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لطالما أغلقت الحياة أبوابها في وجهي، وفكرت أن أترك هذا 
النور الذي يوقد العزم  العمل دون أن يبلغ منتهاه، فكنت  

والتحدي في فؤادي من جديد فإليك أهدي عملي يا كلِّي  اآلخر 
 ـــــــــامزوجي الغالي حســـــــــــــــــ... 

نت عالمي، وأضأت بابتسامتك وبراءتك حياتي،  إليك يا من لوَّ
ولدي الغالي  ...إليك أهدي عملي يا أجمل هدايا ربي 

 رــــــــــــــــــــــــــــعم

يا من تحار عن وصفهما الكلمات، ...  أبـــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــي
طاء  ال ينفذ ويا حبا  ال يذبل إليكما أهدي يا منبع الحنان، يا ع

 عملي، عساه يكون في ميزان أعمالكما عند رّبي المنان

 عاجزة  أمام حنانها ورعايتها إلى التي كانت لي خير أّم فوقفت  
لى من أجد ...  أهدي عملي أم حسن ـــــاتي الغاليةحم إليك ... وا 

 لك ... عمليفي كلماته التشجيع واالحترام والشعور بأهمية 
 والدي الغالي أبو حسن أهدي عملي

إلى الذين شاطروني الحياة بكل ما فيها، إليكم يا قناديل األمل 
 إخـــــــــــــــــــــــوتي األحبة ...ويا أغلى ما في الكون أهدي عملي 



ج  
 

 شكر وتقدير

والتحدي الذي  تعود بي الذاكرة إلى اليوم الذي بدأت فيه العمل بهذه الرسالة، فرغم العزم 

بدأت به رحلتي إال أنني لم أتخيل أّني سأصل إلى هذه المرحلة وسأخط نهاية عملي بهذه الكلمات 

 .التي ال بدَّ أن تُقال، كردٍّ بسيٍط لجميل الذين ساندوني في كل مراحل عملي حتى وصلت إلى هنا

ي كل الفضل، بكل الخير ورزقتن فشكري وحمدي إليك ربّي الكريم، يا من مننت عليَّ  

، فأسألك أن تساعدني على أداء أهل العلم رت لي أن أكون بأفضل المراتب أال وهي مراتبُ وقدَّ 

 .أمانة ما قدَّرت لي تعّلمه

وشكري إليك معلمتي العزيزة الدكتورة رفاء الرمحي لموافقتك على اإلشراف على رسالتي  

ك  لتقصيري مع ما مررت به من هذه، ولوقوفك بجانبي ودعمي في كل مراحل العمل، وتحّمل

 .ظروف خالل العمل في هذا البحث، فجزاك المولى كل خير

والشكر موصوٌل إليكما أساتذتي الكرام الدكتور فطين مسعد، والدكتور جهاد الشويخ 

لموافقتكما على أن تكونا ضمن لجنة اإلشراف على رسالتي، ولتقديمكما الدعم والنصح الدائمين من 

 .دة هذا العملأجل تحسين جو 

 كما أوجه شكري إلى صرح العلم الذي أعطاني فرصة القيام بهذا البحث، وقدم لي الدعم 

 .جامعة بيرزيت المالي من أجل إتمامه، فشكرًا لهيئة البحث العلمي في

 يأوجه شكري وامتناني إلى أختاي وصديقتاي رنا داود وحنين الشرفا، اللتان شاركتان كما 

لة ثالث سنوات، فكّن لي خير دليٍل ومعين، وبذلتا من أجلي الكثير من الجهد مسيرة الدراسة طي



ح  
 

سداء النصح واقتراح كل ما من شأنه تحسياجعة عملي ونقده النقد البنّ ر والوقت بم نه، فجزاكما اء، وا 

المولى كل خير، وجمعني بكما على منابر النور يوم القيامة، وكتب لكما من الخير والتمّيز أقصاه 

 .الدنيا واآلخرةفي 

وأخيرًا أشكر كل من ساعدني ودعا لي في ظهر الغيب وكان سببًا في إتمامي لهذا العمل،  

ومن وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة ي في التدريب، بالذكر المعلمين الذين شاركون وأخّص 

وأخواتي يم ضواحي القدس، سهير قاسم، واألساتذة في قسم اإلشراف التربوي في مديرية التربية والتعل

 .وهبة شلش، وعائلتي ابتهال حمد
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 الدراسة ملخص

 ومعلمات أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي استكشاف دراسة إلىهذه ال تهدف 

 لوحدة Pedagogical Content Knowledge (PCK)البيداغوجية بالمحتوى الرياضيات 

  .العاشر األساسي راغية للصفالهندسة الف

: اآلتي يولتحقيق هذا الهدف سعيت من خالل الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس 

 الهندسة وحدة بمحتوى البيداغوجية الرياضيات معلمي معرفة تطوير في التدريبي البرنامج رأثَّ  يفك

