العالقة التي تكون موجودة داخل النموذج .3

لى يبين نظرة المجموعات المشاركة إلى مساهمة النموذج الحياتي في التوصل إ :)13(الجدول 

  مفاهيم هندسية وعالقات هندسية

/ المفهوم

عة  العالقة
مو

مج
ال

  

المساهمة التي يقدمها   ظرة الطالبن

برنامج جيوجبرا في 

  عملية النمذجة

العالقة 

بين 

الزاوية 

المحيطية 

والزاوية 

  المركزية
ى 

ألول
ا

  

عن طريق البرنامج وأيقونات استطعنا رسم : عمر

 الليهو عبارة عن دائرة والعقارب  الليهيكل الساعة 

  . رسمناها أوتار وقطر في الدائرة

لهندسي رسم الشكل ا

الذي يمثله النموذج 

  .بجميع أجزاءه

نية
الثا

استطعنا من شكل الساعة رسم دائرة في : معتز  

هي عقارب  الليالبرنامج ورسمنا األقطار واألوتار 

  . الساعة

هي دائرة ودلت العقارب  الليرسمنا الساعة : عالء

  . على األوتار واألقطار

رسم الشكل الهندسي 

الذي يمثله النموذج 

  .ميع أجزاءهبج

لثة
الثا

ننمذج  عن طريق برنامج جيوجبرا استطعنا أنّ : مجدي  

 اتالساعة لرسم دائرة واألوتار واألقطار، وأوجدنا قياس

  .الزوايا 

رسم الشكل الهندسي 

الذي يمثله النموذج 

  .بجميع أجزاءه
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الزاوية 

المحيطية 

المرسومة 

  على قطر

ى 
ألول

ا
  

من خالل برنامج جوجبرا نستطيع عمل أي : عمر

  .شيء منشوفه، وفينا نفسره

  

سهولة رؤية األشكال 

الهندسية التي يمثلها 

النموذج داخل برنامج 

جيوجبرا بحيث يمكن 

  .أعطاء تفسيرات لها

نية
الثا

  . الزوايا اتوجود الدوائر فيه وقياس: عالء  

رسم هي دائرة و  الليعن طريق رسم الساعة : معتز

  . الزوايا داخلها 

رسم الشكل الهندسي 

الذي يمثله النموذج 

  .بجميع أجزاءه

لثة
الثا

برنامج جيوجبرا موجود فيه تطبيقات تساعدنا : مجدي  

  .األقطار أنصافعلى رسم الدوائر وهياكل الساعات و 
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 الفصل الخامس

 النقاش واالستنتاجات والتوصيات

مناقشة نتائج البحث الحالي، وسيتم ذلك عن طريق نقاش عمليات  في البداية يتناول هذا الفصل
الفهم والتجريد التي قامت بها مجموعات الطالب المختلفة التي اشتركت في البحث، وسأتناول 
المفاهيم والعالقات الرياضية التي عرضتها في النتائج، وهي الزاوية المحيطية والزاوية المركزية، 

، ومن ثم سيتم عرض األستنتاجات محيطية المرسومة على قطر الدائرةوالعالقة بينهما، والزاوية ال
  . التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي اوصت بها هذه الدراسة

 النقاش

  :الزاوية المركزيةنقاش 

اشتركت المجموعات الثالثة والتي تكونت كل منها من طالبين في القيام بعمليات فهم وتجريد 
  :نفصلها فيما يلي

في مرحلة الحاجة كان لدى أزواج الطالب في كل مجموعة حاجة لرسم دائرة وقطع مستقيمة وذلك 
متطلبات النشاط تتطلب رسم  ، كما أنّ )ساعة حائط(نشاط الزاوية المركزية فيه نموذج حياتي  ألنّ 
شكل الساعة المعروضة بالنشاط هو دائرة، ورسم  ألنّ  كل ساعة، فقام الطالب برسم دائرة؛هي

  . الطالب قطعا مستقيمة داخل الدائرة لتعبر عن عقارب الساعة

على، تعرف طالب المجموعات الثالث على مفاهيم هندسية من الشكل الذي - في مرحلة التعرف
 أنصاف) أ: (هذه المفاهيم هي. رسموه لهيكل الساعة، وهي مفاهيم كانوا قد تعرفوا عليها سابقا

األقطار التي كانت تمثل القطع المستقيمة التي رسموها لتمثل عقارب الساعة، ونتج هذا التعرف 
ائرة من معرفة الطالب السابقة لمركبات الدائرة، فأشار الطالب إلى القطع التي رسموها في الد

الزاوية التي كانت موجودة في الشكل الذي رسموه ) ب(أقطار في الدائرة،  أنصاف أّنهاوعّرفوها ب
تعرف الطالب على وجود زاوية في الشكل، وحدث ذلك من خالل ). الساعة(للنموذج الحياتي 

شكل البصر وذلك عن طريق تمعنهم بالشكل الذي مثلوه لهيكل الساعة وبسبب معرفتهم السابقة بال
  .الذي يمثل الزاوية
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من خالل الشكل الذي  األبنيةمع مفهوم سابق، قام طالب المجموعات ببعض - في مرحلة البناء
تسمية الزاوية بالرموز، وكان  األبنيةرسمه الطالب في برنامج جيوجبرا لهيكل الساعة، ومن هذه 

نقاط، فقام الطالب بتسمية الزاوية هذا البناء ناتجا من معرفة الطالب السابقة لتسمية الزاوية بثالثة 
ماذا (المعلم طلب منهم اإلجابة عن السؤال الخامس من النشاط الثاني  ألنّ  ؛)بالرموز(بثالثة نقاط 

كان المقصود من السؤال التوصل إلى االسم التعريفي للزاوية  إذ، )نسمي هذه الزوايا؟ يمكن أنّ 
، لكن الطالب قاموا )تسميتها بالزاوية المركزية(كز الموجودة في الدائرة التي يكون رأسها في المر 

ومن معرفة الطالب السابقة بمفهوم الزاوية قام الطالب بوصف الزاوية . بتسمية هذه الزاوية بالرموز
ضلعا الزاوية متقاطعان في نقطة، هي (من خالل الخصائص التي وجدت في الشكل الذي رسموه 

ماذا يميز هذه (ل السؤال الثالث من النشاط الثاني ، ونتج هذا الوصف من خال)رأس الزاوية
  .الزاوية بخصائصما يتعلق فيأيضا هنا حدث التباس لدى الطالب ). الزوايا؟

وها سابقا تتعلق بالشكل متعلعلى حصل الطالب على مفاهيم هندسية - ه في مرحلة التعرفنرى أنّ 
ام بها الطالب مع مفاهيم سابقة توصل التي ق األبنيةالذي رسموه في برنامج جيوجبرا، ومن خالل 

الطالب إلى مفهوم جديد وهو الزاوية المركزية، وتوصلوا إلى ذلك في مرحلة بناء المعرفة الجديدة، 
زاوية رأسها في مركز الدائرة وأضالعها  أّنهاحيث عرف طالب المجموعات الزاوية المركزية ب

بمفهوم جديد يتعرف عليه الطالب في الموقف  أقطار، وهذا التعريف كان بناء جديدا يتعلق أنصاف
بناء الطالب لمعرفتهم  يمكن القول بأنّ ). نشاط الزاوية المركزية(في هذا النشاط  التعليمي الذي تمّ 

مهمة استكشافية نفذها الطالب بأنفسهم في (صفات المهمة الرياضية : الجديدة تأثر من عدة عوامل
تعتمد على إجابات الطالب، وهي تتقدم نحو هدف محدد هو ئلة أس(وأسئلة المعلم ) بيئة تكنولوجية

الطالب  تعّلمهذه العوامل مذكورة في الدراسات السابقة كعوامل مؤثرة على ). تعريف الزاوية المركزية
)Baya’a & Daher, 2010 ( وعلى بناء معرفته الرياضية)Daher, 2010.(  

فهم وتجريد كان هناك بعض الفروق بين يات على الرغم من اشتراك المجموعات الثالث في عمل
  .بين المجموعات في كل مرحلة من مراحل الفهم والتجريد نصف الفروق. هذه المجموعات

النشاط طلب رسم هيكل الساعة  بين المجموعات الثالث ألنّ  مرحلة الحاجة لم يكن هناك فروق في
لساعة، وهي رسم دائرة تمثل هيكل في برنامج جيوجبرا، فلم يكن إال طريقة واحدة لرسم هيكل ا
ما أثر على تشابه  وهنا يالحظ أنّ . الساعة الخارجي وقطع مستقيمة داخلها تمثل عقارب الساعة

 ,Schellens, Van Keer, Valcke, & De Wever(مرحلة الحاجة هو صفات المهمة 
2005.(  
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موعات في تعريف بعض على كان هناك فروق بين المج-في المرحلة الثانية وهي مرحلة التعرف
بالنسبة لمفهوم نصف القطر، طالبا المجموعة األولى عرفا عقارب الساعة بعد . المفاهيم الهندسية

أقطار، وكان سبب ذلك عدم  أنصاف أّنهارسمها داخل دائرة بالقطع المستقيمة بدايًة ولم يصفاها ب
متعلقة بعناصر الدائرة فعبرا عنها مقدرة طالبي المجموعة األولى على التذكر السريع للمفاهيم ال

أقطار، بيمنا طالب  أنصافب اهام تذكرا المفهوم الذي تمثله فوصفبقطع مستقيمة في البداية ومن ث
أقطار من البداية مما يدل على سرعة  أنصافالمجموعة الثانية والثالثة عبروا عن عقارب الساعة ب
  . لثالثة لعناصر الدائرةتذكر طالبي كل مجموعة من المجموعتين الثانية وا

على عبر طالبا المجموعة األولى عن الزاوية في البداية -بالنسبة لمفهوم الزاوية في مرحلة التعرف 
نتج هذا التعرف عن . لها ضلعين، بداية كل منهما المركز ونهاية كل منهما على المحيط بأنّ 

وعقربي الساعة كانت بداية القطع  التمعن البصري، ففي الشكل الذي رسمه الطالبان لهيكل الساعة
ه من معرفة أي أنّ . المستقيمة التي رسموها لتمثيل عقربي الساعة من المركز ونهايتها على المحيط

الطالبين السابقة بالقطع المستقيمة عبرا عنها بداللة بدايتها ونهايتها، وبسبب تواجد هذه القطع في 
طالبي المجموعة األولى فهما  على أنّ  لتعرف دلّ هذا ا. أقطار أنصافدائرة وصفها الطالبان ب

في الدائرة من المركز إلى المحيط، مرسومة مفهوم نصف القطر، فنصف القطر هو قطعة مستقيمة 
أما . نصفي القطر ضلعان للزاوية نصفي القطر متقاطعان في المركز عرف الطالبان بأنّ  وبما أنّ 

فا الزاوية بالمفهوم العام لها فقال -طالبا المجموعة الثالثة، في مرحلة التعرف على الزاوية، فقد عر
هذا ". الزاوية تنتج من تقاطع ضلعين بحيث تكون نقطة التقاطع بينهما رأس الزاوية أنّ : "الطالبان

التعرف نتج من المعرفة السابقة الموجودة لدى الطالبين عن الزاوية، وكان لظهور الزاوية بالشكل 
شروط وطلبات المهمة هي التي  في برنامج جيوجبرا سبب هذا التعرف، أي أنّ الذي رسمه الطالبان 

طالبا المجموعة الثانية لم يربطا ). Daher, 2012(على - ساعدت الطالبتين على القيام بالتعرف
أقطار ولم يعبرا عن  أنصافموقع وجود هذا الزاوية في الدائرة فلم يصف الطالبان ضلعي الزاوية ب

ى األغلب على نابع عل- اختالف مجموعات الطالب في مرحلة التعرف. جود بالمركزرأسها بأنه مو 
 ,Dunlosky, Rawson, Marsh(معرفتهم الرياضية السابقة  من صفاتهم الشخصية ومن

Nathan & Willingham, 2013.(  

على كان عند طالبي المجموعة األولى بحيث - والفرق األخير بين المجوعات في مرحلة التعرف
والثالثة، لكن  ي من طالب المجموعة الثانيةأد الطالبان نوع الزاوية في حين لم يحدد نوعها حد

زاوية حادة وكان هذا التعبير  أّنهاطالبي المجموعة األولى عبر عن الزاوية ب أحدالطالب عمر وهو 
عطاء إهنا  حيث كان يريد المعلم" نسمي هذه الزاوية باسم معين؟ هل نستطيع أنّ "بعد سؤال المعلم 
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يفكر بشيء يميز هذه  ولمصفة للزاوية التي ظهرت في الشكل فلم ينتبه عمر لما يريده المعلم 
  . ذكر نوعهافالزاوية 

مع مفهوم سابق كان هناك فرق في بناء طالبي كل مجموعة للمفاهيم، فطالبي - في مرحلة البناء
ا البناء كان بصريا نتج من تمعن موجودة بين خطين وهذ أّنهاالمجموعة األولى وصفا الزاوية ب

الزاوية الموجودة بالشكل كانت موجودة  ألنّ  ؛طالبي المجموعة األولى للشكل فوصفا الزاوية بذلك
بين نصفي قطر فهم  أّنهاأقطار، لكن طالبي المجموعة األولى لم يصفا الزاوية ب أنصافبين 

لك، ومن ثم وصف الطالبان الزاوية موجودة بين خطين فوصفاها بذ أّنهاشاهداها في الشكل على 
تنتج من تقاطع خطين بنقطة سماها الطالبان رأس الزاوية وهذا الرأس موجودة في المركز،  أّنهاب

بينهما  أنّ ب الطالبان عنهما ن عبراذلن الاا من تمعن الطالبان للشكل، فالخطهذا البناء كان أيض
موجودة في مركز الدائرة التي رسمها في  ن بنقطة وهذه النقطة كانتان متقاطعازاوية هما خط

  .ه موجود في المركزبرنامج جيوجبرا لهيكل الساعة فوصف الطالبان رأس هذه الزاوية بأنّ 

أما طالبي المجموعة الثانية كان لهما بناء مختلف عن المجموعة األولى للزاوية، فطالبي المجموعة 
ن وصفا الضلع يالطالب أقطار وذلك ألنّ  فأنصاعن  ضلعيها عبارة الثانية وصفا الزاوية بأنّ 

الموجود في الدائرة من خالل موقعه فيها بحيث كانت بدايته من المركز ونهايته إلى المحيط وهذه 
األقطار تتقاطع  أنصاف في الدائرة نصفي قطر بينهما زاوية وأنّ  هي صفة نصف القطر، وبما أنّ 

أما طالبي المجموعة الثالثة كان لهم . أقطار أنصاففي المركز وصف الطالبان ضلعي الزاوية ب
الزاوية رأسها  المجموعة الثالثة بأنّ  اوصف طالب إذن األولى والثانية، بناء مختلف عن المجموعتي

األقطار تتقاطع في المركز  أنصاف موجود في المركز وذلك بسبب معرفة الطالبان السابقة بأنّ 
األقطار هو رأس للزاوية وكان هذا واضح في  فأنصاوتكون زاوية وبذلك يكون مكان تقاطع 

في مرحلة بناء المعرفة الجديدة ال يوجد اي فرق . الشكل الذي رسمه الطالبان في برنامج جيوجبرا
حيث أعطت كل مجموعة مفهوم ) الزاوية المركزية(في اعطاء طالب المجموعات للمفهوم الجديد 

  .يالتعلمالزاوية المركزية كناتج نهائي للموقف 

مع -على ومرحلة الباء-أثر على اختالف المفاهيم التي قدمها الطالب في مرحلتي التعرف الذي
، وصفات المهمة الرياضية وأسئلة )Newble, & Entwistle, 1986(هو صفات الطالب 

 & Baya’a(الطالب  تعّلمهذه الصفات مذكورة في الدراسات السابقة كعوامل مؤثرة على . المعلم

Daher, 2010.(  
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  :الزاوية المحيطيةنقاش 

ن في القيام بعمليات فهم وتجريد يثة والتي تكونت كل منها من طالباشتركت المجموعات الثال
  :نفصلها فيما يلي

أقطار وذلك  أنصاففي مرحلة الحاجة كان لدى أزواج الطالب في كل مجموعة حاجة لرسم دائرة و 
بارة عن ساعة حائط والنشاط يتطلب رسم هيكل ألن نشاط الزاوية المحيطية فيه نموذج حياتي ع

الساعة، فقام الطالب برسم دائرة ألن شكل الساعة المعروضة بالنشاط عبارة عن دائرة، ورسم 
أقطار داخل الدائرة لتعبر عن عقارب الساعة، كما كان هناك حاجة لطالب  أنصافالطالب 

وبين طرف عقرب الثواني، هذه  المجوعات لرسم قطعتين بين طرفي عقربي الساعات والدقائق
رسم  ، وبعد أنّ )نشاط الزاوية المحيطية(الحاجة نتجت من صياغة السؤال األول في النشاط الثاني 

أقطار فيها من خالل برنامج جيوجبرا بحيث تمثل هيكل وأجزاء الساعة  أنصافالطالب دائرة و 
قطار التي تمثل عقارب األ أنصافالمعروضة بالنشاط، وأضاف الطالب للشكل قطعتين غير 

  . عملها لمطلوب النشاط الساعة، هذه اإلضافة تمّ 

األقطار الموجودة  أنصافف طالب المجموعات الثالثة على على، فقد تعرّ -أما في مرحلة التعرف
سألهم  إذفي الدائرة التي تمثل هيكل الساعة، هذا التعرف كان نتيجة مناقشة المعلم مع الطالب 

األقطار  أنصافوسألهم أيضا عن " الدائرة عبارة عن ايش؟"رة بحيث كان السؤال المعلم عن الدائ
فالطالب تعرفوا من هذين السؤالين على الدائرة وعلى " األقطار عبارة عن ايش؟ أنصاف"السؤال 
كما تعرف طالب المجموعات على وجود زاوية مركزية في الشكل . األقطار الموجودة فيها أنصاف

بعد أن رسم طالب المجموعات ما طلبه النشاط  ل الساعة، نتج هذا التعرف بصرياً الذي مثله لهيك
أية زوايا (في برنامج جيوجبرا، وبعد أن سأل المعلم الطالب السؤال الثالث من النشاط الثالث 

  .، هذا السؤال جعل الطالب يتعرفوا على وجود الزاوية المركزية)؟موجودة في الشكل

د، احم(فأشارت دراسة . على المفاهيم-أدى إلى استجابة الطالب في التعرفسؤال المعلم هو الذي 
ن إلى المواقف التعليمية باألسئلة والمناقشة بما شاهدوه أو سمعوه يمتعلإلى أن استجابة الم) 2003

  .وربط ذلك كله بخبراتهم السابقة

ات الثالثة أعطاء صفة مع مفهوم سابق كان البناء الذي قام به طالب المجموع-وفي مرحلة البناء
التي  األبنيةرسمه في برنامج جيوجبرا لهيكل الساعة، وهذه  للزوايا التي ظهرت بالشكل الذي تمّ 