 كانوقد . وعلى عدد من األسئلة الفرعية المنبثقة عن هذا السؤال األساسي؟ العاشر للصف الفراغية

ظري النطاٍر ، اإل(Hashweh, 2005) للحشوة(PCK) نموذج المعرفة البيداغوجية بالمحتوى 

 .للدراسة

ن يدرِّسون الصف إناث مم 1ذكور و 1معلمين،  6لبلوغ أهداف الدراسة شارك فيها و  

 .وتم اختيارهم بشكٍل قصديفي محافظة ضواحي القدس، العاشر األساسي، 

 استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة: األولى ت الدراسة ثالث أدوات؛اعتمد 

، التدريبي التي قام المعلمون باإلجابة عليها مرة قبل البرنامجاألساسي،  الفراغية للصف العاشر

من لقاءات واألداة الثانية هي التأمالت التي كتبها المعلمون بعد كل لقاء  .ومرة أخرى بعده

خالل شرحهما  (معلمة، ومعلم)حصص الثنين من المعلمين البرنامج، وأخيرًا مالحظة عدد من ال

 .بشكٍل قصدي تم اختيار المعلم والمعلمة وقد، راغيةلوحة الهندسة الف



غ  
 

تّم تحليل البيانات كمّيا ألخذ مؤشرات عامة حول تطور أو عدم تطور معرفة المعلمين  

البيداغوجية بالمحتوى تبعًا للبرنامج التدريبي، والتحليل كيفيًا وهو التحليل األساسي في الدراسة، من 

 .المعلمينلتغيرات التي حدثت في معرفة ف بالتفصيل عند طبيعة او أجل الوق

ر بشكٍل إيجابٍي على معرفة المعلمين البيداغوجية أظهرت النتائج أّن البرنامج التدريبي أثَّ  

بالمحتوى ، وظهر األثر بشكٍل كبير في تطوير معرفة المعلمين بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية

 . يداغوجية بالمحتوىالمعرفة البأكثر من باقي عناصر ، لوحدةالرياضي ل
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Abstract 

 This study aimed to explore the effect of a training program in the 

development of pedagogical content knowledge (PCK) of mathematics 

teachers, the training program was  about the solid geometry assigned for 

tenth grade. 

 To achieve this aim, the study adopted a theoretical framework that 

was the model of (PCK) developed by Hashweh (Hashweh, 2005). It  

sought to answer the main question, in addition to a number of sub-

questions arising from this question. The main question of the study was 

about the way in which  the training program affect the development of 

pedagogical content knowledge (PCK) of mathematics teachers about the 

solid geometry assigned for tenth grade. 

 The study involved six participants of teachers (3 males and 3 

females), these teachers are teaching tenth grade in Jerusalem suburbs, 

and They were a purposive  sample.  

 It  adopted three tools: Firstly, a questionnaire about the 

pedagogical content knowledge (PCK), of a solid geometry, which the 

teachers answered once before the training program and another time 



ق  
 

after it. Secondly, reflections written by the teachers after each meeting of 

the program. Finally, classroom observations for two teachers (a male and 

a female), during their teaching of the solid geometry.  

 The data was analyzed quantitatively and qualitatively. The 

quantitative analysis tried to find general indicators about the development 

of pedagogical content knowledge of teachers after the training program. 

And the qualitative analysis examined in details the nature of changes that 

have occurred in teachers' knowledge. 

 The results showed that the training program positively affected the 

pedagogical content knowledge of teachers, and it was most  apparent  in 

the development of the content knowledge of mathematics teachers. 
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 الفصل األول

 واإلطار النظري مشكلة الدراسة

 المقدمة 

أحد العلوم الموَِّجهة كانت للرياضيات وال تزال مكانتها الخاصة بين العلوم، باعتبارها  

 وباعتبارها األساس العلمي، (أ1666أبو عميرة، )لحركة الثورات والتطورات العلمية والتكنولوجية 

واالجتماعية والعسكرية ي شتى مجاالت العلوم االقتصادية الذي يرتكز إليه العلماء والباحثون ف

 (.1999خليفة، ) وعلوم الفضاء

رياضيات المرحلة الثانوية بشكٍل خاص، الرياضيات المدرسية بشكٍل عام و  وتبرز أهمية 

لمشكالت الرياضية التي كونها تساعد الطالب على امتالك أدوات ومهارات تساعدهم في حل ال

أبو )تواجههم في الحياة، وتعمل على تطوير مهاراتهم ومعارفهم بما يقودهم باتجاه تطوير واقعهم 

 (.1999أ؛ خليفة، 1666عميرة، 

ر الطالب الستقبال  وتحتل رياضيات المرحلة الثانوية مكانةً   وموقعًا مهمًا، كونها تحضِّ

وري أن تتضمن مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية أنشطة الحياة الجامعية والعملية، فمن الضر 

وتطبيقات عملية، ومعارف ونظريات وقوانين تساعد من يوّدون دراسة تخصص الرياضيات في 

خليفة، )الجامعات، أو غيرها من التخصصات التي تعّد الرياضيات الركيزة األساسية في دراستها 

1999.) 
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لرياضيات األخرى، فهي ُتعين الطلبة على فهم العالم وللهندسة أهمية خاصة بين فروع ا 

من حولهم، وتسلِّحهم بأدوات تطوِّر من طرق تفكيرهم، بحيث تنّمي قدراتهم على التفكير المنطقي 

د الطلبة بأدواٍت فكريٍة تساعدهم في حّل  السليم، والهندسة الفراغية التي هي أحد فروعها تزوِّ

أبو )قدرتهم على فهم ورؤية العالم ببعده الثالث وهو البعد الفراغي  المشكالت بطرٍق منطقية، وتنّمي

 (.Zorin, 2011ب؛ 1666عميرة، 

وعلى الرغم من أهمية دراسة الهندسة إجمااًل والهندسة الفراغية على وجه التحديد، إال أّنها  

ومن أسباب هذه  كثيرًة خالل تعلُِّمها،كانت وال تزال من الموضوعات التي يواجه الطلبة صعوباٍت 

طرائق تدريس غير مالئمة عدم جاهزية المعلمين لتدريسها، باإلضافة إلى استخدامهم الصعوبات 

 (.ب1666أبو عميرة، )لتعليم الهندسة الفراغية، بل وتزيد من جمودها وصعوبتها 

كان ال بّد من الثورة على ومع استمرار البحث عّما من شأنه مساعدة الطلبة على الفهم،  

 السلوك فهم على قادرةً  اعتبارها على الزمن، من طويلةٍ  لردهةٍ  سائدةً لنظرية السلوكية التي ظّلت ا

 فقيَّدت المدارس، في التقييم و التدريسو  التحضير، الستراتيجيات منطلقاً  فغدت وقياسه، البشريِّ 

 كاتبةٍ  كآلةٍ  بات تىح عنها، الحياد له يجوز ال التي الثابتة الخطوات من إطارٍ  في وأدخلته المعلم

 عن ناتجة باعتبارها يشاء، كما سلوكاتها ويعدِّل يشّكلها كائناتٌ  وطلبته عاٍم، كل نفسها تعيد متكلمةٍ 

نما بأنفسهم، معرفتهم بناء يستطيعون ال سلبيون متلقون وهم داخليٍة، دوافع عن ال بيئية، مثيرات  وا 

 (.Woolfolk, 2007 ؛1668 امدي،الغ) المعرفة مالك الملهم، كذل معلِّمهم ينتظرون

 مصدر فهو التعلُّمية، التعليمية العملية مركزية المتعلِّم اعتبار نحوفبدأت التوجهات  

 نحو المنطلق هي البنائية التوجهات فصارت ،التعليم عملية محاور وكل االستراتيجياتو  األهداف،

وازدادت األبحاث  (.Woolfolk, 2007) معنى ذو التعلُّم جعل األساسي هدفها فّعالة، تعليمية بيئة
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التي تسعى لرفع مستوى معرفة المعلمين، كي يكونوا قادرين على إعداد األجيال القادرة على مواكبة 

 (.1999زيتون، )متطلبات العصر الحديث 

عام منذ الشولمان  تحدث عنه ك الذيذل تناول المعّلمين وخصائصهمالتي تالمفاهيم من و  

 Pedagogical Content Knowledgeالمحتوى ب البيداغوجيةاه بالمعرفة حول ما أسم 1986

(PCK) . تحديد المعرفة التي يحتاجها المعّلم لتدريس حيث سعى شولمان من خالل المفهوم إلى

مما أثار جداًل حول معرفة المحتوى التي كانت في فترة السبعينيات هي المعيار محتوى معّين، 

معارف أخرى ينبغي أن النظر باتجاه  ت  ولف   ، (Shulman, 1986) األساسي لتوظيف المعلمين

 .لكها المعلم من أجل تعليٍم جيديمت

المعرفة البيداغوجية بالمحتوى بأّنها ما يستخدمه ( Shulman, 1986)فعّرف شولمان  

ة المعلم من تمثيالت وشروحات وأمثلة مفيدة لجعل الفكرة أو موضوع الدرس سهاًل للفهم، باإلضاف

إلى الصعوبات التي تواجه الطلبة خالل تعّلم موضوع معين، وما يحمله الطلبة من خبرات ومفاهيم 

 .سابقة حول الموضوع

فها الحشوة و   بأّنها الذخيرة التي يكّونها المعلم حول موضوع  (Hashweh, 2005)يعرِّ

: من سبعة عناصر، وتتضمحدد، ويطوِّرها عبر سنوات خبرته وتكرار تخطيطه وتدريسه للموضوع

السياق، و معرفة المصادر، و المعتقدات حول التعلُّم والتعليم، و خصائص الطلبة، و معرفة المحتوى، 