 ،)المجموعة األولى(زاوية مركزية موجودة بين عقربي الساعات والدقائق ) أ: (مها الطالب هيقدّ 
 التفريق بين الزاويتين التي تمّ ) ج( ،)المجموعتين الثانية والثالثة (تسمية الزاوية بالرموز ) ب(
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نتجت لدى الطالب من  األبنيةهذه  .)المجموعة الثالثة(رسمها في الشكل حسب مطلوب النشاط 
بصريا من الشكل،  األبنيةالشكل الذي رسموه في برنامج جيوجبرا بحيث قام الطالب بوصف هذه 

رسمه حسب ما طلبه النشاط فاعلية  تمّ وكان ألسئلة المعلم عن الزوايا التي نتجت في الشكل الذي 
  .  ذكرها فيما سبق التي تمّ  األبنيةفي وصف 

على التي تعرف فيها الطالب على مفاهيم خاصة بالموقف -في مرحلة التعرف من خالل ما تمّ 
مع إلعطاء بناءات خاصة - الذي يناقشه النشاط، ومن خالل ما قام به الطالب في مرحلة البناء

توصل طالب المجموعات ) الساعة(رسمه في برنامج جيوجبرا لنموذج الحياتي  للشكل الذي تمّ 
الثالث إلى مفهوم جديد وهو الزاوية المحيطية وهذا التعرف الجديد كان في مرحلة بناء معرفة 
 جديدة، وهذا التعرف توصل له طالب المجوعات من خالل تنفيذ عمل النشاط، ومن الرسم الذي تمّ 

كما وصل إلى المفهوم الجديد، ا الذي بين لهم عدة مفاهيم وبناءات ساعد في التفي برنامج جيوجبر 
ها متعل في التوصل إلى مفاهيم تمّ  -التي تدرج معها الطالب- ساعدت األسئلة التي طرحها النشاط

  .سابقا وصوال إلى المفهوم الجديد

مة الرياضية، وأسئلة صفات المه :بناء المعرفة لدى الطالب تأثر بعدة عوامل وهي يالحظ أنّ 
 & Baya’a(الطالب  تعّلمهذه العوامل مذكورة في الدراسات السابقة كعوامل مؤثرة على ، المعلم

Daher, 2010 ( وعلى بناء معرفته الرياضية)Daher, 2010 .(لصفات الشكل الهندسي  وكان
إلى ) 2007عباس، (المرسوم في برنامج جيوجبرا فاعلية في بناء الطالب للمعرفة، فتشير دراسة 

يعبر دون شك ) بصرية، سمعية، كتابية، قرائية، عملية(استخدام الطلبة لوسائط حسية إدراكية  أنّ 
هذه الوسائط تساعد في البحث عن المعنى المطلوب في  أنّ  إذمفضلة لدى الطلبة،  تعّلمعن أنماط 

  .العملية التعليمية

ات الثالث حيث كانت الحاجة لدى المجموعات بين المجموع مرحلة الحاجة لم يكن هناك فروق في
النشاط طلب رسم هيكل الساعة في برنامج جيوجبرا ولم  ألنّ  ؛هي نفسها ولم تختلف هذه الحاجة

يكن هناك إال طريقة واحدة لرسم هيكل الساعة وهي رسم دائرة تمثل هيكل الساعة الخارجي وقطع 
لة ة أضافية تمثل ما طلبه النشاط، وفي مرحمستقيمة داخلها تمثل عقارب الساعة، وقطع مستقيم

رحلة في ماما .  بين المجموعات في المفاهيم التي قدمها الطالب على لم يكن هناك فروق-التعرف
فرق بين المجوعات الثالث في الصفة التي وصف فيها الطالب هناك مع مفهوم سابق كان -البناء

رسمه في  صفة حسب فهمها للشكل الذي تمّ الزوايا الموجودة في الدائرة، فكل مجموعة أعطت 
مالحظتها  المجموعات أعطت الصفة التي تمّ  ، أي أنّ )الساعة(برنامج جيوجبرا للنموذج الحياتي 

عطاء صفة للزاوية إمن الشكل، وأيضا كان ألسئلة المعلم التي وجهها لطالب المجموعات دور في 
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توجيهه  الختالف كان تابعا للسؤال الذي تمّ بحيث كانت هذه الصفة مختلقة بين المجموعات هذا ا
من قبل المعلم لكل مجموعة، فاألسئلة هي التي استعان بها الطالب إلخراج معرفتهم السابقة 

في مرحلة بناء المعرفة الجديدة ال يوجد اي فرق في إعطاء طالب المجموعات ). 2003احمد، (
أعطت كل مجموعة مفهوم الزاوية  إذ) لمحيطيةالزاوية المحيطية، ووصف للزاوية ا(للمفهوم الجديد 

  .التعلميالمحيطية كناتج نهائي للموقف 

  :العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطيةنقاش 

ن في القيام بعمليات فهم وتجريد خالل يالباشتركت المجموعات الثالثة والتي تكونت كل منها من ط
  :نفصل هذه العمليات فيما يلي) ركزية والزاوية المحيطيةنشاط العالقة بين الزاوية الم(النشاط 

الزوايا وذلك  اتفي مرحلة الحاجة، كانت لدى طالب المجموعات في البداية حاجة إليجاد قياس
حتى يتسنى لهم من هذا القياس التوصل للعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية باالستعانة 

عبارة عن هدف النشاط، وفيما بعد نتج لدى طالب المجموعات حاجة ببرنامج جيوجبرا، وهذا كان 
لرسم خط مستقيم يقسم الشكل إلى مثلثين، وتسمية الزوايا الناتجة، واستخدام الزاوية الخارجية 
للمثلث في التوصل للعالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية، واستخدام العامل المشترك بين 

الزاوية المحيطية تساوي نصف الزاوية المركزية، هذه الحاجة نتجت عند  ى أنّ الحدود للتوصل إل
طالب المجموعات للتوصل إلى برهان للعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، وهذا كان 

نبعت حاجة الطالب من المحاولة ). ؟نريد برهان للعالقة(سؤال من أسئلة النشاط وهذا السؤال هو 
، يراد من هذا النموذج عرض شكل هندسي يتوصل )ساعة(شاط الذي يمثل نموذج حياتي لعمل الن

  ).,Ang Keng 2005(الطالب منه إلى معرفة جديدة 

على، تعرف طالب المجموعات على الزاوية المركزية، هذا التعرف نتج من - في مرحلة التعرف
في النشاط السابق، والزاوية المحيطية التي التعرف عليها  معرفتهم السابقة بالزاوية المركزية التي تمّ 

كما تعرف الطالب على مفاهيم سبق . تعرف عليها الطالب بالجزء األول من النشاط الحالي
وتعرفوا عليها من قبل، هذه المفاهيم أستخدمها الطالب عندما بدؤوا ببرهان العالقة بين الزاوية 

الزاوية الخارجية للمثلث، ) أ: (رف عليها الطالب هيالمركزية والزاوية المحيطية، والمفاهيم التي تع
األقطار متساوية في الدائرة، هذه المفاهيم ساعدت  أنصاف) جـ(زوايا المثلث الداخلية، ) ب(

  .الطالب في التوصل لبرهان العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

عدة بناءات تعتمد على معرفتهم السابقة مع مفهوم سابق، قدم طالب المجموعات - في مرحلة البناء
العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية (بمفاهيم تساعدهم في التوصل للعالقة الجديدة وهي 
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الزاوية المحيطية والزاوية المركزية مشتركة في  ، في البداية تعرف الطالب على أنّ )المحيطية
الطالب  ذي مثل في برنامج جيوجبرا، أي أنّ القوس نفسه، وهذا البناء كان من الشكل الهندسي ال

الدائرة،  تعرفوا عليه بصريا، بحيث كانت أطراف الزوايا ملتقية مع بعضهما البعض على محيط
  .من محيط الدائرة أي قوس من المحيطا وشكل هذا االلتقاء جزء

لمركزية والزاوية استخدم الطالب عدة بناءات تساعدهم في التوصل إلى برهان العالقة بين الزاوية ا
ت كانت عبارة عن معرفة سابقة لدى الطالب، فأشار الطالب إلى الزاوية ءاالمحيطية، وهذه البنا

تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين للمثلث غير المجاورة لها، هذا  أّنهاالخارجية للمثلث ووصفوها ب
زية إلى رأس الزاوية المحيطية البناء نتج لدى الطالب من عمل خط مستقيم من رأس الزاوية المرك

فشكل هذا الخط المستقيم مثلثين يظهر لكل منهما زاوية خارجية، ووصف الطالب زاويتي القاعدة 
متساوية، وساعد هذا البناء الطالب في أعطاء عالقات بين  أّنهافي المثلث المتساوي الساقين ب

 ؛ه متساوي الساقينوصفوا كل مثلث بأنّ الطالب  المثلثين الناتجين من الخط المستقيم، ألنّ  زوايا
أقطار في الدائرة، وهذه العالقات بين زوايا المثلث كانت مفيدة للطالب لكي  أنصافساقيه  ألنّ 

العالقة بين الزاوية المركزية (يتوصلوا في ربط هذه الزوايا مع بعضهما إلى العالقة المطلوبة وهي 
يتي القاعدة للمثلث التي كانت او وية الخارجية للمثلث وز بين الزا، ومن العالقة )والزاوية المحيطية

عبروا عن هذه الزوايا بالمتغيرات وجمعها حسب عالقة  متساوية وعمل الطالب حدود جبرية بعد أنّ 
تبسيطها بإخراج  الداخلية فيه، فنتج من التجميع مقادير جبرية تمّ  الزوايا الزاوية الخارجية للمثلث مع

يبين عمل ) 34(لعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، والشكل عامل مشترك ليحدد ا
  .بالكتابة على ورقة) عمر ووليد(طالبي مجموعة األولى 

  

  

  

  

  

  

 .عمل الطالبان لبرهان العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية): 34(الشكل 
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مع كان سببها - على والبناء- المفاهيم الرياضية السابقة التي أخرجها الطالب في مرحلتي التعرف
الذي تمكن الطالب من خالله بعد رسمه في على النموذج الحياتي،  الذي تمّ  التعلميالحدث 

برنامج جيوجبرا على أعطاء مفاهيم يعرفها الطالب سابقا، وربطها مع بعضها للتوصل إلى بناء 
ما ساعد الطالب  يمكن القول أنّ معرفة جديدة وهي العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، 

من خالله ربط مفاهيم سابقة  وذج الحياتي الذي تمّ في التوصل للعالقة الجديدة كان سببه النم
 ,Jiang, Aerne, Smithers, Haddon, Ish-Horowicz & Lewis( يعرفها الطالب

2000  .(  

بين  الفروقعلى الرغم من اشتراك المجموعات الثالث في عمليات فهم وتجريد كان هناك بعض 
  :تلك المجموعات نوضحها فيما يلي

م تختلف المجموعات عن بعضها البعض بالحاجة التي قاموا بها للتوصل ل ،في مرحلة الحاجة
على، -أما في مرحلة التعرف. للعالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، وبرهان هذه العالقة

فقد اختلفت المجموعات عن بعضها البعض في بعض المفاهيم فالمجموعة األولى عرفت الزاوية 
في مركز الدائرة، والمجموعة الثانية اكتفت بذكر الزاوية المركزية ولم تعرفها، أما  زاوية رأسها أّنهاب

ين عقربي الدقائق والساعات، كما محصورة ب أّنهاطالبا المجموعة الثالثة عرفا الزاوية المركزية ب
 هاأنّ اختلفت المجوعات في تعريف الزاوية المحيطية، فالمجموعة األولى عرفت الزاوية المحيطية ب

زاوية رأسها على محيط الدائرة، والمجموعة الثانية أكتفت بذكر الزاوية المحيطية دون تعريفها، أما 
 تمثل الزاوية المحصورة بين األوتار التي تمّ  أّنهاطالبا المجموعة الثالثة عرفا الزاوية المحيطية ب

فة التي تواجدت عند كل هذا االختالف نتج عند المجموعات من المعر . إضافتها من قبل الطالبين
مجموعة من الجزء األول من النشاط الحالي، ومن النشاط السابق، فعرفت كل مجموعة الزاوية 

ه متعل كل مجموعة مما تمّ  امعرفة سابقة، وحسب ما تذكره طالبالمحيطية حسب ما لديهم من 
التي  األبنيةوعات في مع مفهوم سابق، ال يوجد فروقات بين طالب المجم-في مرحلة البناء. سابقا

  . قدموها

االختالفات التي ظهرت بين طالب المجموعات كانت نتيجة لمدى قدرة الطالب على التذكر 
وها والتي ظهرت في الشكل الهندسي الذي رسموه في برنامج جيوجبرا، متعلللمفاهيم السابقة التي 

ي الب إلى مفاهيم موجودة ففالتمثيل الهندسي لألشكال في برنامج جيوجبرا أدى إلى توصل الط
الجمعية المصرية لتربويات (مامهم في برنامج تكنولوجي أالشكل الهندسي الذي أصبح ممثل 

لما له من فاعلية على التي تحدثت عن تدريس الهندسة باستخدام التكنولوجيا ) 2007الرياضيات، 
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ياضية الجديدة مثل الحس ستنتاجية والبرهنة الشكلية دون االهتمام بالعمليات الر الجوانب اال
  .الهندسي واستخدام التكنولوجيا في تدريس الهندسة

  :الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرةنقاش 

  :اشتركت المجموعات الثالثة في القيام بعمليات فهم وتجريد نفصلها فيما يلي

يوجبرا، بحيث كان في مرحلة الحاجة، رسم الطالب هيكل الساعة المرفقة بالنشاط في برنامج ج
الرسم عبارة عن دائرة وداخلها قطع مستقيمة تمثل العقارب وأخرى تمثل ما أضافه النشاط للساعة 
حيث كانت قطعتين بين نهايتي عقرب الدقائق والثواني مع عقرب الساعات، قام الطالب بهذا 

لثواني بي الدقائق واكما قاس الطالب الزاوية المحصورة بين عقر . النشاط يتطلب ذلك ألنّ  ؛الرسم
هذا التحقق كان مطلوب في  ن تشكال معا قطعة مستقيمة، حيث أنّ يالقطعت لغرض التحقق من أنّ 

 اتالنشاط، وقاس الطالب الزوايا للتوصل لقياس الزاوية المرسومة على القطر، فمن خالل قياس
يتوصل الطالب إلى  رسمه في برنامج جيوجبرا يمكن أنّ  الزوايا التي ظهرت في الشكل الذي تمّ 

صفات المهمة هي التي أدت لهذه الحاجات  يمكن القول أنّ . عالقة الزاوية مع الضلع الذي يقابلها
)Baya’a & Daher, 2010.(  

القطع المستقيمة قطعة مستقيمة واحدة إذا كان  على، تعرف الطالب على أنّ - في مرحلة التعرف
عقربي الدقائق والثواني يمثال معا قطعة  على أنّ  ، لذلك تعرف الطالب°180قياس الزاوية بينها 

طالب على ، وال°180الطالب أوجدوا قياس الزاوية بينهما فكانت  مستقيمة واحدة، وذلك ألنّ 
  .تكون قطعة مستقيمة واحدة° 180ن يكون بينهما زاوية ين اللتيالقطعت معرفة سابقة بأنّ 

ن يمع مفهوم سابق برسم قطعت-البناء مرحلةمع مفهوم سابق، قام الطالب في - في مرحلة البناء
النشاط طلب عمل ذلك فقام الطالب  نّ بين نهايتي عقرب الدقائق والثواني مع عقرب الساعات أل

ن تصل إلى اة غير عقاربها، بحيث كانت القطعتبرسم قطعتين للشكل الذي رسموه لهيكل الساع
افة التي طلبها النشاط للتوصل إلى الزاوية نهاية القطع التي تمثل عقارب الساعة، وكانت هذه اإلض

المحيطية، وأشار الطالب إلى الزوايا الموجودة بالشكل مع القطعة التي تقابلها بحيث كانت هناك 
زوايا يقابلها أوتار وزاوية قابلها قطر، ونتج هذا البناء من المطلوب الخامس في النشاط، بحيث 

كما . لشكل وذكر القطعة المستقيمة التي تقابل كل منهاالزوايا التي تظهر با اتكان يتطلب قياس
قياس الزاوية المحيطية يساوي (أعطى الطالب العالقة التي تعرفوا عليها في النشاط السابق وهي 

، هذا البناء كان من خالل دراسة )نصف قياس الزاوية المركزية المرسومة على نفس القوس
القة بين زاويتين في الشكل جبرا حيث ظهرت هذه العالطالب للشكل الذي رسموه في برنامج جيو 
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معرفته السابقة بها حيث توصلوا إليها في النشاط السابق، قام الطالب باالستفادة منها ومن 
  .للتوصل إلى مفهوم الزاوية المحيطية المرسومة على القطر

ف الزاوية في مرحلة بناء معرفة جديدة، توصل طالب المجموعات إلى بناء معرفة جديدة تص
الزاوية  المحيطية المرسومة على القطر، بحيث كان البناء الجديد الذي توصل إليه الطالب أنّ 

، كان هذا البناء ناتجا مما تعرف عليه الطالب في °90المحيطية المرسومة على القطر قياسها 
تمثيل مع، وهذا التعرف نتج من خالل عمل الطالب بالنشاط ل- على، والبناء- مرحلتي التعرف

النموذج الحياتي وٕاضافة ما طلبه النشاط، فتوصل الطالب إلى معرفة جديدة من قيامهم بعملية 
يوجد فيه مفاهيم هندسية تفيد في التوصل إلى العالقة المطلوبة ) ساعة(تمثيل نموذج حياتي 

)Cheng, 2001.(  

بين  الفروقبعض  على الرغم من اشتراك المجموعات الثالث في عمليات فهم وتجريد كان هناك
  :تلك المجموعات نوضحها فيما يلي

 على، كان هناك فرق-رحلة التعرفبين المجوعات في مرحلة الحاجة، بينما في م ال يوجد فروق
م يعطيها ل هندسي أعطيا مفهومالمجموعة الثانية  اطالبفلمفاهيم التي تعرف عليها الطالب، في ا

طالبا  ألنّ  نتجاألوتار في الدائرة، هذا الفرق  مفهوم ذابحيث كان ه اُألخريينطالب المجموعتين 
ون موجودة فيها، وتعرفت تك المجموعة الثانية فقط هم من تذكروا عناصر الدائرة التي يمكن أنّ 

ه أطول القطع ن الثانية والثالثة على القطر بحيث عبرت عنه المجموعة الثانية بأنّ االمجموعت
ن يموعتطالب هاتين المج لشكل الذي مثلوه في برنامج جيوجبرا ألنّ المستقيمة الموجودة في الدائرة ل

  .المجموعة األولى اموجود في حين لم يتذكر ذلك طالب تذكروا القطر وكيف يكون

هما المجموعة األولى عقربي الدقائق والثواني بأنّ  امع مفهوم سابق، وصف طالب- البناء في مرحلة
المجموعة الثالثة إلى القطع المستقيمة التي تمثل كل من  ابمعًا زاوية مستقيمة، وأشار طال يشكال

الثانية هذه الصفة كما فعل  المجموعة االدقائق والثواني، ولم يذكر طالبعقرب الساعات، وعقربي 
ناتجة من  الفروقهذه . المجموعة الثانية اولى، ولم يشيرا لها كما فعل طالبالمجموعة األ اطالب

 ).Newble, & Entwistle, 1986(صفات الطالب 

  :نقاش نتائج المقابلة

نتائج المقابلة كانت بشكل يؤكد النتائج التي ظهرت في هذه الدراسة، بحيث كانت إجابات الطالب 
التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة، بحيث كانت أهم  على أسئلة المقابلة تتفق مع ما تمّ 
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لكي يتوصلوا إلى مفاهيم وعالقات هندسية رسم  األفعال الرياضية التي قم بها طالب المجموعات
الزوايا الذي ساعد في  اتاألشكال الهندسية مثل الدائرة وقطع مستقيمة في برنامج جيوجبرا، وقياس
 اها الطالب في كل نشاط، التوصل إلى العالقة، وهذا كان واضحا في نتائج مرحلة الحاجة التي أد

كما كان . لتي ساعدت الطالب في التوصل للمفهوم أو العالقةوهذه المرحلة كانت المرحلة المهمة ا
 للنموذج الحياتي مساهمة في التوصل للمفهوم والعالقة وكان هذا واضحًا أيضا في النتائج التي تمّ 
التوصل إليها فمن خالل النموذج الحياتي الذي عرضه النشاط تمكن الطالب بعد رسمه في برنامج 

مفاهيم والعالقات الهندسية التي وجدت فيه، وهذا يؤكد كذلك فاعلية جيوجبرا من التوصل إلى ال
  .الطالب تعّلمبرنامج جيوجبرا في مراحل 

  :في مرحلة التحكم خالل األنشطة نقاش ما تمّ 

تعرف الطالب على مفهوم الزاوية المركزية في نشاط الزاوية المركزية وضحوا هذا المفهوم  بعد أنّ 
محيطية، إذ ظهرت الزاوية المركزية في الشكل الذي رسمه الطالب في عند عرض نشاط الزاوية ال

العالقة بين (وية المحيطية برنامج جيوجبرا لنشاط الزاوية المحيطية، وفي الجزء الثاني من نشاط الزا
وضح الطالب مفهوم كل من الزاوية المركزية والزاوية ) الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

شاط الزاوية المحيطية المرسومة على القطر استخدم الطالب العالقة بين الزاوية المحيطية، وفي ن
في التوصل لمفهوم الزاوية  ية المحيطيةمعرفتها في نشاط الزاو  المحيطية والزاوية المركزية التي تمّ 

الزاوية المحيطية المرسومة على القطر  المحيطية المرسومة على القطر، إذ توصل الطالب إلى أنّ 
التي يشكلها القطر إذ أن -، وهذا ألن الزاوية المحيطية مشتركة مع الزاوية المركزية °90قياسها 
  .قوسبنفس ال -°180القطر من المركز زاوية 

  االستنتاجات

من النماذج الحياتية التي قدمت للطالب كأنشطة، ومن نمذجة الطالب لها في برنامج جيوجبرا 
فيها الطالب مفاهيم هندسية في  تعّلمالمختلفة التي  تعّلمل الالذي استفاد الطالب منه في مراح

موضوع الدائرة مثل الزاوية المركزية والزاوية المحيطية والعالقات الهندسية في موضوع الدائرة مثل 
العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، تعرف الطالب على هذه المفاهيم والعالقات من 

  :راحل الفهم المخلفة حسب نظرية التجريد في سياق نفصلها فيما يليخالل المرور بم

في مرحلة الحاجة، كان من حاجات الطالب التوصل إلى مفهوم هندسي جديد أو عالقة  .1
هندسية جديدة وهي رسم النموذج الحياتي الذي يتحدث عنه النشاط وٕاضافة ما يطلبه 
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ب في التوصل إلى العالقات إعطاء النشاط أيضا في برنامج جيوجبرا، ومما ساعد الطال
 .قياسات للزوايا، وأطوال األضالع بواسطة برنامج جيوجبرا

على، عندما قام الطالب بالتعرف على مفاهيم هندسية سبق - تحققت مرحلة التعرف .2
وعرفوها مثل الدائرة، ونصف القطر في الدائرة، والخط المستقيم، وغيرها، وما ساعد 

رسمه في برنامج جيوجبرا للنموذج  فاهيم الشكل الهندسي الذي تمّ الطالب في تذكر هذه الم
 .الحياتي الذي يعرض في النشاط

في المواقف التعليمية تعرف الطالب على عناصر  مع مفهوم سابق، تمّ - في مرحلة البناء .3
وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد من الشكل الذي مثله في متعلرياضية 

على هذا التعرف بدأ الطالب بعملية بناء مع هذه  ارا للنموذج الحياتي، وبناءبرنامج جيوجب
قدم الطالب في األنشطة المختلفة بناءات ساعدتهم في التوصل إلى  إذالعناصر السابقة، 

المفهوم الهندسي أو العالقة الهندسية المطلوب استنتاجها من عمل النشاط ومن األمثلة 
لطالب اإلشارة إلى القطع المستقيمة والزوايا في الشكل الذي التي قدمها ا األبنيةعلى 

رسموه في برنامج جيوجبرا، ووصف بعض المفاهيم الهندسية التي ظهرت في الشكل بعد 
 .رسمه في البرنامج

في مرحلة بناء معرفة جديدة، قام الطالب ببناء مفهوم هندسي جديد أو عالقة هندسية  .4
ها الطالب في مرحلة التعرف على، وأبنية سبق متعلجديدة كانت نتيجة مفاهيم سبق و 

الطالب جمعوا بين المفاهيم التي  ها الطالب في مرحلة البناء مع، فيمكن القول أنّ متعلو 
 . يعرفونها سابقا الستنتاج مفهوم جديد أو عالقة جديدة

  :ويمكن حصر األبنية الجديدة التي قدمها الطالب فيما يلي

 .تعريف الزاوية المركزية •

 .تعريف الزاوية المحيطية •

 .قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المركزية •

 .°90المرسومة على القطر قياسها  المحيطيةالزاوية  •

 .تعريف الشكل الرباعي الدائري •
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 .الزاويتان المتقابلتان في الشكل الرباعي الدائري متساويتان •

 .لزاوية المقابلة لمجاورتهاالزاوية الخارجية للشكل الرباعي الدائري تساوي ا •

 .نصف القطر عمودي على المماس من نقطة التماس •

  .المماسان المرسومان من نقطة خارج الدائرة متساويان •

  التوصيات

  :على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي ابناء

ليها في الدراسات من األبحاث حول نظرية التجريد في سياق وتسليط الضوء ع اإجراء مزيد .1
نظرية التجريد في  تعدعدد الدراسات العربية التي تحدثت عنها قليلة، و  أنّ  إذالعربية، 

  .تظهر تطور المفاهيم لدى الطالب في الحدث التعليمي ّنهاسياق هامة أل

إجراء دراسات حول أثر استخدام النماذج الحياتية في تعليم مواضيع مختلفة في  .2
اضيع الهندسة، فالنموذج الحياتي شيء ملموس لدى الطالب يجعله الرياضيات، وخاصة مو 

  .تعّلمه، وأكثر فاعلية في عملية المتعلأكثر وعيا لما يراد 

إدخال أنشطة النماذج الحياتية لمنهاج الرياضيات بحيث يتعامل معها الطالب في الحدث  .3
بعة للطالب تحثهم على التعليمي مستخدما التكنولوجيا، أو بدون تكنولوجيا، وعمل آلية متا

حل مثل هذه األنشطة، وتوعية الطالب بضرورة هذه األنشطة في تنمية تفكيرهم الرياضي 
  .ودورها في تطوير قدراتهم على حل المسائل

عداد أنشطة للنماذج الحياتية تخدم الموضوع المراد تعليمه، فنشاط إتدريب المعلمين على  .4
 .باالكتشاف تعّلمالالنموذج الحياتي يتيح الفرصة للطالب 

إجراء دراسات حول فاعلية برنامج جيوجبرا في تعليم مواضيع الهندسة المختلفة من منهاج  .5
 .الرياضيات للصفوف المختلفة

الذاتي،  تعّلمإجراء دراسات حول أثر استخدام برنامج جيوجبرا في الرياضيات على ال .6
الهندسة للصف التاسع  عّلمتواعتباره أساًسا من أساسيات منهاج الرياضيات خاصة في 

 .ي صف أخر يمكن استخدام البرنامج فيهأاألساسي أو 
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  المالحق

  

  دليل المعلم): 1(ملحق 

  أنشطة النمذجة): 2(ملحق 

  مجموعات الطالب لنشاط الزاوية المركزية تعّلمتحليل ): 3(ملحق 
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  أسئلة المقابلة): 5(ملحق 
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  دليل المعلم: )1(الملحق 

يوضح هذا الدليل آلية استخدام أنشطة حياتية مقترحة من قبل الباحث في شرح وحدة الدائرة للصف 

ستخدام هذه األنشطة التاسع األساسي في كتاب الرياضيات الجزء األول، حيث يتم توضيح كيفية ا

  :المقترحة في تدريس هذه الوحدة، وفق عدة خطوات وهي

 .عرض موضوع الدرس .1

 .عدد الحصص المقترحة للموضوع .2

 .األهداف السلوكية للموضوع .3

 .عرض األنشطة الحياتية المتعلقة بالموضوع .4

عرض المطلوب في األنشطة، وٕافساح المجال للطالب العمل على النشاط بشكل حر  .5

 .لمعلم عند الضرورة فقط ليعطي توجهاتوتدخل ا

  .االعتماد على برنامج جيرجبرا في التوصل إلى المطلوب من األنشطة .6

علما بأن الخطوات ستكون متسلسلة وسيتم عرضها بطريقة جذابة ومشوقة، وصوًال إلى تحقيق 

ا المعلم األهداف التي ُصممت األنشطة من أجلها مع إمكانية تقديم الدروس بالطريقة التي يره

  .مناسبة للعرض باستخدام برنامج جيوجبرا لنمذجة األنشطة من خالله

  :إرشادات للمعلم عند استخدام النمذجة في العملية التعليمية

  :على المعلم االهتمام باألمور التالية عندما يستخدم النمذجة في عملية التعليم

 .عرضهجمع أنشطة من الحياة اليومية متعلق بالموضوع الذي سيتم  �

االهتمام بالطالب واعتباره المحور األساسي للعملية التعليمية وذلك بإتاحة الفرصة أمامهم  �

 .للقيام باألنشطة بشكل حر
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ضرورة االهتمام باستخدام البرنامج الُمحوسب جيوجبرا لتوضيح األفكار الواردة في النشاط  �

تعامل الطالب معها لتمكن من فهم المفاهيم والعالقات لكل درس مع الحرص على أن ي

 .بنفسه

يجب االهتمام بالمفاهيم وتكوينها، والعناية بالمهارات واكتسابها وأن ال يكون االهتمام  �

  .بأحدهما دون اآلخر

  التعريف بالوحدة :)14(الجدول 

  الدائـــــــرة  عنوان الوحدة 

  الفصل الدراسي األول/ التاسع األساسي   الفصل / الصف 

  الرياضيات  الكتاب 

  95 – 74  الصفحات 

 .الزوايا المركزية والزوايا المحيطية .1  الدروس المتضمنة 

 .الشكل الرباعي الدائري .2

  .مماس الدائرة .3

  
 :عدد الحصص المقترحة لكل لمواضيع الوحدة

لتدريس وحدة الهندسة للصف التاسع األساسي بالنمذجة باستخدام األنشطة الحياتية المقترحة من 

كخطة لسير عليها إثناء تطبيق الدراسة وٕاعطاء المادة  المبين أدناهلى الجدول قبل المعلم سيعتمد ع

 40بشكل سلس، حيث سيعتمد على عدد الحصص لكل موضوع بحيث أن زمن الحصة الواحدة 

  ).15( دقيقة، كما يبين الجدول

  عدد الحصص المقترحة لكل مواضيع ):15(الجدول 

 عدد الحصص اسم الدرس الرقم

 1 )تدريب الطالب على برنامج جيوجبرا(التقديم  1
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 4 :الزوايا المركزية والزوايا المحيطية 2

 3 الشكل الرباعي الدائري 3

  4  مماس الدائرة 4

  12 مجموع الحصص 

  
  رياضيالمحتوى ال

  :األهداف العامة للوحدة

 .التعرف إلى الزوايا المختلفة المرسومة داخل الدائرة والعالقات بينها .1

 .لى خواص الشكل الرباعي الدائريالتعرف إ .2

 .التعرف إلى مماس الدائرة، والزاوية المماسية .3

 .زيادة قدرة الطالب على استنتاج العالقات .4

  .إكساب الطالب مفاهيم مرتبطة بالدائرة .5

  :المفاهيم الواردة في الوحدة

عرف عليها الت متعلضمت الوحدة على العديد من المفاهيم المتعلقة بالدائرة التي يجب على الم

  :وفهمها، وهذه المفاهيم

 .الزاوية المركزية، والزاوية المحيطية .1

 .لشكل الدائريلالشكل الرباعي الدائري، والزاوية الخارجية  .2

  .مماس الدائرة، ونقطة التماس .3
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  :متعلالمهارات التي سيكتسبها الم

ي ستعمل بها هذا الدراسة قة الت، وباستخدام الطريهاانإتق متعلفي هذه الوحدة مهارات عديدة على الم

  :تحقيق عدد من المهارات وهي تمّ 

 .العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس .1

 .قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القطر .2

 .العالقة بين كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري .3

في الشكل الرباعي الدائري والزاوية الداخلية المقابلة  العالقة بين الزاوية الخارجية .4

 .لمجاورتها

 .العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك معه في نقطة التماس .5

  .العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .6

  :في الوحدة متعلاألهداف السلوكية التي سيحققها الم

  :يع التي تتناولها سيسعى المعلم إلى تحقيق األهداف التاليةخالل وحدة الدائرة والمواض

 .يتعرف الطالب الزاوية المركزية والزاوية المحيطية .1

 .يستنتج الطالب العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس .2

 .يستنتج الطالب قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القطر .3

 .طالب إلى الشكل الرباعي الدائرييتعرف ال .4

 .يستنتج الطالب العالقة بين كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري .5

 .يتعرف الطالب إلى الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري .6
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يستنتج الطالب العالقة بين الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري والزاوية الداخلية  .7

 .بلة لمجاورتهاالمقا

 .يتعرف الطالب على مماس الدائرة .8

 .يحدد الطالب العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك معه في نقطة التماس .9

  .يستنتج الطالب العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .10

  :الوسائل والمصادر التعليمية

بمواضعها بواسطة النمذجة استخدام مصادر لتعليم سيعتمد  في هذه الدراسة لتعليم وحدة الدائرة تمّ 

، برنامج LCDالكتاب المقرر، والحاسوب، و : عليها المعلم إثناء عرضه لموضوعات، وهي

  .جيوجبرا واألنشطة الحياتية

 :التحضير لعرض المواضيع

، )2(ملحق التحضير للمواضيع وفق تحديد كًال من النشاط المستخدم التي ستكون مرفقة بال تمّ 

لتوصل إلى تحقيق األهداف ل. التوصل إليه والمدة الزمنية متعلومدخالت المعلم، والمطلوب من الم

التي ُصممت األنشطة الحياتية من أجلها مع إمكانية تقديم الدروس بالطريقة التي يراها المعلم 

وفيما . لهدف منهاالتوصل إلى ا لغرضلتمكن من نمذجتها لمناسبة للعرض باستخدام هذه األنشطة 

  .تحضير كل موضوع من موضوعات وحدة الدائرة فيها عرضجداول ييلي 
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  )حصة واحدة(     ) على برنامج جيوجبراتدريب الطالب ( تحضير الدرس األول :)16(الجدول 

النشاط 

  المستخدم

 متعلالمطلوب من الم  مدخالت المعلم

  التوصل إليه

المدة 

  الزمنية

  

النشاط 

  األول

  

  

  

ف الطالب بالبرنامج المحوسب جيوجبرا، تعري

لتمكن لوالتوضيح لهم باألوامر التي يتيحها 

من رسم اإلشكال الهندسية من خالله، وكذلك 

زوايا المستقيمة وقياسات القطع الإيجاد أطوال 

مامهم من أوذلك بعرض البرنامج . من خالله

  .LCDخالل 

  

م بتقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث االقي

  .ل مجموعة حاسوب تعمل عليهيكون لك

  

أن يتابع المعلم الطلبة أثناء استخدام برنامج  

  .جيوجبرا

  

يطبق الطلبة النشاط على برنامج 

  .جيوجبرا

  

أن يستطيع كل طالب رسم دائرة 

باستخدام البرنامج، وقطع مستقيمة 

داخلها وخارجها، وكذلك مستقيمات، 

وتحديد القطع المستقيمة مع إيجاد 

كذلك الزوايا مع إيجاد ، و أطوالها

  .هااتقياس

  

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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  )أربع حصص(   المحيطية               الزوايا المركزية والزوايا ثانيالدرس ال :)17(الجدول 

النشاط 

  المستخدم

 متعلالمطلوب من الم  مدخالت المعلم

  التوصل إليه

المدة 

  الزمنية

  

  

  

النشاط 

  الثاني

ى كل مجموعة من مجموعات الطالب، تمرير النشاط إل

ومناقشتهم فيه، وعرض المطلوب منه حيث، يطلب في 

  :هذا النشاط ما يلي

 أقطار موجودة في الشكل؟ أنصافأية  .1

 أية زوايا موجودة في الشكل؟ .2

 ماذا يميز هذه الزوايا؟ .3

نريد أن نرسم زوايا أخرى لها نفس ميزات الزوايا   .4

 .التي في الشكل

 ي هذه الزوايا؟ماذا يمكن أن نسم .5

 كيف يمكن تعريف هذه الزوايا؟ .6

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

ستنتاج الرياضي من خالل المحاولة لهم لإل الفرصة

واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إلعطاء التوجيهات 

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  

  

  

  

تعريف الزاوية المحيطية 

  .وذكر أجزائها

  

محيطية رسم زوايا 

مختلفة باستخدام برنامج 

  .جيوجبرا

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  

  



117 
 

  

النشاط 

  الثالث

تمرير النشاط إلى كل مجموعة من مجموعات الطالب، 

ومناقشتهم فيه، وعرض المطلوب منه، حيث يطلب في 

  :هذا النشاط ما يلي

ماذا يحدث لو رسمنا قطعتين بين طرفي عقربي  .1

 ق وبين طرف عقرب الثواني؟الساعات والدقائ

 .نريد أن نرسم رسما مالئما للحالة أعاله في جيوجبرا .2

 أية زاويا تنتج؟ .3

ما هي عالقة هذه الزاوية بالزاوية المركزية المحصورة  .4

 بين عقربي الساعات والدقائق في الشكل أعاله؟

نريد أن نتأكد من هذه العالقة بالنسبة ألزواج زوايا  .5

 .أخرى تحقق نفس الصفات

 .استنتاجه نريد أن نكتب ما تمّ  .6

  .نريد أن نبرهن العالقة أعاله .7

  