 .جلسفة التربية والمعرفة حول المنهمعرفة بأهداف وفوال

ما بين معرفة المحتوى، والمعرفة عبارة عن تكامل فة التي يحتاجها المعّلم للتدريس المعر ف 

لكن هل هذه المعرفة واحدة لكل التخصصات، ولكل المعلمين ، (Ball & Hill, 2009) داغوجيةيالب
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على سبيل المثال  (Ball & Hill, 2009)هيل  المعلمات داخل التخصص الواحد؟ ترى بول ويرىو 

جنح التربويون نحو التخصص في دراستها، لذا هذه المعرفة محددة أو خاصة لكل موضوع،  أنّ 

وثالثة في العلوم، وأخرى بمحتوى اللغات،  البيداغوجية بمحتوىحول المعرفة  فنجد من جهٍة دراساتٍ 

دراساٍت داخل كل تخصص تهتم بكل نجد الرياضيات وغيرها من التخصصات، ومن جهة أخرى 

 المعرفة الالزمة لتدريس الجبر، ففي الرياضيات يبحث التربويون حول موضوٍع أو عدة مواضيع

 . من المواضيع الرياضية عداد وغيرهااألأو الهندسة أو ، مثالً 

على فهم  PCKالمحتوى ب البيداغوجيةوقد أكدت الدراسات على أهمية وتأثير معرفة المعّلم  

 Adedoyin, 2011; Hashweh, 2005; Hill, Rowan؛ 1611الرمحي، ) الطلبة وتحصيلهم

& Ball, 2005; Shulman, 1986.)  والهندسة ولو أردنا تخصيص الحديث عن الهندسة

 ;Chinnappan, Nason& Lawson, 1996)هر العديد من الدراسات ُتظِ  نجد كماالفراغية 

Marchis, 2012; Sandt & Nieuwoudt, 2003 )دراك العديد من  ضعف المعلمين في فهم وا 

المفاهيم والموضوعات في الهندسة إجمااًل، كإدراك خصائص األشكال الهندسية البسيطة 

كذلك  (.Marchis, 2012)القدرة على إعطاء تعريفات دقيقة لألشكال الهندسية  دموعوالمجسمات، 

 ,Zeng& Wang)زينج ووانج الحال بالنسبة للهندسة الفراغية التي تظهر الدراسات كدراسة 

، أّن معرفة المعلمين حول مفاهيم الهندسة الفراغية يشوبها الغموض، مع عدم وجود فهم (2012

 .اتيجيات تدريسهاواضح لمعانيها واستر 

بمحتوى المواضيع  البيداغوجيةا دفع الباحثين إلى فحص مدى معرفة المعلمين مم 

إيجايًا على ممارساتهم التدريسية، تطوير هذه المعرفة، بما ينعكس في طرق  والبحثة، يالهندس

 ج التدريبية،حها الدراسات البرامومن طرق التطوير التي تقتر  .لضمان تعليم جّيد وفهم عميق لطلبتهم
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 ,Mosenthal & Ball, 1992; Scanlon؛ 1611الرمحي، )حيث أظهرت العديد من الدراسات 

للبرامج التدريبية التي من ُتصم م من أجل تطوير ممارسات المعلمين  اإليجابيالتأثير  (2003

ينعكس  ومعرفتهم البيداغوجية بالمحتوى، حيث تساعد هذه البرامج في تطوير معرفة المعلمين بما

إيجابًا على أدائهم داخل غرفة الصف، وهذا ما دفعني في هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي 

والكشف عن مدى فائدته في تطوير معرفة المعلمين البيداغوجية بمحتوى الهندسة الفراغية للصف 

 .العاشر

 مشكلة الدراسة 

أثر  استكشافتتلخص في  لحاليةتي امشكلة دراسفإّن  انطالقًا من األفكار آنفة الذكر، 

 PCK -Pedagogical البيداغوجية بالمحتوىبرنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات 

Content Knowledge  الهندسة  تر اختوقد  .األساسي عاشرللصف ال الفراغية الهندسة لوحدة

واجهون صعوباٍت كثيرة خالل بسبب نتائج العديد من الدراسات التي تظهر أّن الطلبة الفلسطينيين ي

عبد اهلل، )المعلم التدريسية ممارسات لهذه الصعوبات سة، وأّن من بين المصادر الهامة مهم للهندتعلّ 

لمواضيع تعليم ا بتربوياتا يدفع للبحث أكثر في كيفية تطوير معرفة المعلمين مم(. 1669

 .ّلمهاة صعوبات تعفي محاولة لمساعدة الطلبة على مواجه ،الهندسية

 أهداف الدراسة 

 ومعلمات أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي استكشاف هذه الدراسة إلى تهدف 

  .الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي لوحدة PCKالبيداغوجية بالمحتوى الرياضيات 
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 أسئلة الدراسة 

 :يتاآلالرئيس على السؤال لإلجابة  خاللها فقد سعيتوأهدافها انطالقًا من مشكلة الدراسة  