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

الرياضي من خالل المحاولة  ستنتاجلهم لإل الفرصة

واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إلعطاء التوجيهات 

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  

  

  

  

ن استنتاج العالقة بي

الزاوية المركزية 

والمحيطية المشتركة معها 

  .بنفس القوس

  

م زوايا محيطية  رس

س بالقو  ةومركزية مشترك

بطرق مختلفة باستخدام 

والتحقق . جيوجبرابرنامج 

ستنتاج من من اإل

شكال التي تبديها كل األ

  .مجموعة

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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النشاط 

  الرابع

مجموعات الطالب،  تمرير النشاط إلى كل مجموعة من

ومناقشتهم فيه، وعرض المطلوب منه حيث، يطلب في 

  :هذا النشاط ما يلي

م هيكل الساعة باستخدام برنامج نريد أن نرس .1

  .جيوجبرا

نريد أن نتحقق من أن عقربي الدقائق والثواني  .2

وٕاذا لم تكن كذلك نريد .  يشكالن معًا قطعة مستقيمة

  .أن نجعلها قطعة مستقيمة

طعة الناتجة من عقرب الدقائق وعقرب ما هي الق .3

  الثواني؟

  .أية زوايا ظهرت بالشكل .4

نريد أن نجد قياسات الزوايا التي نتجت ونسمي  .5

  .القطعة المقابلة لكل زاوية

أية عالقة هندسية تتحقق في الموقف الهندسي  .6

  المعطى أعاله؟

نريد أن نتأكد من هذه العالقة بالنسبة لزوايا أخرى  .7

متابعة عمل المجموعات .أعالهتحقق نفس الصفات 

لهم  الفرصة إلتاحة دون التدخل بعملهم ليتيح 

الرياضي من خالل المحاولة واالكتشاف، ستنتاج لإل

والتدخل عند الضرورة إلعطاء التوجيهات غير 

 .المباشرة من خالل التساؤالت

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

ياضي من خالل المحاولة الر  ستنتاجلهم لإل الفرصة

واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إلعطاء التوجيهات 

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  

  

  

  

  

  

الزاوية  على التعرف

المحيطية المرسومة على 

وٕايجاد قياسها القطر، 

  .جيوجبراباستخدام برنامج 

  

تعميم العالقة التي يتم 

ستنتاجها والتحقق منها إ

كال شأمن خالل رسم 

  .أخرى لها نفس الصفات

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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  )حصص ثالث(    الشكل الرباعي الدائري                        ثالثالدرس ال :)18(الجدول 

النشاط 

  المستخدم

 متعلالمطلوب من الم  مدخالت المعلم

  التوصل إليه

المدة 

  الزمنية

  

النشاط 

  الخامس

جموعات الطالب، مرير النشاط إلى كل مجموعة من م

ومناقشتهم فيه، وعرض المطلوب منه حيث، يطلب في 

  :هذا النشاط ما يلي

جيوجبرا نريد أن نرسم الشكل الذي برنامج باستخدام  .1

 .قام سامي بعمله من السلك

كيف يجب أن نقوم بالبناء ليصبح الشكل قابال  .2

 للحركة؟

ودة بالشكل الذي قمنا نريد أن نسمي الزوايا الموج .3

 .براجيوجبرنامج ي برسمه ف

نريد أن نسمي الشكل الرباعي بعد جعله قابل  .4

 .للحركة

هل يمكننا أن نعرف الشكل الناتج بعد جعله قابل  .5

  

تعريف الشكل الرباعي 

  .الدائري

  

استنتاج العالقة بين كل 

تين بالشكل زاويتين متقابل

  .الرباعي الدائر

  

  

  

تعريف الزاوية الخارجية 

  .للشكل الرباعي الدائري

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  

  

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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 .للحركة

ما هي العالقة بين الزوايا في الشكل الرباعي  .6

 المرسوم في البند األول؟

نريد التحقق من العالقات التي وضحناها أعاله برسم  .7

  .في الجيوجيبراشكال لها نفس الصفات أ

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

الرياضي من خالل المحاولة  ستنتاجلهم لإل الفرصة

واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إلعطاء التوجيهات 

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  

استنتاج عالقة بين الزاوية 

الخارجية للشكل الرباعي 

الدائري مع إحدى زواياه 

  .الداخلية

  

  

  

شكال رباعية دائرية  أرسم 

باستخدام برنامج 

الجيوجبرا، والتحقق من 

  .العالقتين أعاله

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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  )أربع حصص(                         لدائرة            مماس ا رابعالدرس ال :)19(الجدول 

النشاط 

  المستخدم

 متعلالمطلوب من الم  مدخالت المعلم

  التوصل إليه

المدة 

  الزمنية

  

النشاط 

  السادس

كل مجموعة من مجموعات الطالب،  تمرير النشاط إلى

ومناقشتهم فيه، وعرض المطلوب منه حيث هنا ثالثة 

  :مراحل للعمل في النشاط وهي

  :أوال

نريد أن نسمي المستقيم  الذي قطع كل من العجلين • 

  الكبير والصغير بالنسبة لكل منهما؟

نريد البحث في العالقة التي يشكلها نصف قطر • 

لمستقيم من النقطة التي قطع فيها مع ا) العجلة(الدائرة 

  .الدائرة من أعلى

نريد التحقق من العالقة أعلى برسم إشكال لها نفس • 

  .جيوجبرابرنامج استخدام الصفات ب

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

الرياضي من خالل المحاولة  ستنتاجلهم لإل الفرصة

عطاء التوجيهات واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إل

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  .التأكيد على الطالب حفظ عملهم للحصة القادمة

  

  

  

  

  

  .تعريف مماس الدائرة

  

استنتاج عالقة المماس 

مع نصف القطر المرسوم 

  .من نقطة التماس

  

مختلفة تحقق  شكالأرسم 

 تمّ  الذيصفات الشكل 

في النشاط باستخدام 

تحقق جيوجبرا، والبرنامج 

  .ستنتاجمن اإل

  

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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  تابع إلى

النشاط 

  السادس

  مراجعة الطالب بالنشاط 

  :ثانياً 

نريد أن نرسم مستقيم اخر من النقطة التي تتقاطع • 

  .فيها الدائرتين

نريد أن تبين ما يمثله كال المستقيمين الذين رسما من • 

  .نقطة تقطع كل دائرة من الخارج

  .عالقة بين المستقيمين من خارج كل دائرةما هي ال• 

شكال لها أنريد التحقق من العالقة أعاله برسم عدة • 

  .جيوجبرابرنامج نفس الصفات باستخدام 

 إلتاحة متابعة عمل المجموعات دون التدخل بعملهم 

الرياضي من خالل المحاولة  ستنتاجلهم لإل الفرصة

التوجيهات واالكتشاف، والتدخل عند الضرورة إلعطاء 

  .غير المباشرة من خالل التساؤالت

  

  

  

  

استنتاج العالقة بين 

المماسين المتقاطعين 

  .دائرةالخارج 

  

شكال مختلفة تحقق أرسم 

 تمّ  الذيصفات الشكل 

في النشاط باستخدام 

جيوجبرا، والتحقق برنامج 

  .ستنتاجمن اإل

ة  
حد

 وا
صة

ح
)

40 
يقة

دق
(  
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  أنشطة النمذجة: )2(الملحق 

  :نشاط تقديمي لتعليم الطالب العمل في برنامج جيوجبرا-األولالنشاط 

) العقارب(نريد أن نستخدم برنامج جيوجبرا لرسم هيكل الساعة بما فيها من الداخل من أجزاء 

  .)36( بينة بالشكلم، وكذلك هيكل الدراجة الهوائية بجميع مكونتها المبينة بال)35( بينة بالشكلمال

  

  

  

\  

  

***  

  :نشاط الزاوية المركزية- نشاط الثانيال

 الساعة كما هي بالشكل إليهفي بيت علي ساعة حائط قام بتصويرها بالوقت الذي كانت تشير 

قام علي برسم هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا، ونحن نريد أن نقوم برسم هيكل  .)37(

  .الساعة مثله

  

  

  

 .دراجة هوائية ):36(الشكل  .ساعة حائط): 35( الشكل

 .ساعة حائط في بيت علي ):37( الشكل
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لذي رسمه ورسمناه نحن لهيكل الساعة من خالل لنساعد علي في تفسير ما وجد في الشكل ا

  :اإلجابة عن األسئلة

 أقطار موجودة في الشكل؟ أنصافأية  .1

 أية زوايا موجودة في الشكل؟ .2

 ؟عن غيرها ماذا يميز هذه الزوايا .3

 .نريد أن نرسم زوايا أخرى لها نفس ميزات الزوايا  التي في الشكل .4

 ماذا يمكن أن نسمي هذه الزوايا؟ .5

 تعريف هذه الزوايا؟كيف يمكن  .6

***  

  :نشاط الزاوية المحيطية، والعالقة بين الزاوية المركزية والمحيطية-النشاط الثالث

كانت الساعة الموجودة على الحائط في منزل حسام مختلفة عن الساعة التي كانت موجودة في 

  .)38( منزل علي، قام حسام بتصويرها وكانت كما في الشكل

  

  

  

  

منا قطعتين بين طرفي عقربي الساعات والدقائق وبين طرف عقرب ماذا يحدث لو رس .1

 الثواني؟

 .ساعة الحائط في منزل حسام ):38( الشكل
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 .جيوجبرابرنامج  نريد أن نرسم رسما مالئما للحالة أعاله في .2

 أية زاويا تنتج؟ .3

عالقة هذه الزاوية بالزاوية المركزية المحصورة بين عقربي الساعات والدقائق في الشكل ما  .4

 أعاله؟

 .قة بالنسبة ألزواج زوايا أخرى تحقق نفس الصفاتنريد أن نتأكد من هذه العال .5

 .استنتاجه نريد أن نكتب ما تمّ  .6

 .نريد أن نبرهن العالقة أعاله .7

***  

  :نشاط الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة-النشاط الرابع

  :)39( كانت الساعة في بيت يزن كما في الشكل

  

  

  

  

الدقائق والثواني مع عقرب الساعات وبعدها استغنينا عن ماذا لو رسمنا قطعتين بين نهايتي عقربي 

  .القطعة التي تمثل عقرب الساعات

 .نريد أن نرسم هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا .1

 .زنساعة حائط في بيت ي ):39( الشكل
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وٕاذا لم تكن كذلك .  نريد أن نتحقق من أن عقربي الدقائق والثواني يشكالن معًا قطعة مستقيمة .2

 .نريد أن نجعلها قطعة مستقيمة

 لقطعة الناتجة من عقرب الدقائق وعقرب الثواني؟ما هي ا .3

 .أية زوايا ظهرت بالشكل .4

 .نريد أن نجد قياسات الزوايا التي نتجت ونسمي القطعة المقابلة لكل زاوية .5

 أية عالقة هندسية تتحقق في الموقف الهندسي المعطى أعاله؟ .6

  .ت أعالهنريد أن نتأكد من هذه العالقة بالنسبة لزوايا أخرى تحقق نفس الصفا .7

*** 

  :نشاط الشكل الرباعي الدائري-النشاط الخامس

  :ونقرأ المشكلة التي تليه بتمعن )40(لنتمعن باإلشكال الموضحة بالشكل

  

  

  

  

  

، ويقول بأنه )41(الموضح بالشكل  يمتلك سامي سلكا معدنيا قابًال للطي صنع منه الشكل

  :يستطيع جعل الشكل قابال للحركة

  

 .أشكال لدراجة هوائية بعجلة واحدة): 40( الشكل
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 .مج جيوجبرا نريد أن نرسم الشكل الذي قام سامي بعمله من السلكباستخدام برنا .1

 كيف يجب أن نقوم بالبناء ليصبح الشكل قابال للحركة؟ .2

 .نريد أن نسمي الزوايا الموجودة بالشكل الذي قمنا برسمه في برنامج جيوجبرا .3

 .نريد أن نسمي الشكل الرباعي بعد جعله قابل للحركة .4

 .الناتج بعد جعله قابل للحركةهل يمكن التعرف على الشكل  .5

 ما هي العالقة بين الزوايا في الشكل الرباعي المرسوم في البند األول؟ .6

توضيحها أعاله برسم أشكال لها نفس الصفات في برنامج  نريد التحقق من العالقات التي تمّ  .7

  .جيوجبرا

***  

  :نشاط مماس الدائرة-النشاط السادس

  .يستخدمها العب في احد عروض السيرك )42(لشكل شاهد وليد دراجة كالمرسومة في ا

  

  

  

 .الشكل الذي عمله سامي من السلك المعدني ):41( الشكل

 .دراجة هوائية يستخدمها العب في احد عروض السيرك ):42( الشكل
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في برنامج جيوجبرا ونحدد النقطة التي تتقاطع فيها ) 42(نحن نريد أن نرسم شكًال مماثال للشكل 

العجلتان ونرسم قطعة مستقيمة تصل المقعد والمقود فوق العجلتان بحيث تقطع كل من العجلة 

نرسم بعدها قطعا بين النقطة التي تتقاطع فيها العجلتان . الكبيرة بنقطة والعجلة الصغيرة بنقطة

نرسم كذلك قطعا بين مركز كل عجلة مع كال من النقطتين التي قطع فيها . ومركز كل دائرة

  .العجلتين وكذلك مع النقطة التي تقاطعت فيه العجلتين أعلىالمستقيم 

  :أوالً 

 يرة والصغيرة بالنسبة لكل منهما؟الذي قطع كل من العجلين الكب  نريد أن نسمي المستقيم •

مع المستقيم من النقطة ) العجلة(نريد البحث في العالقة التي يشكلها نصف قطر الدائرة  •

 .التي قطع فيها الدائرة من اعلى

  .نريد التحقق من العالقة أعاله برسم أشكال لها نفس الصفات باستخدام برنامج جيوجبرا •

  :ثانياً 

 .من النقطة التي تتقاطع فيها الدائرتيننريد أن نرسم مستقيم اخر  •

 .نريد أن نبين ما يمثله كال المستقيمين الذين رسما من نقطة تقاطع كل دائرة من الخارج •

 .ما هي العالقة بين المستقيمين خارج كل دائرة •

  .شكال لها نفس الصفات باستخدام برنامج جيوجبراأنريد التحقق من العالقة اعاله برسم عدة  •
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  ت الطالب لنشاط الزاوية المركزيةمجموعا تعّلمتحليل : )3(الملحق 

  :نشاط الزاوية المركزية

 في بيت علي ساعة حائط قام بتصويرها بالوقت الذي كانت تشير إليه الساعة كما هي بالشكل

قام علي برسم هيكل الساعة باستخدام برنامج جيوجبرا، ونحن نريد أن نقوم برسم هيكل .)43(

  .الساعة مثله

  

  

  

لنساعد علي في تفسير ما وجد في الشكل الذي رسمه ورسمناه نحن لهيكل الساعة من خالل 

  :اإلجابة عن األسئلة

 أقطار موجودة في الشكل؟ أنصافأية  .1

 أية زوايا موجودة في الشكل؟ .2

 ماذا يميز هذه الزوايا؟ .3

 .نريد أن نرسم زوايا أخرى لها نفس ميزات الزوايا  التي في الشكل .4

 أن نسمي هذه الزوايا؟ ماذا يمكن .5

 كيف يمكن تعريف هذه الزوايا؟ .6

*** 

 .ساعة الحائط في بيت علي ):43(الشكل 
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في الحدث التعليمي  أثناء قيام الطالب بعمل النشاط سوف نفصل ما تمّ  من تسجيل الفيديو الذي تمّ 

تحليل حديث الطالب، وعملهم في برنامج  من حديث من قبل طالب المجموعات والمعلم، حيث تمّ 

حاجة، (يمي بالمرحلة التي يمثلها من مراحل الفهم والتجريد وهي جيوجبرا وذلك بوصف الحدث التعل

يمثل ثالثة محتويات وهي الحدث  )20(الجدول ). مع، وبناء معرفة جديدة- على، بناء- تعرف

 الذي تمّ  تعّلمفي عمل النشاط، والمرحلة التي يمثلها الحدث التعليمي، وتوضيح ال التعليمي الذي تمّ 

  .في كل مرحلة

  الطالب لموضوع الزاوية المركزية تعّلمتحليل  :)20(الجدول 

  في المرحلة الذي تمّ  تعّلمال  المرحلة  الحدث التعليمي

المعلم يقرأ النشاط للطالب، ويوضح لهم 

المطلوب فيه، وطلب المعلم عمل المطلوب فيه، 

: بعد االنتهاء قال المعلم. وأعطاهم وقت للعمل

عة كما المجموعة األولى قامت برسم هيكل لسا

وقال فسر شو إلي ). 44(هو مبين في الشكل 

  .عملته يا عمر ووليد

  

  

  

  

      

    

رسم دائرة ألن النشاط يتُطلب   حاجة  .رسمنا دائرة أول شيء: وليد

رسم الساعة في برنامج 

جيوجبرا لذلك كان لدى وليد 

حاجة لرسم الدائرة ألن هيكل 

 .رسم الطالبان شكل يوضح هيكل الساعة): 44(الشكل 
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  الساعة عبارة عن دائرة

ة دائري فرسم دائرة، وماذا هي شكل الساع: المعلم

  عملتما أيضا؟

    

  .قطع مستقيمة: وليد

ي هي عبارة عن لرسم قطع مستقيمة إل: عمر

  .عقرب الساعات وعقرب الدقائق

رسم قطع مستقيمة تعبر عن   حاجة

ظاهرة حياتية وهي عقارب 

  الساعة

- تعرف  .القطع المستقيمة من المركز إلى المحيط: وليد

  على

حيث  القطعة المستقيمة

وصفها الطالب بأن لها بداية 

من المركز ونهاية في المحيط 

 نصافإعطاء صفة أل - 

األقطار دون أن يصفها 

  .أقطار أنصاف

      المجموعة الثالثة شو اللي عملتموه؟: المعلم

  رسمنا دائرة وقطع مستقيمة وقسنا الزاوية: معتز

  ).45(الداخلية، وأشار بيده لها كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  ةحاج

  

  

تعرف 

  على

رسم دائرة ألن النشاط يتطلب 

رسم هيكل لساعة وهيكل 

  .الساعة يعبر عن دائرة

الزاوية الداخلية في الشكل 

باإلشارة إليها بيده الموضح 

  ).45(بالشكل 

  .المجموعة مجدي ورامي

رسمنا الدائرة بعديها عملنا  ءأول شي: مجدي

نصف القطر من المركز إلى المحيط وهو عقرب 

  حاجة

  

  

رسم دائرة الن شكل الساعة 

عبارة عن شكل دائري لذلك 

رسم دائرة حيث هذا الفعل 

إشارة الطالب إلى الزاوية التي اوجد ): 45( الشكل
 .قياسها
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  ).46(عة كما في الشكل للسا

 

  .رسم مجدي ورامي لهيكل الساعة :)46( الشكل

  

  

  بناء مع

  .مطلوب في النشاط

  

التعبير عن عقرب الساعة بأنه 

نصف القطر الذي رسمه من 

  .يطالمركز إلى المح

أقطار في الشكل،  أنصافقرأ المعلم المطلوب من النشاط، وكان المطلوب األول يبحث عن وجود 

  .األقطار في الشكل أنصافوطلب من وليد اإلشارة إلى 

أشار . في من أ إلى ب وفي من أ إلى ج: وليد

لهم قائل في هون من أ إلى ب كما في الشكل 

ما ثاني قطعة ك. وفي هون من أ إلى ج) 47(

  ).48(في الشكل 

 

  .أ ب الطالب إلى نصف القطر إشارة :)47( الشكل

 

  .أ ج الطالب إلى نصف القطر إشارة :)48( الشكل

تعرف 

  على

القطع المستقيمة الموجودة 

داخل الدائر، وذلك من خالل 

ذكر بداية القطعة ونهايتها 

  .واإلشارة لهما

األقطار  أنصافعدد تعرف   كم نصف قطر موجود في الشكل؟: المعلم
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  .الموجودة في الدائرة  على  .ناثني: عمر

  .اشر عليهم عمر. عارفهم: المعلم

األقطار ويقول من أ  أنصافيؤشر على : عمر

  .إلى ب ومن أ إلى ج

تعرف 

  على

األقطار الموجودة  أنصاف

داخل الدائرة وذلك من خالل 

ذكر نقطة البداية والنهاية لكل 

  .منهم

 أنصافي ومجدي في المجموعة رام: المعلم

 أقطار في الشكل إلي رسمته؟

 .نعم: مجدي

 .اشر عليهم: المعلم

في عندي ت أ وفي عندي أ ب، ويشير : مجدي

  ).49(لهما كما في الشكل 

 

  .األقطار أنصافالطالب إلى  إشارة :)49( الشكل

تعرف 

  على

األقطار الموجودة  أنصاف

داخل الدائر، وذلك بذكر اسم 

اإلشارة لهما كل منهم بالرمز و 

  ).49(كما في الشكل 

  مجموعة  عالء ومعتز

هاي نصف القطر إلي أول شي ت أ : عالء

، ونصف )50(ويشير له بيده كما في الشكل 

  .القطر الثاني أ ت وكذلك أشار له بيده

تعرف 

  على

األقطار الموجودة  أنصاف

سم إبذكر  داخل الدائر وذلك

كل منهم بالرمز، واإلشارة لهما 

  ).50(كما في الشكل 
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  .األقطار أنصافالطالب إلى  إشارة :)50( الشكل

  .يعني عنا نصفين: المعلم

  .أقطار: معتز يكمل ويقول

تعرف 

  على

األقطار  أنصافعدد 

  .الموجودة في الشكل

  .هل يمكن رسم غيرهما: المعلم

  .هآ: معتز

  .عدد ال نهائي وال عدد محدود: المعلم

  .عدد ال نهائي: معتز

نه أمعرفة سابقة يقول الطالب   بناء مع

 أنصافمن الممكن رسم 

األقطار في الدائرة غير التي 

نه أأي . رسمها في الدائرة

يمكن رسم عدد ال نهائي من 

  .األقطار في الدائرة أنصاف

  السؤال الثاني أية زوايا موجودة في الشكل؟

  المجموعة عمر ووليد

ايا في زوايا في الشكل، عمر هل يوجد زو : المعلم

  في الشكل الذي رسمته؟

  ).أ ب ج(الزاوية : عمر

معرفته السابقة يسمي الزاوية   بناء مع

  .بثالثة نقاط

  وليد: المعلم

  ال أستاذ: وليد

  ما في زوايا؟: المعلم

  .مش محدد ينهم إحنا الزوايا: وليد

  كيف الزم تحددهم؟: المعلم
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يعني منا نوجد الزوايا هذه وأشار إليها : وليد

في زاوية أ ). 51(الفارة كما في الشكل  بمؤشر

  .ب ج بس مش موجدينها

 

   .اإلشارة بمؤشر الفارة إلى الزاوية :)51( الشكل

تعرف 

  على

 أّنهاوجود زاوية، لكنه يقول 

  .غير محدد لعدم وجود قياسها

  .وين الزاوية الموجودة: المعلم

وأشار بمؤشر الفارة كما ) أ ب ج(الزاوية : عمر

  ).51(لسابق، شكل في الشكل ا

تعرف 

  على

سمها إوجود زاوية بذكر 

  .بالرموز واإلشارة لها بإصبعه

  .في غيرها: المعلم

  ال: عمر ووليد

يبدوا انه ال يوجد إال زاوية   بناء مع

واحدة في الشكل الذي رسمه 

  في برنامج جيوجبرا 

  شرط هذا. حدد قياسهاأإذا في زاوية الزم : المعلم

  ال: عمر ووليد

 تعرف

  على

وجود  ترطوجود الزاوية ال يش

  قياسها

  في زاوية في الشكل؟: المعلم

  يؤشر عليها ويسميها الزاوية ب أ ج: وليد

من الشكل الذي رسمه يشير   بناء مع

  .إلى الزاوية ويسميها بالرموز

  أين رأسها؟: المعلم

يشير إلى رأسها بإصبعه كما في الشكل : وليد

)52.(  

تعرف 

  على

من خالل الشكل الذي رسمه 

يشير إلى رأس الزاوية ويتعرف 

  عليه بصرياً 
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  .الطالب إلى رأس الزاوية إشارة :)52( الشكل   

      إي نقطة؟: المعلم

تعرف   النقطة أ: وليد

  على

تعرف من الشكل أن رأس 

  الزاوية هو النقطة أ

  مجموعة مجدي ورامي

  هل يوجد زوايا في الشكل؟: المعلم

شار إليها بإصبعه بالتنقل اه أستاذ هذه وأ: مجدي

كما ) ت أ ب(بين النقاط التي تشكلها وسماها 

  ).53(في الشكل 

 

  .الطالب إلى الزاوية الموجودة في الشكل إشارة :)53( الشكل

تعرف 

  على

الزاوية الموجودة في الشكل، 

وكان ذلك من خالل اإلشارة 

  .إليها بإصبعه، وتسميتها

  أين رأسها؟: المعلم

  .ار إليه بإصبعهأ وأش: مجدي

إلى رأس الزاوية،  األشارة  بناء مع

  .بالنقطة أ اهتسميتو 

المعلم انتقل إلى مجموعة عالء ومعتز وسئل هل 

  يوجد زوايا في الشكل؟

، وأشار إليها )ت أ ث(اه في، الزاوية : عالء

تعرف 

  على

الزاوية الموجودة في الشكل، 

وكان ذلك من اإلشارة إليها، 

  .وتسميتها
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  .بإصبعه

هذه داخلية وفي خارجية وأشار لهما في : معتز

عن الزاوية الداخلية، الشكل ) 54(الشكلين الشكل 

  .عن الزاوية الخارجية) 55(

 

  .الطالب على الزاوية التي سماها داخلية إشارة :)54( الشكل

 

   .الطالب على الزاوية التي سماها خارجيةإشارة : )55( الشكل

 في برنامج الشكل الذي رسمه  بناء مع

جيوجبرا يشير إلى الزاوية 

ها داخلية، االعليا التي سم

عبر عنها  التيوالزاوية السفلى 

  .خارجية

  .في زاويتين في الشكل: المعلم

يشير على الزاوية الداخلية التي أشار إليها : عالء

والزاوية الخارجية قياسها  101معتز وقال قياسها 

259.  

تعرف 

  على

  

  

  بناء مع

  

ين الموجودة بالشكل الزاويت

التي عبر عنها معتز فيما 

  .سبق

  

إيجاد قياس الزاوية باستخدام 

برنامج جيوجبرا يذكر قياس 

  .الزاويتين

إن : يرجع المعلم مجموعة مجدي ورامي ا ويقول

هذا . المجموعة الثالثة تقول أنه يوجد زاويتين

  الكالم صحيح أم خاطئ؟

تعرف 

  على

  ويتين في الشكلوجود زا
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  .ه أستاذ صحآ: مجدي

  شو هم؟: المعلم

وكانو الزاوية العكسية ) ب أ ت(الزاوية : مجدي

  ).ت أ ب(الخارجية 

تسمية الزاويتان الموجودة في   بناء مع

الشكل الذي رسمه في برنامج 

  .جيوجبرا

  شو هي الزاوية الثانية؟: المعلم

  ).ت أ ب(هي العكسية الخارجية : مجدي

تعرف 

  على

ية الخارجية ن الزاوية الثانإ

ة التي يقصدها هي الزاوي

المعاكسة للزاوية األولى التي 

  .ها داخليةاسم

أنشوف المجموعة عمر ووليد، شافوا : المعلم

  .زاوية وحدة أو زاويتين

. أستاذ زاويتين زاوية داخلية وزاوية خارجية: وليد

) أ ب ج(الزاوية الداخلية هي داخل هون زاوية 

  ).56(ل وأشار إليها كما في الشك

 

  .الطالب إلى الزاوية التي أعتبرها داخليةإشارة  :)56( الشكل

اإلشارة إلى الزاوية األولى التي   بناء مع

يسمها داخلية في الشكل الذي 

  .رسمه في برنامج جيوجبرا

  والزاوية الخارجية؟: المعلم

ي منهون كما في الشكل لإل: وليد أشار إليها وقال

)57.(  

اإلشارة إلى الزاوية األولى التي   بناء مع

يسمها خارجية في الشكل الذي 

  .رسمه في برنامج جيوجبرا
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   .الطالب إلى الزاوية التي أعتبرها داخليةرة إشا :)57( الشكل

  .الزاوية المقابلة لها في الجهة األخرى: المعلم

  .هآ: عمر ووليد

تعرف 

  على

الزاوية الخارجة هي التي تقابل 

الجهة الزاوية الداخلية من 

  .األخرى

هل يوجد شيء يميز هذه الزاوية؟ عمر : المعلم

  عرف الزاوية؟

  .هي بتيجي بين خطين: عمر

مفهوم الزاوية الذي سبق   بناء مع

ه يعبر عن الزاوية على متعلو 

  .بين خطين أّنها

 أّنهاالتعبير عن الزاوية على   بناء مع  .الضلعين المتقاطعين ينتج منهما زاوية: مجدي

تقاطع ضلعين، وبناء  تنتج من

على الشكل الذي رسمه في 

  .برنامج جيوجبرا

مش هذا التعريف الصحيح للزاوية، عرف : المعلم

الزاوية، مش أنت حكيت عن الشكل اللي رسمته 

  زاوية، شو هذه الزاوية؟ كيف صارت زاوية؟

  .نتجت عن تقاطع خطين: عمر

نتجت  أّنهاالتعبير عن الزاوية ب  بناء مع

ضلعين، وهذا كان من تقاطع 

من رسم الزاوية في برنامج 

  جيوجبرا

  .تقاطع خطين وين التقوا: المعلم

  .في نقطة: عمر

التعبير عن ضلعي الزاوية   بناء مع

بخطين متقاطعين في نقطة 

ولم يعبر عنها بكونها رأس 

  .الزاوية
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  .شو بسميها النقطة هذه بنسبة للزاوية: المعلم

  .نقطة تقاطع: عمر

تعبير عن النقطة التي نتجت ال  بناء مع

من تقاطع خطين الزاوية 

  .بنقطة التقاطع

التعبير عن النقطة التي نتجت   بناء مع  .رأس الزاوية: مجدي

من تقاطع خطين الزاوية برأس 

  .الزاوية

  ماذا يميز هذه الزاوية؟: المعلم

  .تقاطع الخطين برأس الزاوية: عمر

ت نتج أّنهاالتعبير عن الزاوية ب  بناء مع

ها امن تقاطع خطين بنقطة سم

  رأس الزاوية

موجودة  أّنهاماذا يميز هذه الزاوية بما : المعلم

  بدائرة؟

  موجودة في المركز: وليد

 أّنهاالتعبير عن الزاوية ب  بناء مع

موجودة في المركز، وذلك كان 

من خالل الرسم الذي مثله في 

  .برنامج جيوجبرا

  كيف موجودة بالمركز؟: المعلم

من المحيط إلى المركز ومن المركز إلى : عالء

  .المحيط

تعرف 

  على

بداية ونهاية إضالع الزاوية، 

ويحدده من المركز إلى 

المحيط، ولم يصفها كونها 

أقطار، وكان ذلك من  أنصاف

الشكل الذي مثله في برنامج 

  .جيوجبرا

تعرف   تتقاطع بنص المركز: وليد

  على

مكان تقاطع الخطين في 

هذا واضح من المركز، وكان 

خالل الرسم في برنامج 

  .جيوجبرا

وصف رأس الزاوية بأنه   بناء مع  رأسها وين موجود: المعلم
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  .موجود في المركز الدائرة  في المركز: وليد

  ماذا يميز هذه الزاوية؟: المعلم

  .أن رأسها موجود في مركز الدائرة: عمر

التعبير عن رأس الزاوية بأنه   بناء مع

ز كما هي في موجود في المرك

برنامج الشكل الذي مثله في 

 هجيوجبرا، وهذا ما يميز هذ

  .الزاوية

  أين نهاية اإلضالع؟: المعلم

  على المحيط: عالء

وصف وجود نهاية اإلضالع   بناء مع

على المحيط، وهذا الوصف 

كان ظاهر في الشكل الذي 

  .مثله في برنامج جيوجبرا

  ضلعين هذه الزاوية ما هما؟: المعلم

  متقاطعين: رعم

وصف ضلعي الزاوية بأنهما   بناء مع

  .متقاطعين

تعرف   قطع مستقيمة: مجدي

  على

ضالع الزاوية بأنهما قطع أ

مستقيمة ولم يصفهما كونهم 

  .أقطار أنصاف

  شو هم ؟: المعلم

  أ ب ، أ ج: وليد

ضالع الزاوية بالرموز، أتسمية   بناء مع

الشكل الذي مثله في حسب 

  .برنامج جيوجبرا

تعرف   أقطار أنصاف: عتزم

  على

ثله تعرف من الشكل الذي م

في برنامج جيوجبرا على وجود 

ضالع في الدائرة حيث كانت أ

بالوضع الذي رسمهما فيه يدل 

  .أقطار أنصافنهما أعلى 
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  ضالع الزاوية؟أماذا يميز : المعلم

  أقطار أنصاف: وليد

تعرف 

  على

تعرف من الشكل الذي مثله 

ضالع أأن في برنامج جيوجبرا 

 أنصافنهما أالزاوية على 

  .أقطار

سم إهل نستطيع أن نسمي هذه الزاوية ب: المعلم

  معين؟

  الزاوية ت أ ب: مجدي

تسمية الزاوية بثالثة نقاط   بناء مع

، وذلك بناء مع )بالرموز(

الشكل الذي مثله في برنامج 

  .جيوجبرا

  معين سمولكن بإ وزليس بالرم: المعلم

  زاوية حادة: عمر

عرف ت

  على

نوع الزاوية الموجودة في 

  .الشكل الذي مثله في البرنامج

  ال نريد نوع الزاوية نريد صفة تميزها؟: المعلم

  زاوية مركزية: عالء

بناء 

معرفة 

  جديدة

بناء معرفة جديدة وهي الزاوية 

  المركزية

  ليش سميتها زاوية مركزية؟: المعلم

  .بمركز الدائرة ّنهاأل: عالء

تعرف 

  على

لزاوية المركزية هي الزاوية أن ا

  .الموجودة في المركز

  شو هو الموجود بمركز الدائرة؟: المعلم

  رأسها: وليد

وصف الزاوية المركزية بذلك   بناء مع

  .الن رأسها موجود في المركز

  ؟ اهنمتعلما هو المفهوم الذي : المعلم

  زاوية مركزية: وليد

بناء 

معرفة 

  جديدة

  الزاوية المركزية

 عرف الزاوية المركزية؟: المعلم

هي زاوية يكون رأسها في : الزاوية المركزية: عمر

  أقطار أنصافمركز الدائرة وأضالعها 

بناء 

معرفة 

  جديدة

  .مفهوم الزاوية المركزية
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استاذ برضو نفسه هي الزاوية التي يكون : وليد

 أنصافرأسها في منتصف الدائرة وأضالعها 

  أقطار

بناء 

معرفة 

  جديدة

  .الزاوية المركزيةمفهوم 

أقطار متقاطعين  أنصافهي عبارة عن : مجدي

  .في الزاوية تنتج عنها زاوية تسمى زاوية مركزية

بناء 

معرفة 

  جديدة

  .مفهوم الزاوية المركزية

ايش يعني زاوية مركزية، شو خصائصها، : المعلم

  شو بميزها؟

أضالعها يمتدان من مركز الدائرة إلى : مجدي

  المحيط

وصف الزاوية المركزية على   بناء مع

أن ضلعاها يمتدان من المركز 

إلى المحيط ولم يصفهما 

  . أقطار أنصاف

ي بمتدوا من المركز إلى لسمهم إلإشو : المعلم

  المحيط؟

  أقطار أنصاف: مجدي

تعرف 

  على

 أنصافأضالع الزاوية كونهما 

  .أقطار

  أقطار، أين رأسها؟ أنصافإذا إضالعها : المعلم

  لمركزفي ا: مجدي

تعرف 

  على

رأس الزاوية موجود في 

  .المركز

      

  مجموعة عالء ومعتز

الزاوية المركزية هي عبارة عن رأس : عالء

  .أقطار أنصافالمركز وأضالعها 

بناء 

معرفة 

  جديدة

  .مفهوم الزاوية المركزية

مركزية، الالتحقق من أن الطالب تمكنوا من التعرف على المفهوم الجديد الزاوية : السؤال الرابع

على فهم الطالب للزاوية  دل  شكال مختلفة للزاوية المركزية وهذا الفعلأوذلك بقيام الطالب برسم 

  :التالي )21(الجدول  التحقق من المفهوم في هفي تمّ الحدث التعليمي الذي . المركزية
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  المركزيةمن فهم الطالب للزاوية  في عملية التحقق الحدث التعليمي الذي تمّ  :)21(الجدول 

أثناء العمل حيث يؤشر عالء لمعتز لكي ) عالء ومعتز(صورة للمجموعة الثالثة ) 58(الشكل 

  .يرشده كيف يرسم

 

   .عالء يشير لمعتز ليرشده كيف يرسم :)58( الشكل

  ). عمر ووليد(يبين عمل المجموعة األولى ) 59(الشكل 

 