البيداغوجية بمحتوى وحدة تطوير معرفة معلمي الرياضيات  فيتدريبي البرنامج الأثر  كيف

  الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي؟

 :الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية تسعى ومنه 

يات حول محتوى وحدة ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياض .1

 الهندسة الفراغية للصف العاشر؟

ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات ومعتقداتهم حول  .1

 أهداف تدريس وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟

ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول خصائص  .1

 الطلبة؟

حول التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات ومعتقداتهم  ما أثر البرنامج .2

 فيما يتعلق بوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟ استراتيجيات التعليم والتقييم

ج فيما معرفة معلمي الرياضيات حول المنهما أثر البرنامج التدريبي في تطوير  .5

 يتعلق بوحدة الهندسة الفراغية؟

بي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول مصادر التعّلم ما أثر البرنامج التدري .6

 الممكن استخدامها خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية؟

 حول السياقما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات  .7

 ؟التعليمي
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 أهمية الدراسة  

فة معلمي الرياضيات أثر برنامج تدريبي في تطوير معر  استكشاف هذه الدراسة إلى هدفت 

ومن هنا تأتي أهمية هذه  .األساسي الهندسة الفراغية للصف العاشر وحدةالبيداغوجية بمحتوى 

غدت من الميادين  PCKالدراسة، حيث أّن دراسة معرفة المعلم البيداغوجية بمحتوى موضوع معين 

البيداغوجية بالمحتوى هي الهامة في البحث التربوي، فقد أظهرت العديد من الدراسات أّن المعرفة 

فقد يمتلك المعلم معرفة  ،(Ball & Hill, 2009; Hashweh, 2005) معرفة خاصة لكل موضوع

الهندسة، وفي الهندسة حول جيدة بيداغوجية الجبر مثاًل، وال يمتلك معرفة جيدة حول بيداغوجية 

يدة، وعلى الرغم من ذلك نفسها قد تكون معرفته بكيفية تدريس المفاهيم األساسية في الهندسة ج

 . الهندسة الفراغية ليست جيدة مثالً  فمعرفته البيداغوجية بمحتوى

لذلك نرى توجهًا في األبحاث الحديثة نحو التخصص في دراسات المعرفة البيداغوجية  

، وعلى حّد علم ((Sandt & Nieuwoudt, 2003; Zeng & Wang , 2012بالمحتوى 

ات البيداغوجية / ات الفلسطينيين / ة فلسطينية تناولت معرفة المعلمين الباحثة فإنه ال توجد دراس

األساسي، لكن توجد عدد من الدراسات الفلسطينية  بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر

 ات البيداغوجية بالمحتوى لعدد من الوحدات في الكتب الفلسطينية كالجبر/ حول معرفة المعلمين 

الرمحي، )وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي ، و (1668العدوي، )ساسي للصف السابع األ

 .(1667مريبع، ؛ 1611

ة البيداغوجية بمحتوى / معرفة المعلم وتستقي هذه الدراسة أهميتها كذلك من كونها تدرس  

 فإن معرفة المعلم البيداغوجية بالمحتوىسات كما تظهر العديد من الدراو وحدة الهندسة الفراغية، 

 & Adedoyin, 2011; Hashweh, 2005; Hill, Rowan) تؤثر في فهم الطلبة وتحصيلهم
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Ball, 2005; Shulman, 1986) ، ّن من بين األسباب المؤدية إلى صعوبات تعلُّم الطلبة ا  و

ممارسات المعلم التدريسية، حيث يستخدم  إجمااًل وللهندسة الفراغية على وجه التحديد، للهندسة

راتيجيات وطرق تدريس غير مالئمة لتدريس الهندسة، ما يؤدي إلى صعوباٍت لدى المعلمون است

 .(1669عبداهلل، ب؛ 1666أبو عميرة، ) الطلبة في فهمها

وقد أظهرت العديد من الدراسات ضعف معرفة المعلمين بالهندسة إجمااًل، وبالهندسة  

 ,Chinnappan, Nason& Lawson) ، وبطرق واستراتيجيات تدريسهاالفراغية على وجه التحديد

1996; Marchis, 2012; Sandt & Nieuwoudt, 2003; Zeng& Wang, 2012)،  ما

  .يدعو للعمل على تطوير هذه المعرفة

 أن  على أمل، البرنامج التدريبي المقترح في هذه الدراسةوهذا ما سعيت لتحقيقه من خالل  

ما يؤدي وحدة الهندسة الفراغية، ل عند تدريسهمممارساتهم التدريسية  يساعد المعلمين على تحسين

الكشف عن مهاراتهم  أدائهم في االختبارات التي تتضمنتحسين فهم طلبتهم للهندسة و  زيادةإلى 

 Trends in ات الدولية في العلوم والرياضياتكاختبار التوجهومعرفتهم حول الهندسة 

International Mathematics and Science Study  (TIMSS) ،أنّ  التقارير تظهر حيث 

 ,Provasnik) المشاركة الدول معدل من أدنى االختبارات هذه في الفلسطينيين الطلبة تحصيل

Kastberg, Ferraro, Lemanski, Roey & Jenkins, 2012). 