   .الرسم الذي قام به عمر ووليد :)59(  الشكل

  ماذا يميز هذه الزاوية عن غيرها؟: لمالمع

  .أقطار أنصافرأسها في مركز الدائرة وأضالعها : وليد

  ما هو تعريف الزاوية المحيطية؟: المعلم

  .أقطار أنصافهي الزاوية التي يكون رأسها في مركز الدائرة وأضالعها : معتز

  نا اليوم؟متعلماذا : المعلم

  .وتميز الزاوية المركزية عن غيرها من الزوايا تعريف الزاوية المركزية،: عالء

  .خصائص الزاوية المركزية: معتز

  من النشاط شو رسمت أنت؟: المعلم



145 
 

  .دائرة: معتز

  .شو رسمت داخلها: المعلم

  عقارب: معتز

  .شو كانوا بالنسبة للدائرة: المعلم

  أقطار أنصاف: معتز

  عند تقاطعهما شو صار بينهما؟: المعلم

  .زاوية: معتز

  شو هاي الزاوية؟: المعلم

  زاوية مركزية: معتز

  ما هي خصائص الزاوية المركزية؟ وما هو تعريفها؟: المعلم

  .أقطار أنصافي بتكون نقطة الرأس تبعتها في مركز الدائرة وأضالعها لهي الزاوية إل: معتز

  المجموعة الثانية. ممتاز: المعلم

ها تكون اهون رسمن. المركزية، وكيف بتيجي الزاوية المركزية رفت كيف أرسم الزاويةعَ : مجدي

شار بإصبعه لها كما يظهر بالشكل أ. أقطار أنصاف تكونالزاوية في مركز الدائرة وأضالعها 

)60.(  

 

   .شارة الطالب إلى الزاوية المركزية التي رسمهاإ :)60( الشكل

  ت؟متعلشو : المعلم
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خصائص الزاوية المركزية تميزها عن بعض الزوايا، وكيف أعرف كيف أرسم زاوية مركزية و : مجدي

  .الزاوية المركزية

رسم الدائرة باستخدام برنامج جيوجبرا والتعرف على الزاوية المركزية ت من النشاط كيفية متعل: وليد

  .خصائصها وميزاتها

  شو ميزات الزاوية المركزية؟: المعلم

  .في منتصف الدائرة الزاوية المركزية يكون رأسها: وليد

  ؟شو منتصف الدائرة: المعلم

  .أقطار أنصافالمركز، وأضالعها : وليد

  عمر: المعلم

األقطار، ونجد قياس الزاوية، وتعرفنا على  أنصافنا كيف نرسم الدائرة وكيف نرسم متعلأ: عمر

  .خصائص الزاوية المركزية وتعريفها
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  دائري، ومماس الدائرةنتائج نشاطي الشكل الرباعي ال): 4(ملحق 

  :نشاط الشكل الرباعي الدائري

  :ونقرأ المشكلة التي تليه بتمعن )61(لنتمعن باإلشكال الموضحة بالشكل

  

  

  

  

ويقول بأنه يستطيع  ،)62(بالشكل يمتلك سامي سلكا معدنيا قابًال للطي صنع منه الشكل الموضح 

  :جعل الشكل قابال للحركة

  

  

  

 .را نريد أن نرسم الشكل الذي قام سامي بعمله من السلكباستخدام برنامج جيوجب .1

 كيف يجب أن نقوم بالبناء ليصبح الشكل قابال للحركة؟ .2

 .نريد أن نسمي الزوايا الموجودة بالشكل الذي قمنا برسمه في برنامج جيوجبرا .3

 .نريد أن نسمي الشكل الرباعي بعد جعله قابل للحركة .4

 .عد جعله قابل للحركةهل يمكن التعرف على الشكل الناتج ب .5

 .أشكال لدراجة هوائية بعجل واحد ):61(الشكل 

 .الشكل الذي عمله سامي من السلك المعدني ):62( الشكل
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 ما هي العالقة بين الزوايا في الشكل الرباعي المرسوم في البند األول؟ .6

توضيحها أعاله برسم أشكال لها نفس الصفات في برنامج  نريد التحقق من العالقات التي تمّ  .7

  .جيوجبرا

  أزواج الطالب لمفهوم الشكل الرباعي الدائري والعالقات الخاصة به تعّلمعمليات 

وف يتم وصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سوف يتم عمل مقارنة بين هذه س

  .اُألخريينالعمليات للمجموعة األولى وبين عمليات الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين 

حتى يتم وصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية 

 .يد في سياقالتجر 

 :الشكل الرباعي الدائري والعالقات الخاصة به -مرحلة الحاجة 

كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة لرسم الشكل الذي عمله سامي في برنامج جيوجبرا حيث 

ؤال، لذلك كان شكل السلك الذي عمله سامي موضح بالنشاط، هذه الحاجة نتجت من صيغة الس

رباعي ، بحيث كان عبارة عن شكل )63(جيوجبرا كما في الشكل رنامج في برسم الطالبان الشكل 

 من خاللكما كان لدى الطالبان حاجة لقياس الزوايا ). 177 سطرال(مرسوم له زاوية خارجية 

برنامج جيوجبرا حيث قاس الطالبان الزوايا الداخلية التي يتكون منها الشكل الرباعي والزاوية 

لقد استخدم طالبا ). 179-178األسطر (هذه الزوايا ) 63(كل الخارجية له حيث يظهر الش

المجموعة برنامج جيوجبرا كورقة للرسم حيث رسما من خالله الشكل الرباعي الذي عمله سامي من 

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث . الزوايا أيضا اتالسلك، وكان للبرنامج فاعلية في إيجاد قياس

ذي عملــه ســامي فــي البرنــامج كمــا هــو فــي رســما الشــكل الــ: عمــر ووليــد

، وبـــــدنا نعمـــــل المطلـــــوب الثــــاني وهـــــو جعـــــل الشـــــكل قابـــــل )63(الشــــكل 

  .للحركة

  

177  
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  178  .هذه الزوايا اتالمعلم لمعرفة العالقة بين الزوايا يجب أيجاد قياس

  179  .بدأ الطالب بقياس الزوايا وانتظر المعلم حتى ينتهوا من القياس

  :الشكل الرباعي الدائري والعالقات الخاصة به - عرف على مرحلة الت

في البداية تحققت مرحلة تعرف طالبي المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من 

) جـ(، )181السطر (الدائرة ) ب(، )181السطر (الشكل الرباعي ) أ: (قبل وهذه العناصر هي

وكذلك عرف الطالبان عدد الزوايا ). 226السطر (ئرة محيط الدا) د(، ) 185السطر (رأس الزاوية 

الموجودة في الشكل الذي رسمه في برنامج جيوجبرا وسموها  بالرموز الموجودة على رأس كل زاوية 

فهم طالبا المجموعة أن الشكل الرباعي الذي عمله سامي من السلك ). 193 - 186األسطر (

 التعلمينرى ذلك في الحدث ). 185-182األسطر (وضعه داخل دائرة  يصبح قابل للحركة إذا تمّ 

  :التالي

  ؟كيف نجعل الشكل قابل للحركة ،يسأل المجموعة األولى: المعلم

  .نضع الشكل الرباعي في دائرة :وليد

180  

181  

بعد عمل المجموعات سأل المعلم هل رؤوس الشـكل الربـاعي واقعـة علـى 

  محيط الدائرة؟

  نعم: عمر

  ؟ذلك كيف نتحقق من: المعلم

حد الرؤوس الذي  يحرك كل أحرك الشكل في برنامج جيوجبرا من ن: وليد

  .الشكل لتكون جميع النقاط على محيط الدائرة

182 

  

183  

184  

185  

  

 .السلك لنموذج الذي عمله سامي من  الشكل الذي رسمه الطالبان في الجيوجبرا ):63(الشكل 
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 كم زاوية في الشكل؟: المعلم

 ر، س، ب، ز: وليد

  كم زاوية؟: المعلم

  .أربع زوايا: وليد

  ما في غيرهم؟: المعلم

  .في كمان زاوية: عمر

  إذا كم زاوية في الشكل؟: م المعل

  .خمسة زوايا: عمر

186  

187  

188  

189  

190  

191  

192  

193  

برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف كورقة رسم تظهر ) عمر ووليد(استخدم طالبا المجموعة األولى 

لهم الشكل الذي رسماه للتعرف من خالله على نوع الشكل وخصائصه حيث عد من خالل البرنامج 

لتي يتكون منها الشكل وسموها من الرموز الذي يظهرها البرنامج لكل نقطة تمثل رأس الزوايا ا

ستخدم البرنامج في معرفة ما يحتاجه الشكل ليصبح قابل للحركة حيث قام بوضع إ كما وتمّ . زاوية

الشكل في دائرة، عرفا في هذه المرحلة أن رؤوس الزوايا يجب أن تكون على المحيط حتى يكون 

  .حيحالعمل ص

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء 

  :الشكل الرباعي الدائري والعالقات الخاصة به -) المعرفة الجديدة

تعرف طالبي المجموعة األولى من الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا  التعلميفي الموقف  تمّ 

وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، وبناء على هذا التعرف ملتععلى عناصر رياضية 

تسمية الزوايا الموجودة بالشكل تّم  األبنيةومن هذه . البدء بعملية بناء مع هذه العناصر السابقة تمّ 

جيوجبرا لكل زاوية من الرموز التي يظهرها برنامج  بثالثة نقاط حيث قام الطالبان بتسمية الزوايا

، كما أعطى طالبا المجموعة من الشكل الذي رسماه في برنامج جيوجبرا )195- 194األسطر (

أن رؤوس زواياه موجودة ) أ: (للنموذج الحياتي صفتان يعبر فيها عن الشكل الرباعي الدائري وهي
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نرى ذلك في الحدث ). 197-196األسطر (أضالعه أوتار في الدائرة ) ب(على محيط الدائرة، 

  :التالي التعلمي

المعلـــم انتقـــل لمجموعـــة عمـــر ووليـــد وطلـــب تســـمية الزوايـــا الموجـــودة فـــي 

  .الشكل

194  

  

  195  ).س ب ز(، الزاوية )ز ر س(، الزاوية )ر س ب(الزاوية : عمر

  196  حتى يكون الشكل رباعي دائري ماذا يشترط؟: المعلم

  197  .أضالعه أوتار في الدائرة ورؤوس زواياه على محيط الدائرة: عمر

في مرحلة البناء في التعبير عن معرفة ) عمر ووليد(ساعد برنامج جيوجبرا طالبا المجموعة األولى 

برنامج كل الذي عمله سامي من السلك في سابقة موجودة لديهم، وكان هذا التعبير من بناء الش

اعي، وساعد ستخدم الطالبان برنامج جيوجبرا في بناء النموذج الذي يمثل شكل ربإجيوجبرا، حيث 

البرنامج الطالبان في تحديد الخطوة التي تجعل الشكل قابل للحركة حيث كانت هذه الخطوة وضع 

  . الشكل داخل دائرة بحيث تكون رؤوسه على المحيط

الزوايا فاعلية في تذكر الطالب للمعرفة السابقة  اتكان للرسم على برنامج جيوجبرا وٕايجاد قياس

ستخدمها الطالبان في مرحلة البناء، ومن نمذجة إهذه المفاهيم . الجديد ف الرياضيالمتعلقة بالموق

 في برنامج جيوجبرا عندما تمّ ) السلك المعدني الذي عمل بصورة شكل رباعي(الموقف الحياتي 

عمله كشكل قابل للحركة بحيث يكون نموذج حياتي يمثل دراجة ذات عجلة واحدة توصل الطالبان 

ستخدامه كورقة رسم تبين إهنا  والذي تمّ (جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا إلى مرحلة بناء معرفة 

لطالبا المجموعة الشكل الرباعي بكامل خصائصه ليتمكن الطالبان من خالل البرنامج وبسهولة 

الزوايا الموجودة في الشكل بواسطة البرنامج اثر للتوصل  اتكما كان إليجاد قياس. وضعه في دائرة

  .البناء للمعرفة الجديدة سيتم تفصيله فيما يليهذا ). للعالقات
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  :الشكل الرباعي الدائري والعالقات الخاصة به - مرحلة بناء معرفة جديدة 

رسمه في برنامج جيوجبرا للشكل الرباعي الذي يمثل  على ضوء ما تقدم، ومن الشكل الذي تمّ 

عله قابل للحركة يتعرف السلك الذي عمله سامي، ومن خالل عمل المطلوب في النشاط وهو ج

كما أعطى الطالبان ). 199-198األسطر (الطالبان على مفهوم جديد وهو شكل رباعي دائري 

) أ: (جيوجبرا بحيث كانت هذه الصفاتبرنامج الرباعي الدائري الذي رسمه في  صفتان للشكل

ائري واقعة على رؤوس زوايا الشكل الرباعي الد) ب(الشكل الرباعي الدائري موجود داخل دائرة، 

من قياسات الزوايا التي استعان بها الطالبان في البرنامج للتوصل ). 203- 200األسطر (المحيط 

إلى العالقات الخاصة بالشكل الرباعي الدائري توصل الطالبان إلى عالقتين بحيث كانت األولى 

، والثانية )209- 204األسطر ( °180الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري مجموعها 

األسطر (الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري تساوي الزاوية الداخلية المقابلة لمجاورتها 

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 210-214

  .انتقل لمجموعة عمر ووليد وسألهم ما هو الشكل الناتج: المعلم

  .شكل رباعي دائري: وليد

198  

199  

  200  ذا شكل رباعي دائري؟لما: المعلم

  201  .ألنه داخل الدائرة: وليد

  202  أين رؤوسه؟: المعلم

  203  .على المحيط: وليد

المعلــم انتقــل إلــى المطلــوب الســادس وهــو مــا هــي العالقــة بــين الزوايــا فــي 

  الشكل الرباعي المرسوم؟

204  

  

  205  .°180 هماكون قياسيقابلة في الشكل الرباعي الدائري الزوايا المت: عمر

  206  كيف؟: المعلم

شـر أوالزاويـة س التـي ) 64(يعني الزاوية ر وأشـار لهـا فـي الشـكل : عمر

  .°180مجموع قياسهما ) 65(لها في الشكل 

207  
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  ماذا نتج من الخطوات السابقة؟: المعلم

  .°180الشكل الرباعي الدائري والزوايا المتقابلة فيه مجموع قياسها : وليد

208  

209  

لشكل الرباعي والزوايا لهل يوجد عالقة بين الزاوية الخارجية : المعلم

  .الداخلية فيه

210  

  

  211  .الزاوية الخارجية تساوي الزاوية المقابلة لمجاورتها: وليد

  ).66(لها بالشكل  وأشار °77الزاوية الخارجية قياسها : عمر

  

  

  

  

  

212  

 .اوية في الشكل الرباعي الدائريإشارة الطالب لز  ):64(الشكل  

  إشارة الطالب إلى الزاوية في الشكل الرباعي التي  ):65(الشكل 
 ).64( تقابل الزاوية التي أشار لها في الشكل               

 .إشارة الطالب إلى الزاوية الخارجية للشكل الرباعي الدائري ):66(الشكل 
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  .والزاوية األخرى: المعلم

  .°77 :عمر

213  

214  

من المراحل المختلفة لبناء المعرفة الخاصة بالشكل  ةلخص ميزات كل مراحلم :)22( الجدول

  دائري والعالقات التي تتحقق عليهالرباعي ال

  أهم ما يميز كل مرحلة  المرحلة

رسم الشكل الذي عمله سامي في برنامج جيوجبرا بحيث كان شكل السلك   الحاجة

 ههذ تالزوايا على برنامج جيوجبرا وكان ات، وقياسعبارة عن شكل رباعي

  .للتوصل إلى عالقات خاصة بالشكل الرباعي اتالقياس

: تعرف على عناصر هندسية سبق وعرفوها من قبل وهذه العناصر هي  التعرف على

ومن هذه المعرفة السابقة . الشكل الرباعي، الدائرة، رأس الزاوية، محيط الدائرة

الشكل الرباعي الذي عمله سامي من السلك يصبح قابل فهم الطالبان أن 

  . وضعه داخل دائرة للحركة إذا تمّ 

سما الطالبان الزوايا الموجودة بالشكل الذي رسماه في برنامج جيوجبرا بثالثة   البناء مع

نقاط بحيث كانت هذه التسمية بالرموز التي أظهرها برنامج جيوجبرا لكل 

صفتان يعبران فيها عن الشكل الرباعي الدائري كما أعطى الطالبان . زاوية

أضالعه أوتار ) ب(أن رؤوس زواياه موجودة على محيط الدائرة، ) أ: (وهي

  . في الدائرة

بناء معرفة 

  جديدة

الشكل الرباعي الدائري، ووصفه بأنه موجود داخل دائرة، وتقع رؤوس زوايا 

إلى عالقتين تتعلق  الشكل الرباعي الدائري على المحيط، وتوصل الطالبان

  :بالشكل الرباعي الدائري وهي
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 .°180الزاويتان المتقابلتان في الشكل الرباعي الدائري مجموعها  .1

الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري تساوي الزاوية الداخلية المقابلة  .2

  .لمجاورتها

  عالقات الخاصة بهلدائري والللشكل الرباعي ا اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)23(الجدول 

  المجموعة  

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

رسم الشكل الذي  .1  الحاجة

عمله سامي من  

السلك في برنامج 

جيوجبرا، ألن النشاط 

  .يتطلب ذلك

وضع الشكل الذي  .2

عمله سامي من 

دائرة  السلك داخل

  .لجعله قابل للحركة

الزوايا  اتقياس .3

الموجودة في الشكل 

الرباعي الذي رسمه 

  .في برنامج جيوجبرا

نفس الحاجة التي كانت 

موجودة عند طالبي 

  .المجموعة األولى

نفس الحاجة التي كانت 

موجودة عند طالبي 

  .المجموعة األولى
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أن رؤوس زوايا  .1  التعرف على

الشكل الرباعي تقع 

  .يط الدائرةعلى مح

أن في الشكل الرباعي  .2

خمسة زوايا، أربعة 

زوايا داخلية وزاوية 

  .خارجية

عدد الزوايا الموجودة  .1

في الشكل الذي رسمه 

  .في برنامج جيوجبرا

الشكل الذي رسمه في  .2

برنامج جيوجبرا 

  .موجود داخل دائرة

  

عدد الزوايا الموجودة  .1

في الشكل الذي 

رسمه في برنامج 

  .جيوجبرا

لرباعي له الشكل ا .2

  .أربعة أضالع

جميع زوايا الشكل  .3

الرباعي عبارة عن 

  .زوايا محيطية

تسمية الزوايا  .1  البناء مع

الموجودة في الشكل 

  .بثالثة نقاط

وصف الشكل  .2

الرباعي الدائري بأن 

رؤوس زواياه موجودة 

على محيط الدائرة، 

وأضالعه أوتار في 

  .الدائرة

اإلشارة إلى الزوايا  .1

  .المحيطية بالشكل

تسمية الزوايا  .2

الموجودة في الشكل 

  .بثالثة نقاط

وصف الشكل  .3

الرباعي بأنه دائرة 

بذلك لوجوده داخل 

  .دائرة

رسم الشكل الذي  .1

عمله سامي داخل 

دائرة لجعله قابل 

للحركة بحيث كانت 

رؤوس الشكل على 

  .محيط الدائرة

تسمية الزوايا  .2

الموجودة في الشكل 

  .بثالثة نقاط

بناء معرفة 

  جديدة

لشكل الرباعي ا .1

  .دائري

الشكل الرباعي  .1

  .دائري

ل الرباعي الشك .1

  .الدائري
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إعطاء صفات للشكل  .2

الرباعي الدائري الذي 

رسمه في برنامج 

جيوجبرا وهذه 

الشكل ) أ: (الصفات

الرباعي الدائري 

موجود داخل دائرة، 

رؤوس زوايا ) ب(

الشكل الرباعي 

الدائري واقعة على 

  .المحيط

الزاويتان المتقابلتان  .3

في الشكل الرباعي 

الدائري مجموعهما 

180°.  

لزاوية الخارجية في ا .4

الشكل الرباعي 

الدائري تساوي الزاوية 

الداخلية المقابلة 

  .لمجاورتها

الزاويتان المتقابلتان  .2

في الشكل الرباعي 

الدائري مجموعهما 

180°.  

الزاوية الخارجية في  .3

الشكل الرباعي 

الدائري تساوي الزاوية 

الداخلية المقابلة 

  .لمجاورتها

الزاويتان المتقابلتان  .2

في الشكل الرباعي 

الدائري مجموعهما 

180°.  

الزاوية الخارجية في  .3

الشكل الرباعي 

الدائري تساوي الزاوية 

الداخلية المقابلة 

  .لمجاورتها
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من الجدول السابق يتضح ما عملته كل مجموعة في كل مرحلة من مراحل التجريد، ففي مرحلة 

البعض، بينما اختلفت عمل المجموعات في  هالم يختلف عمل المجموعات عن بعضالحاجة 

مرحلتي التعرف على، والبناء مع بأشياء معينة وتشابه في أخرى، حيث تعرفت المجموعات في 

مرحلة التعرف على مفاهيم هندسية وعمل بناءات في مرحلة البناء مع تمكن المجموعات من 

بالنسبة لمرحة بناء معرفة جديدة توصلت المجموعات الثالث لمعرفة  أما. التوصل للبناء الجديد

جديدة وهي الشكل الرباعي الدائري، والعالقات بين الزوايا في الشكل الرباعي الدائري، كان أيضا 

الجديدة أعطاء صفات للشكل الرباعي الدائري وهذه الصفات أعطتها المجموعة األولى  األبنيةمن 

 .فقط
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  :دائرةنشاط مماس ال

  .يستخدمها العب في احد عروض السيرك) 67(شاهد وليد دراجة كالمرسومة في الشكل 

  

  

  

  

في برنامج جيوجبرا ونحدد النقطة التي تتقاطع فيها  أعالهنحن نريد أن نرسم شكًال مماثال للشكل 

لة العجلتان ونرسم قطعة مستقيمة تصل المقعد والمقود فوق العجلتان بحيث تقطع كل من العج

نرسم بعدها قطعا بين النقطة التي تتقاطع فيها العجلتان . الكبيرة بنقطة والعجلة الصغيرة بنقطة

نرسم كذلك قطعا بين مركز كل عجلة مع كال من النقطتين التي قطع فيها . ومركز كل دائرة

  .المستقيم اعلى العجلتين وكذلك مع النقطة التي تقاطعت فيه العجلتين

  :أوالً 

 .بيرة والصغيرة بالنسبة لكل منهماين الكتالذي قطع كل من العجل  مي المستقيمنريد أن نس •

مع المستقيم من النقطة ) العجلة(نريد البحث في العالقة التي يشكلها نصف قطر الدائرة  •

 .علىأالتي قطع فيها الدائرة من 

  .جيوجبراستخدام برنامج إاله برسم أشكال لها نفس الصفات بنريد التحقق من العالقة أع •

  :ثانياً 

 .خر من النقطة التي تتقاطع فيها الدائرتينآنريد أن نرسم مستقيم  •

 .من نقطة تقاطع كل دائرة من الخارج همارسم تم نريد أن نبين ما يمثله كال المستقيمين الذين •

 .لتي يستخدمها احد العبي السيرك في احد العروضصورة الدراجة الهوائية ا ):67(الشكل 
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 .ما هي العالقة بين المستقيمين خارج كل دائرة •

  .ستخدام برنامج جيوجبراإا نفس الصفات بشكال لهأعاله برسم عدة أنريد التحقق من العالقة  •

أزواج الطالب للتعرف على العالقة بين مماس الدائرة ونصف قطر  تعّلمعمليات 

  :الدائرة عند نقطة التماس

سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجموعة األولى، وبعدها سوف نقارن بين هذه العمليات 

  .اُألخريينبها الطالب في المجموعتين للمجموعة األولى وبين عمليات الفهم التي قام 

حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية التجريد 

 .في سياق

  :العالقة بين مماس الدائرة ونصف قطر الدائرة عند نقطة التماس  -مرحلة الحاجة 

. مكونات الدراجة الهوائية المبينة بالنشاطكان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة ألن يتعرفوا على 

هذه الحاجة نتجت من صيغة السؤال الذي كان يدور حول رسم الدراجة في برنامج جيوجبرا لذلك 

كان يجب على الطالب التعرف على أجزاء الدراجة وذلك لرسمها في برنامج جيوجبرا، وبعد أن 

هما صغيرة تمثل العجلة الخلفية للدراجة، تعرف الطالبان على أجزاء الدراجة رسما دائرتين أحد

، وحدد الطالبان نقطة التقاطع بين الدائرتين )215السطر (ودائرة كبيرة تمثل العجلة األمامية لها 

كما رسم ). 215سطر ال(نقطة التقاطع بين الدائرتين  وكانت هذه الحاجة ألن السؤال طلب تحديد

، كانت هذه الحاجة من نص )68(ى كما في الشكل الطالبان خط مستقيم يمس الدائرتين من أعل

، ورسم )218-216األسطر  (السؤال حيث طلب السؤال رسم خط مستقيم فوق العجلتين تماما 

الطالبان نصف قطر لكل دائرة من الدائرتين اللتان رسمهما في برنامج جيوجبرا بحيث يكون نصف 

يبين ) 69(ددها في السابق إلى المركز الشكل القطر من نقطة التقاطع بين الدائرة والمماس التي ح

). 220- 219األسطر  (األقطار وٕاشارة الطالب إلى نقطة التقاطع بين الدائرة والمماس  أنصاف

كذلك كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة لقياس الزاوية بين المماس ونصف القطر من نقطة 

لمماس ونصف القطر من نقطة المماس حتى المماس وذلك لمعرفة قياس الزاوية المحصورة بين ا
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األسطر  (يتوصل الطالبان إلى العالقة بين المماس ونصف قطر الدائرة المرسوم من نقطة المماس 

لقد استخدم طالبا المجموعة األولى برنامج جيوجبرا في مرحلة الحاجة كورقة رسم ). 224-229

خط مستقيم فوقهما بحيث يكون مماس بكل  لرسم هيكل الدراجة الهوائية المكون من دائرتين وعمل

الزوايا من خالل برنامج جيوجبرا  اتمن العجلتين ورسم نصف قطر داخل كل دائرة، وكان لقياس

نرى ذلك في . هدف للتوصل إلى العالقة بين المماس ونصف القطر المرسوم من نقطة المماس

  :التالي التعلميالحدث 

ـــرتين بعـــديها : عمـــر ـــدائرة أول شـــي رســـمنا دائ عملنـــا نقطـــة التقـــاطع بـــين ال

ه عمــر ووليــد مبــين الصــغيرة حيــث كــان الشــكل الــذي رســم الكبيــرة والــدائرة

  ). 68(بالشكل 

  

  

  

  

  

  

215  

  

  216  الخطوة الثانية ما هي؟: المعلم

  217  .رسمنا خط مستقيم: وليد

  218  .خط مستقيم يمس الدائرتين: عمر

  219  ؟بعدها شو عملت: المعلم

) 69(نقطة التقاطع بـين الـدائرة والممـاس التـي أشـار لهـا بالشـكل  من: وليد

  .رسمنا نصف قطر إلى المركز

  

  

  

220  

  

 .يوضح العجلتين التي رسمھا الطالبان للدراجة والخط الذي رسمه بشكل يمس كل منھما): 68(الشكل 
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  221  المعلم يسأل وليد ما هي العالقة التي نريدها؟

  222  .العالقة بين نصف القطر والمماس : وليد

  223  توصل للعالقة؟تشو بدك تعمل حتى : المعلم

  224  .زواياال اتقياسإيجاد : وليد

  225  .قسنا الزوايا: عمر ووليد

  226  لماذا قست الزوايا؟: المعلم

قسنا الزاوية ج، الن نصف القطر من مركز الدائرة إلى نقطة : عمر

  .المماس

227  

  

  228  احكي ليش قست الزوايا؟: المعلم

  229  .على شان نستنتج عالقة: وليد

  :ائرة ونصف قطر الدائرة عند نقطة التماسالعالقة بين مماس الد  - مرحلة التعرف على 

في البداية تحققت مرحلة تعرف طالبا المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من 

خط المماس وهو الخط المستقيم الذي ) ب(، )230السطر (الدائرة ) أ: (وهذه العناصر هي. قبل

نقطة المماس ) جـ(، )236السطر (راجة مثالن عجلتي الدتالطالبان فوق الدائرتان اللتان رسمه 

كما تعرف الطالبان على صفات ). 240- 238األسطر (وهي نقطة تقاطع الدائرة مع خط المماس 

الدراجة بحيث كانت صفات الدراجة المبينة في النشاط ذات عجلتين احدهما صغيرة واألخرى كبيرة، 

. ائرتين احدهما صغيرة واألخرى كبيرةبحيث كانت هذه العجلتان في الرسم على برنامج جيوجبرا د

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 233- 230األسطر (

 .إشارة الطالب إلى النقطة التي يتقاطع فيها المماس مع الدائرة ):69(الشكل 
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  230  الدائرتين عبارة عن ماذا؟: المعلم

  231  .العجالت التي تظهر بصورة الدراجة المرفقة مع النشاط: وليد

  232  نفس بعضهما؟: المعلم

  233  .وحدة كبيرة ووحدة صغيرة متقاطعة في نقطة: وليد

  234  بعد أن رسمنا خط المماس: عمر

  235  الخط الموجود فوق الدائرتين ماذا نسميه؟: المعلم

  236  .خط المماس: عمر

  237  ؟من أي نقطة يقطع الدائرة: المعلم

  238  .نقطة تقاطع المماس مع الدائرة: عمر

  239  ماذا نسميها؟: المعلم

  240  .نقطة التماس بين المماس والدائرة: عمر

برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف كورقة رسم يتعرف ) عمر ووليد(ستخدم طالبا المجموعة األولى إ

اها في السابق وذلك من خالل رسمهما لهيكل الدراجة متعلمن خالله على عناصر هندسية سبق و 

ائية بصورة الهوائية التي يدور النشاط حولها ورسم ما يتطلبه النشاط منهما بدقة لعمل الدراجة الهو 

  .يمكن من خاللها التوصل إلى العالقة التي يسعى النشاط لتحقيقها

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء 

  :العالقة بين مماس الدائرة ونصف قطر الدائرة عند نقطة التماس  -) المعرفة الجديدة

تعرف طالبا المجموعة األولى من الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا  التعلميفي الموقف  تمّ 

اها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، وبناء على هذا التعرف متعلعلى عناصر رياضية 

إعطاء صفة لخط المماس  األبنيةومن هذه . بدأ الطالبان بعملية بناء مع هذه العناصر السابقة

، كما حدد الطالبان )244- 241األسطر (مستقيم يمس الدائرة بنقطة واحدة وهذه الصفة أنه خط 

نقطة تقاطع المماس مع كل دائرة باستخدام برنامج جيوجبرا وأشارا لنقطة المماس في الدائرة الكبيرة 
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أي أن الطالبان ) 34(، وأشارا أيضا لنقطة المماس في الدائرة الصغيرة في الشكل )33(في الشكل 

ية بناء وهي تحديد نقطة المماس وذلك من خالل الرسم ومن مفاهيم هندسية سابقة قاما بعمل

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 252- 249األسطر (

  241  كيف مماس؟: المعلم

  242  .مس الدائرة: وليد

  243  بكم نقطة مس الدائرة؟ بكم نقطة قاطع الدائرة؟: المعلم

  244  .بنقطة واحدة: عمر

ــــم ــــدائرة : المعل ــــدائرة الصــــغيرة وال مــــاذا يمثــــل الخــــط المســــتقيم بالنســــبة لل

  الكبيرة؟

  مماس: وليد

  ؟لماذا: المعلم

245  

246  

247  

  248  .مس الدائرة بنقطة واحدة: وليد

  249  أين قطع الدائرة الصغيرة؟: المعلم

  250  )70(هون وأشار لها بالشكل : وليد

  

  

  

  

  

  

  251  ؟أين قطع الدائرة الصغيرة: المعلم

  ).71(وأشار لها بالشكل ) ج(في النقطة : عمر

  

  

252  

دائرة والمماس في الدائرة إشارة الطالب إلى نقطة التقاطع بين ال ):70(الشكل
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في مرحلة البناء في التعبير عن معرفة ) عمر ووليد(ساعد برنامج جيوجبرا طالبا المجموعة األولى 

سابقة موجودة لديهم، وكان هذا التعبير ببناء الدراجة التي مثلها الطالبان في البرنامج، حيث 

جيوجبرا في بناء الدراجة وذلك برسم دائرتين ورسم خط مستقيم فوقهم حسب ما استخدما برنامج 

طلب في النشاط حيث كان الخط المستقيم عبارة عن مماس لكل دائرة، وباستخدام األدوات المتاحة 

في البرنامج حدد الطالبان نقطة تقاطع المماس مع الدائرة الكبيرة ونقطة تقاطعه مع الدائرة الصغيرة 

كان للرسم على برنامج جيوجبرا فاعلية في تذكر . اإلشارة لها من خالل شاشة البرنامج تمّ التي 

ستخدمها الطالبان في إهذه المفاهيم . ف الرياضي الجديدالطالب للمعرفة السابقة المتعلقة بالموق

طالبان في برنامج جيوجبرا توصل ال) الدراجة الهوائية(مرحلة البناء، ومن نمذجة الموقف الحياتي 

ستخدامه كورقة رسم تبين إهنا  والذي تمّ (إلى مرحلة بناء معرفة جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا 

لقياس الزوايا حيث توصل الطالبان للعالقة من  ةأجزاء الشكل الذي رسماه، وأدالطالبا المجموعة 

  .هذا البناء للمعرفة الجديدة سنفصله فيما يلي). اياالزو  اتخالل قياس

  :العالقة بين مماس الدائرة ونصف قطر الدائرة عند نقطة التماس  - بناء معرفة جديدة مرحلة 

على ضوء ما تقدم نتج عند طالبي المجموعة األولى بناء لمعرفة جديدة وهي العالقة بين المماس 

ونصف القطر المرسوم من نقطة المماس وهذا العالقة الجديدة كانت نتيجة ما تعرف عليه الطالبان 

 اتمرحلة التعرف على، ومرحلة البناء مع، ونتيجة الحاجة التي وجدت عند الطالبان لقياس في

الزوايا هي المرحلة المهمة التي توصل منها الطالبان إلى العالقة  اتقياس تالزوايا بحيث كان

، وكانت العالقة التي توصل إليها الطالبان من )225-229والسطر  254- 253األسطر (

 .إشارة الطالب إلى نقطة التقاطع بين الدائرة والمماس في الدائرة الصغيرة ):71( الشكل
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األسطر (يا أن الزاوية بين المماس ونصف القطر المرسوم من نقطة المماس قياسها  الزوا اتقياس

، ويصف الطالبان أن نصف القطر عمودي على المماس من نقطة المماس وذلك )255-256

نرى ذلك في ). 261- 257األسطر (كما عبرا عنها فيما سبق  °90ألن قياس الزاوية بينهما 

  :التالي التعلميالحدث 

  253 ؟أن قست الزوايا توصلت إلى عالقةبعد : مالمعل

  254 آه: وليد

  255 ؟هي العالقة شو: المعلم

نصف القطر المرسوم من المركز إلى نقطة المماس تساوي زاوية : وليد

90°. 