كذلك فمن المتوقع أن تفيد نتائج البحث كليات وبرامج إعداد المعلمين، من خالل إعادة  

اقات التي تطرحها هذه البرامج بحيث تتضمن ما يساعد المعلمين على بناء معرفة النظر في المس

، حيث أظهرت الدراسات أّن المعرفة البيداغوجية جيدة ببيداغوجية المحتوى للمواضيع الهندسية
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 ,Hill, 2007; Strawhecker)طبيعة المساقات التي يدرسها المعلم في الجامعة ببالمحتوى تتأثر 

2005). 

مدى تأّثر كل عنصر من  تحديدافة إلى ما سبق فإنني أبغي من خالل دراستي إض 

في البرنامج التدريبي، فقد عّرف الحشوة PCK عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى 

(Hashweh, 2005)  الذخيرة التي يكّونها المعلم حول موضوع محدد، ويطوِّرها "هذه المعرفة بأّنها

فيتضح من التعريف أّن هذه المعرفة تُبنى ، "ر تخطيطه وتدريسه للموضوععبر سنوات خبرته وتكرا

وتتطور بالممارسة، والذي أود استكشافه هو إمكانية تطويرها من خالل البرامج التدريبية، وأكثر 

عناصرها السبعة تأثُّرًا بالتدريب، للتركيز على هذه العناصر أكثر في برامج إعداد المعلمين 

 .والمعلمات

 ررات الدراسةمب 

أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات  استكشاف هذه الدراسة إلى تهدف 

وأنوي دراسة هذا الموضوع  .الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي البيداغوجية بمحتوى وحدة

المعلمين  ضعف معرفة كما ذكرت سابقًا نتائج عدد من الدراسات التي تظهر لعدة أسباب، من بينها

 ;Chinnappan, Nason & Lawson, 1996; Marchis, 2012)بالمواضيع الهندسية إجمااًل 

Sandt & Nieuwoudt, 2003)لى وجه التخصيص ، والهندسة الفراغية ع(Zeng& Wang, 

2012). 

وبما أّن لدى المعلمين ضعف في المواضيع الهندسية واستراتيجيات تدريسها، فإّن ذلك  

مما يؤثر بشكٍل كبير على  عّلم الطلبة، ويوقعهم في صعوبات كثيرة خالل تعّلمها،سيؤثر في ت



10 
 

 ,Adedoyin ب؛1666أبو عميرة،  ؛1669عبداهلل، )تحصيلهم وتوجهاتهم نحو دراسة الهندسة 

2011; Hashweh, 2005; Hill, Rowan & Ball, 2005; Shulman, 1986) ، وهذا

البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر  مبرر لمحاولة تطوير معرفة المعلمين

 .األساسي، من خالل البرنامج التدريبي المقترح في هذه الدراسة

 بسبب ،بالذات الفراغية الهندسة محتوى وحدةب البيداغوجية المعلمين معرفة دراسة أودو  

 الثاني، الفصل في األخيرة الوحدة أّنها حيث العاشر، للصف الرياضيات كتاب في المتأخر موقعها

 ولموقعها لصعوبتها الوحدة يدرِّسون ال فإّنهم لي، والمعلمات المعلمين من عددٍ  حديث على وبناءً 

 أسباب في أكثر للبحث يدفع ما! على حد تعبيرهم للحذف قابلة بأّنها إيحاءً  يعطي الذي المتأخر

 مدى معرفة كذلك الوحدة، هذه وتعّلم متعلي تجربة في للخوض وطلبتهم والمعلمات المعلمين تجنب

مكانية لتدريسها، المعلمين جاهزية في محاولة لتشجيع  بمحتواها ةداغوجييالب معرفتهم تطوير وا 

 .المعلمين على الخوض في تجربة تدريسها

كما أرغب في إجراء هذه الدراسة كون المعرفة البيداغوجية بالمحتوى خاصة لكل موضوع  

(Ball & Hill, 2009) وعند بحثي عن دراسات حول المعرفة البيداغوجية بالمحتوى والخاصة ،

بالهندسة الفراغية وجدت ندرة في هذه الدراسات، وحتى عندما أجد دراسة تكون قد تناولت عنصرًا 

 .واحدًا أو بعض عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى وليس جميعها
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 الدراسة حدود 

أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات  افالدراسة إلى استكش تهدف 

واألمور اآلتية تمثل  .الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي لوحدة PCKالبيداغوجية بالمحتوى 

 :محددات هذه الدراسة

 الدراسة على معلمي الرياضيات للصف العاشر األساسي في محافظة  اقتصرت

 .1611/1612ضواحي القدس، للعام الدراسي 

 الجزء الثاني  -الدراسة على وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي  تقتصر ا