256  

  

  257 ؟لعالقة بين نصف القطر مع المماسالسؤال يريد ا: المعلم

  258 .°90قياس الزاوية بينهما : وليد

  259 .عمودي على نقطة المماس: عمر

  260 شو هو إللي عمودي؟: المعلم

  261 .نصف القطر عمودي على نقطة المماس: عمر

العالقة بين  -لخص ميزات كل مرحله من المراحل المختلفة لبناء المعرفة م :)24(الجدول 

  نصف قطر الدائرة عند نقطة التماسمماس الدائرة و 

  حلةأهم ما يميز كل مر   المرحلة

التعرف على مكونات الدراجة الهوائية المبينة بالنشاط، وذلك ليرسم الطالب   الحاجة

هيكل للدراجة في برنامج جيوجبرا وبعد أن تعرف الطالبان على أجزاء الدراجة 

رسما دائرتين أحدهما صغيرة واألخرى كبيرة، وحدد الطالبان نقطة التقاطع بين 

الدائرتين من أعلى، ونصف قطر لكل الدائرتين، ورسما خط مستقيم يمس 
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كذلك كان لدى . من نص السؤال نتجتدائرة من الدائرتين، هذه الحاجة 

طالبي المجموعة األولى حاجة لقياس الزاوية بين المماس ونصف القطر من 

نقطة المماس وذلك لمعرفة قياس الزاوية بينهما حتى يتوصل الطالبان إلى 

  .الدائر المرسوم من نقطة المماسالعالقة بين المماس ونصف قطر 

: عناصر هندسية سبق وتعرف عليها الطالبان من قبل، وهذه العناصر هي  التعرف على

ه الطالبان فوق الدائرتين، مماس وهو الخط المستقيم الذي رسمالدائرة، وخط ال

  .ونقطة المماس وهي نقطة تقاطع الدائرة مع خط المماس

ماس بحيث كانت هذه الصفة أنه خط مستقيم يمس إعطاء صفة لخط الم  البناء مع

الدائرة بنقطة واحدة، وحدد الطالبان نقطة تقاطع المماس مع كل دائرة من 

  .الدائرتين اللتان رسمهما في برنامج جيوجبرا لهيكل الدراجة

بناء معرفة 

  جديدة

المرسوم من نقطة المماس تساوي قياس الزاوية بين المماس ونصف القطر 

صف الطالبان أن نصف القطر عمودي على المماس من نقطة ، وو 90°

  .°90المماس وذلك ألن قياس الزاوية بينهما 

نصف قطر الدائرة للعالقة بين مماس الدائرة و  اُألخريينالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)25(الجدول 

  عند نقطة التماس

  المجموعة  

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  انيةالمجموعة الث

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

رسم دائرتين تمثالن  .1  الحاجة

لة الكبيرة والعجلة العج

برنامج الصغيرة في 

رسم دائرتين تمثالن  .1

لة الكبيرة والعجلة العج

برنامج الصغيرة في 

رسم دائرتين تمثالن  .1

لة الكبيرة والعجلة العج

برنامج رة في الصغي
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جيوجبرا وذلك لعمل 

هيكل الدراجة، كما 

احتاج الطالبان لتحديد 

نقطة التقاطع بين 

 .الدائرتين

رسم خط مستقيم يمس  .2

 .الدائرتين من أعلى

رسم نصف قطر لكل  .3

ائرة بحيث يكون د

نصف القطر من 

نقطة التقاطع بين 

الدائرة والمماس إلى 

 .المركز

قياس الزاوية بين  .4

المماس ونصف القطر 

  .من نقطة المماس

  

جيوجبرا وذلك لعمل 

 .هيكل الدراجة

وضع نقطة على  .2

محيط الدائرة التي 

ي األول رسماها ف

ليرسم منها الدائرة 

 .الثانية

رسم خط مستقيم  .3

بحيث يكون فوق 

الدائرة ويمس كل 

 .منهما

رسم قطعة مستقيمة  .4

تمثل نصف قطر 

بحيث تكون من نقطة 

التقاطع بين الدائرة 

رسمه  والخط الذي تمّ 

 .فوقها إلى المركز

  .الزوايا اتقياس .5

را وذلك لعمل جيوجب

هيكل الدراجة، كما 

حتاج الطالبان لتحديد إ

نقطة التقاطع بين 

 .الدائرتين

رسم خط مستقيم  .2

بحيث يكون فوق 

الدائرة بحيث يمس كل 

 .منهما

رسم نصف قطر من  .3

المركز إلى نقطة 

التقاطع بين الدائرة 

 .والمماس

  .الزوايا اتقياس .4

  

  

 .صفات الدراجة .1  التعرف على

الخط الذي رسمه فوق  .2

 .الدائرتين هو مماس

نقطة التماس بحيث  .3

نقطة تقاطع الدائرتان  .1

 .باإلشارة لها

الخط المستقيم الذي  .2

رسمه يمس الدائرتان 

لمستقيم الذي الخط ا .1

مس الدائرة يقطعها 

 .بنقطة واحدة فقط

 .المماس .2
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يصفها نقطة التقاطع 

 .بين الدائرة والمماس

  

 .إي مماس لكل دائرة

نصف القطر الذي  .3

رسمه من المركز إلى 

 .نقطة المماس

  .نقطة التماس .4

نصف القطر المرسوم  .3

 .من نقطة المماس

  .نقطة التماس .4

وصف الخط المستقيم  .1  البناء مع

بأنه مماس لدائرة وذلك 

ألنه يمس الدائرة 

  .بنقطة واحدة

اإلشارة إلى النقطة  .2

التي يقطع فيها الخط 

المستقيم الدائرة الكبيرة، 

التي يقطع  والنقطة

  .فيها الدائرة الصغيرة

وصف الخط المستقيم  .1

رسمه فوق  الذي تمّ 

الدائرتين بالمماس ألنه 

يتقاطع مع الدائرة 

 .بنقطة واحدة

تسمية نصف القطر  .2

 .بالرموز

  

اإلشارة إلى النقطة  .1

التي يقطع فيها الخط 

المستقيم الدائرة الكبيرة، 

والنقطة التي يقطع 

 . فيها الدائرة الصغيرة

صف نصف القطر و  .2

أنه مرسوم من المركز 

  .إلى نقطة المماس

بناء معرفة 

  جديدة

نصف القطر المرسوم 

من نقطة التماس قياس 

نصف ( °90زاويته 

القطر عمودي على 

المماس من نقطة 

  ).التماس

نصف القطر المرسوم 

من نقطة التماس قياس 

نصف ( °90زاويته 

القطر عمودي على 

المماس من نقطة 

  ).التماس

نصف القطر المرسوم 

من نقطة التماس قياس 

  .°90زاويته 
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يظهر في الجدول السابق مراحل الفهم والتجريد التي توصلت فيها المجموعات إلى العالقة بين 

نصف قطر الدائرة والمماس من نقطة المماس، ففي البداية كان لدى طالب المجموعات نفس 

العمل مختلف بين المجموعات وهذا االختالف كان في حاجة كما يظهر في الجدول لكن كان تنفيذ 

رسم هيكل الدراجة المتكونة من دائرتين متقاطعتين فطالب المجموعة األولى والثالثة رسمت 

الدائرتين وحددت نقطة التقاطع بينهما، أما طالبي المجموعة الثانية رسما الدائرة األولى ثم من نقطة 

وفي مرحلة التعرف على لم تختلف . قاطعة معا في نقطةعليها رسما دائرة ثانية لتكون مت

المجموعات بشيء في المفاهيم التي عبروا عنها في هذه المرحلة فكانت المفاهيم متشابهة بين 

الخط المستقيم الذي مس "المجموعات عدا مفهوم واحد عبر عنه طالبي المجموعة الثالثة وهو 

التي قامت فيها المجموعات في مرحلة البناء  األبنيةكانت بينما ". الدائرة يقطعها بنقطة واحدة فقط

  .موضحة في الجدول السابق األبنيةمع مفاهيم سابقة مختلفة إلى حد ما وهذه 

أزواج الطالب لتعرف على العالقة بين المماسان المرسومان لدائرة من نقطة  تعّلمعمليات 

   خارجها متساويان

وعة األولى، وبعدها سوف نقارن بين هذه العمليات سوف نصف هذه العمليات لطالبي المجم

  .اُألخريينللمجموعة األولى وبين عمليات الفهم التي قام بها الطالب في المجموعتين 

حتى نصف هذه العمليات للمجموعة األولى نفرق بين مراحل الفهم والتجريد حسب نظرية التجريد 

 .في سياق

  :المرسومان لدائرة من نقطة خارجهاالعالقة بين المماسان   -مرحلة الحاجة 

ه في السابق لهيكل الدراجة الهوائية في المطلوب األول من استخدم الطالبان الشكل الذي رسمإ

س ضافة مماإج الطالبان ، ولكن احتا)العالقة بين المماس ونصف قطر الدائرة(النشاط السادس 

لب ذلك، وكان لدى طالبي المجموعة العجلتان ألن النشاط ط تامن تقاطع الدائرتين اللتين مثل

األولى حاجة لقياس أطوال األضالع بواسطة برنامج جيوجبرا لكي يتمكنا من التوصل إلى العالقة 

لقد استخدم طالبا ). 265- 262األسطر (بين المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها 



171 
 

لرسم مبين عليه هيكل الدراجة المجموعة األولى برنامج جيوجبرا في مرحلة الحاجة كورقة رسم 

وأضاف الطالبان ) المطلوب األول من النشاط السادس(الهوائية الذي رسمه الطالبان في السابق 

من خالل البرنامج مماس حسب المطلوب في النشاط، كما وكان لقياس أطوال األضالع في 

نرى . قطة خارج دائرةبرنامج جيوجبرا هدف للتوصل إلى العالقة بين المماسان المرسومان من ن

  :التالي التعلميذلك في الحدث 

  262  ؟شو عملتوا: المعلم

  263  ).خ ت(و) ح خ(أوجدنا البعد بين : عمر

  264  ؟شو يعني البعد من ح إلى  خ: معلمال

  265  طول الضلع: عمر

  :العالقة بين المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها  - مرحلة التعرف على 

: وهذه العناصر هي. بي المجموعة األولى على عناصر هندسية سبق وعرفوها من قبلتعرف طال

نقطة التماس وهي نقطة تقاطع المماس مع الدائرة ) ب(، )267السطر (مماس الدائرة ) أ(

السطر (نقطة التقاطع بين المماسين وهي نقطة واقعة خارج الدائرة ) جـ(، )272- 271األسطر (

األسطر (بان على وجود مماسين لدائرة بحيث يتقاطعان بنقطة خارج الدائرة كما تعرف الطال). 271

  :التالي التعلمينرى ذلك في الحدث ). 274- 273

  266  سأل المعلم شو هم الخطين؟

  267  .مماسين للدائرة: وليد

  268  شو هذا الضلع؟: المعلم

  269  مماس: عمر

  270  ؟من وين: المعلم

الدائرة إلـى نقطتـي تقـاطع المماسـين مـع  من نقطة التقاطع خارج: عمر

  ).يعني نقطة التماس مع الدائرة(الدائرة 

271  

272  
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  273  يعني الخطين مماسين لمين؟ : المعلم

  274  .مماسين لدائرة: عمر

برنامج جيوجبرا في مرحلة التعرف كورقة رسم يتعرف ) عمر ووليد(ستخدم طالبا المجموعة األولى إ

ستخدم الطالبان البرنامج إلظهار هيكل إحيث . هامتعلهندسية سبق و من خالله على عناصر 

  .الدراجة التي سبق ورسمها في الخطوة األولى من النشاط، ألن البرنامج يتيح ذلك

قبل بناء  –تطبيق المعرفة السابقة في الموقف الرياضي الجديد للتعرف عليه (مرحلة البناء 

  :اسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجهاالعالقة بين المم  -) المعرفة الجديدة

تعرف طالبي المجموعة األولى من الشكل الذي مثله في برنامج جيوجبرا  التعلميفي الموقف  تمّ 

وها سابقا ولها عالقة بالموقف الرياضي الجديد، وبناء على هذا التعرف متعلعلى عناصر رياضية 

والبناء الذي قام به الطالبان في هذه المرحلة هو . قةبدأ الطالبان بعملية بناء مع هذه العناصر الساب

نرى ذلك في ).278- 275األسطر (اإلشارة إلى النقطة التي يتقاطع فيها المماسين خارج الدائرة 

  :التالي التعلميالحدث 

  275  ؟شو عملوا مع بعض مماسين الدائرة: المعلم

  276  .تقاطعا في نقطة: وليد

  277  أين تقاطعا؟: المعلم

  ).72(هون وأشارا بمؤشر الفارة كما في الشكل: عمر

  

  

  

  

278  

 .إشارة الطالب إلى نقطة تقاطع المماسين بمؤشر الفارة ):72(الشكل 
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في مرحلة البناء في التعبير عن معرفة ) عمر ووليد(ساعد برنامج جيوجبرا طالبا المجموعة األولى 

رسمه سابقا، ومن  سابقة موجودة لديهم، وكان هذا التعبير من هيكل الدراجة الهوائية الذي تمّ 

كان للرسم على برنامج جيوجبرا . تين اللتين يمثال عجلتا الدراجة الهوائيةإضافة مماس جديد للدائر 

هذه المفاهيم . فاعلية في تذكر الطالب للمعرفة السابقة المتعلقة بالموقف الرياضي الجديد

في برنامج ) الدراجة الهوائية(استخدمها الطالبان في مرحلة البناء، ومن نمذجة الموقف الحياتي 

هنا  والذي تمّ (الطالبان إلى مرحلة بناء معرفة جديدة بواسطة برنامج جيوجبرا جيوجبرا توصل 

لقياس أطوال  ةعة أجزاء الشكل الذي رسماه، وأدااستخدامه كورقة رسم تبين لطالبي المجمو 

  .هذا البناء للمعرفة الجديدة سنفصله فيما يلي). األضالع

  :لمرسومان لدائرة من نقطة خارجهاالعالقة بين المماسان ا - مرحلة بناء معرفة جديدة 

على ضوء ما تقدم نتج عند طالبي المجموعة األولى بناء لمعرفة جديدة وهي العالقة بين المماسين 

، وهذا العالقة الجديد كانت )المماسين المتقاطعين خارج الدائرة متساويين(المتقاطعين خارج الدائرة 

رف على، ومرحلة البناء مع، ونتيجة الحاجة التي نتيجة ما تعرف عليه الطالبان في مرحلة التع

وجدت عند الطالبان بحيث كانت هذه الحاجة قياس أطوال األضالع، هذه الحاجة كانت المرحلة 

نرى ذلك في الحدث ). 282- 279األسطر (المهمة التي توصل من خاللها الطالبان إلى العالقة 

  :التالي التعلمي

ـــم ا فـــي نقطـــة خـــارج الـــدائرة إذا مـــا هـــي المماســـين بعـــد أن تقاطعـــ: المعل

 ؟العالقة بينهما

279  

  

  280  .متساويين: وليدو عمر

  281  من وين لوين تساويا المماسين؟: المعلم

  282  .من نقطة التماس للدائرة إلى نقطة تقاطع المماسين: عمر
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قة بين العال -لخص ميزات كل مرحله من المراحل المختلفة لبناء المعرفة م :)26(الجدول 

  لدائرة من نقطة خارجها متساويان المماسان المرسومان

  أهم ما يميز كل مرحلة  المرحلة

ضافة مماس من تقاطع الدائرتين اللتين مثلتا العجلتان ألن النشاط طلب ا  الحاجة

كما كان لدى طالبي المجموعة األولى حاجة لقياس أطوال األضالع . ذلك

ا من التوصل إلى العالقة بين المماسان بواسطة برنامج جيوجبرا لكي يتمكن

  .المرسومان لدائرة من نقطة خارجها

:  وهذه العناصر هي. عناصر هندسية سبق وتعرف عليها الطالبان من قبل  على-التعرف

مماس الدائرة، ونقطة التماس وهي نقطة تقاطع المماس مع الدائر، ونقطة 

ائرة، وتعرف الطالبان على التقاطع بين المماسين وهي نقطة واقعة خارج الد

  .وجود مماسين لدائرة بحيث يتقاطعان بنقطة خارج الدائرة

  .اإلشارة إلى النقطة التي يتقاطع فيها المماسين خارج الدائرة  مع-البناء

بناء معرفة 

  جديدة

  .المماسين المتقاطعين خارج الدائرة متساويين
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المرسومان لدائرة من للعالقة بين المماسان  رييناُألخالمجموعتين  تعّلمعمليات  :)27(الجدول 

  نقطة خارجها

  المجموعة  

  المرحلة

  المجموعة األولى

  )عمر ووليد(

  المجموعة الثانية

  )معتز وعالء(

  المجموعة الثالثة

  )مجدي ورامي(

رسم مماس ثاني  .1  الحاجة

 .للدائرة

قياس أطوال  .2

  .األضالع

رسم مماس ثاني  .1

 .للدائرة

قياس أطوال  .2

  .عاألضال

رسم مماس ثاني  .1

 .للدائرة

قياس أطوال  .2

  .األضالع

 .مماس للدائرة .1  على التعرف

الدائرة  مماسي .2

  .المتقاطعين خارجها

 .مماس للدائرة .1

نقطة تقاطع  .2

 .المماسين

  .نقطة التماس .3

 .مماس للدائرة .1

نقطة تقاطع  .2

  .المماسين

  .نقطة التماس .3

اإلشارة إلى النقطة التي   البناء مع

 يتقاطع فيها المماسين

  .خارج الدائرة

اإلشارة إلى النقطة التي 

يتقاطع فيها المماسين 

  .خارج الدائرة

اإلشارة إلى النقطة التي 

يتقاطع فيها المماسين 

  .خارج الدائرة

بناء معرفة 

  جديدة

المماسين المتقاطعين 

  .خارج الدائرة متساويين

المماسين المتقاطعين 

  .خارج الدائرة متساويين

 المماسين المتقاطعين

  .خارج الدائرة متساويين



176 
 

يظهر في الجدول السابق مراحل الفهم والتجريد التي توصلت فيها المجموعات إلى العالقة بين 

المماسين المتقاطعين خارج الدائرة، ففي البداية كان لدى طالب المجموعات نفس الحاجة كما 

ي المفاهيم التي عبروا يظهر في الجدول، وفي مرحلة التعرف على لم تختلف المجموعات بشيء ف

عنها في هذه المرحلة فكانت المفاهيم متشابهة بين المجموعات عدا مفهوم واحد لم يتعرف عليه 

الذي تعرف عليها طالب المجموعة الثانية والثالثة في " نقطة التماس"طالبي المجموعة األولى وهو 

البناء مع مفاهيم سابقة غير  البناء الذي قامت فيها المجموعات في مرحلة. مرحلة التعرف على

  .مختلف
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  أسئلة المقابلة): 5(ملحق 

  :أسئلة المقابلة هي

، مثال بين ........ما هي األفعال الرياضية التي قمت بها لكي تتوصل إلى العالقة بين  .1

  الزاوية المحيطية والزاوية المركزية؟

، مثال .......صلك إلى العالقة بين أية مرحلة تعتبرها مهمة أكثر من غيرها بالنسبة لتو  .2

 بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية؟

، مثال بين الزاوية ......كيف ساعدك النموذج الحياتي على التوصل إلى العالقة بين  .3

 المحيطية والزاوية المركزية؟

 ، مثال بين الزاوية......كيف ساعدك برنامج جيوجبرا على التوصل إلى العالقة بين  .4

 المحيطية والزاوية المركزية؟

  كيف ساعدك برنامج جيوجبرا في القيام بعمليات النمذجة؟ .5
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Abstract 

This study integrates activities that begin from real life situations related to 

the angles topic for grade 9 students. Students engaged in these activities 

are expected to elicit mathematical models out of the real life situations, 

here with the help of technology, namely GeoGebra.  Using the Abstraction 

in Context (AiC) theoretical model, students’ learning processes of the 

circle topic were analyzed. More specifically, the current research 

attempted to answer the question: what are the characteristics of the 

abstraction processes that grade 9 students perform when they are engaged 

in carrying out modelling activities in the circle topic with the help of 

technology? 

The researcher built a learning unit that included modelling activities 

related to the circle topic and fit grade 9 students.  Three groups of grade 9 

students carried out the activities with the help of GeoGebra. The students’ 

work was videoed,   coded and then analyzed using the Abstraction in 

Context model.  



C 
 

The results of the research indicate that the participating students 

succeeded to abstract the circle concepts (for example the inscribed and the 

central angles) and relations (the central angle is twice the inscribed angle) 

by carrying out modelling activities with GeoGebra. Doing so, the students 

went through the four stages of AiC model (need, recognizing, building 

with, constructing and consolidating). 

The research results indicate that modelling activities carried out with the 

help of technology help students arrive at the abstraction of mathematical 

concepts, so it is recommended to integrate such activities in the 

mathematics classroom, especially in geometry lessons. Carrying out these 

activities in groups, student collaborate to overcome the difficulties of such 

activities, so group work is recommended when carrying out modelling 

activities. The technology also helped the participating student to carry out 

the modelling activities and arrive at the geometric concepts and relations, 

so it is recommended that technology be integrated in modelling activities 

to facilitate students’ work.  

Furthermore, it is recommended that future qualitative researches be 

conducted, using AiC model to verify students’ abstraction processes with 

technology in other mathematical topics.  

 