 .1611/1612من المنهج الفلسطيني المقرر للعام الدراسي 

 أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات الدراسة إلى استكشاف  تهدف

ة للصف العاشر األساسي، وبسبب الهندسة الفراغي لوحدة PCKالبيداغوجية بالمحتوى 

 خيرة في الفصل الثاني فقد كان من موقع وحدة الهندسة الفراغية حيث أّنها الوحدة األ

معلمين وهم يدرِّسون الوحدة، ومن تعريف جميع اللأقوم بمشاهدة حصص الصعب أن 

(Hashweh, 2005 ) فإّن الممارسة لها دور أساسي في تطوير معرفة المعلمين

ات / ات البيداغوجية بالمحتوى، وفي كثير من األحيان ال يستطيع المعلمون والمعلم

عن معرفتهم البيداغوجية بالكلمات، في حين تظهر هذه المعرفة بالممارسة،  عبيرالت

لم أتمكن من شاهدة حصص لجميع المعلمين، وكانت إجاباتهم لكن لضيق الوقت 

، مع مشاهدة الرئيسة لجمع البياناتعلى االستبانات قبل وبعد البرنامج هي األداة 

 .حصص الثنين منهم فقط
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 المعرفة البيداغوجية بالمحتوى تبنت هذه الدراسة نموذج PCK  الذي وضعه

(Hashweh, 2005) وتم بناء أدوات الدراسة وبرنامجها التدريبي اعتمادًا عليه. 

 مصطلحات الدراسة 

 .فيما يأتي تعريف بمصطلحات الدراسة 

فها الحشوة : PCKالمحتوى ب بيداغوجيةالمعرفة ال  بأّنها الذخيرة التي يكّونها المعلم يعرِّ

، وتتضمن حول موضوع محدد، ويطوِّرها عبر سنوات خبرته وتكرار تخطيطه وتدريسه للموضوع

معرفة المحتوى، خصائص الطلبة، المعتقدات حول التعلُّم والتعليم، معرفة المصادر، : سبعة عناصر

وهذا التعريف  (.Hashweh, 2005) ة بأهداف وفلسفة التربية والمعرفة حول المنهاجالسياق، معرف

تم اعتماده في هذه الدراسة، ولوصف معرفة المعلمين والمعلمات المشاركين والمشاركات هو الذي 

 تستخدمراغية للصف العاشر األساسي، افي الدراسة البيداغوجية بالمحتوى لوحدة الهندسة الف

والموجودة  معرفة البيداغوجية بالمحتوى لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسيال استبانة

 .(1)في ملحق 

تصميمها اعتمادًا على نموذج ب قمتمجموعة األنشطة والتدريبات التي : البرنامج التدريبي 

(Hashweh, 2005)والذي يهدف إلى تطوير معرفة معلمي الرياضيات البيداغوجية بالمحتوى ، 

 .األساسي لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر

الدراسة المواضيع الهندسية اآلتية، وهي التي يدرسها  تتضمن: الهندسة الفراغيةوحدة  

 (.الوحدة الثامنة)الجزء الثاني  -الطلبة ضمن مقرر الرياضيات للصف العاشر األساسي 

 مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية 

  والمستويات في الفراغأوضاع المستقيمات 
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 توازي مستقيم ومستوى 

 تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين 

 تعامد مستقيم مع مستوى 

 اإلسقاط العمودي 

  (الزاوية الزوجية)الزاوية بين مستويين 

وحدة الهندسة  -كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي، الجزء الثاني )  

 (.الفراغية

تدريس المعلم لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر عدد سنوات : الخبرة التدريسية 

 (.فأكثر سنوات 16، سنوات 9 -5 من، دون فما سنوات 2)األساسي 

 اإلطار النظري 

أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي  الحالية إلى استكشاف دراستي تهدف 

وتعّد  .العاشر األساسيالهندسة الفراغية للصف  لوحدة PCKالبيداغوجية بالمحتوى الرياضيات 

األساس  ،PCK (Hashweh, 2005) –البيداغوجية بالمحتوى حول المعرفة  الحشوةأفكار 

 . النظري لهذه الدراسة

 Pedagogical Content Knowledge (PCK) -البيداغوجية بالمحتوى المعرفة  

على  ،نفي السبعينيات من القرن الماضي كان التركيز في اختبارات توظيف المعلمي 

من االختبارات في % 95إلى  96حيث شّكلت ما نسبته  ،(Shulman, 1986) معرفة المحتوى

داغوجيا التعليم، ما يدل على أّن معرفة يفقط من االختبار يسأل عن ب% 5كاليفورنيا مثاًل، في حين 
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تي في مرحلة داغوجيا التدريس تأيالمحتوى كانت هي المعرفة األساسية الالزمة للمعلم، والمعرفة بب

تتضمن طرق إدارة وتنظيم الصف ، وقد وصفها شولمان بالمعرفة البيداغوجية العامة والتي ثانوية

 .بشكٍل عام وليس باالرتباط بموضوع دراسي محدد

في الثمانينيات من القرن الماضي، وكنتيجة لألبحاث التي أجراها شولمان مع زمالئه حول  

 & Ball, Thames) لمحتوى العلمي الذي يؤثر في التعليمنحو ا معرفة المعلم، اتجه الحديث

Phelps, 2008; Shulman, 1986) وصارت األسئلة موجهة أكثر حول محتوى الدرس الذي ،

عداد المعلمين واألبحاث حول التعليم يقوم المعلم بتدريسه،  على  -فال يكفي أن تركز برامج تأهيل وا 

دراة الصف، وتنظيم الفعاليات على كي (Shulman, 1986)حد قول شولمان  فية ضبط وا 

واألنشطة، والتخطيط للدروس وتقييم فهم الطلبة بشكٍل عام، والتنويع في مستويات األسئلة 

نما يشير إلى ضرورة أن تكون الدراسة والبحث أكثر تحديدًا، ومتخصصة بموضوع  المطروحة، وا 

المعرفة البيداغوجية العامة، : (Shulman, 1987)معين، وهذه المعرفة تتضمن كما بين شولمان 

والمعرفة حول المتعلمين وخصائصهم، والمعرفة حول السياق التعليمي، والمعرفة حول أهداف وقيم 

فيضيف شولمان . وفلسفة التعليم، وهذه المعارف األربعة جرى االهتمام بها ودراستها بشكٍل عام

معرفة : تتضمن (The Missing Paradigm)النموذج المفقود معارف جديدة فيما أسماه 

 Pedagogical Contentالمحتوى، والمعرفة حول المنهاج، وأخيرًا المعرفة البيداغوجية بالمحتوى 

Knowledge (PCK). 

أفكار شولمان حول المعرفة الالزمة للتدريس أحدثت نقلًة نوعيًة في عالم البحث حول  

محتوى العلمي الذي يدرسه المعلمون في الجامعات المعلم والتعليم، وأثارت أسئلة حول مدى فائدة ال

(Ball, Thames & Phelps, 2008) فقد أعاد شولمان تعريف معرفة المعلم على أنها نوع من ،
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اتفق التربوّيون  وقد .المعرفة المهنية وهي مزيج متخصص من معرفة المحتوى والمعرفة البيداغوجية

معّين، تتجاوز معرفة المحتوى، فمعرفة المعلِّم الجيِّدة على أّن المعرفة التي يحتاجها معلم تخصص 

، كما أّن المعرفة التي يحتاجها معلم الرياضيات بالمحتوى ال تعني بالضرورة قدرته على تدريسه

 (.Ball & Hill, 2009) مثاًل للتدريس، تختلف عن تلك التي يحتاجها الرياضي

، المعرفة البيداغوجية بالمحتوىحول  وبمراجعة األدب التربوي نجد وجهات نظر متعددة 

 ,PCK (Ball & Hill, 2009; Hashweh مفهوم ف وتصفوظهرت العديد من النماذج التي تعرّ 

2005; Shulman, 1986; Shulman, 1987) ّشولمان  فه، فقد عر(Shulman, 1986) بأّنه 

وضوع الدرس سهاًل للفهم، ما يستخدمه المعلم من تمثيالت وشروحات وأمثلة مفيدة لجعل الفكرة أو م

باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجه الطلبة خالل تعّلم موضوع معين، وما يحمله الطلبة من 

 . خبرات ومفاهيم سابقة حول الموضوع

الذخيرة التي يكّونها المعلم حول  بأّنه (Hashweh, 2005)عّرفه الحشوة في حين  

عبر تاريخ البحث و . كرار تخطيطه وتدريسه للموضوعموضوع محدد، ويطوِّرها عبر سنوات خبرته وت

تنوَّعت أفكار التربويين حول تصنيفها وتكّونها، فاعتبرها شولمان في داغوجي يالببمعرفة المحتوى 

أحد المعارف التي ينبغي أن يعرفها المعلم، وهي منفصلة عن المعرفة بالمحتوى، وعن البداية 

 Mishra) ثانم في دراساٍت الحقة أظهر الباحث .(Shulman, 1987)المعرفة البيداغوجية العامة 

& Koehler, 2006) كما ةجيداغو يبالاطع بين معرفة المحتوى والمعرفة بأنها ناتجة عن التق ،

 :تاليال شكليظهر في ال
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 (1)شكل 

 & Mishra) جيةوعالقتها بمعرفة المحتوى والمعرفة البيداغو البيداغوجية بالمحتوى المعرفة 
Koehler, 2006, 1022) 

 PCKالمعرفة البيداغوجية بالمحتوى  عن (Hashweh, 2005)الحشوة وقد تحدث  

ن من مجموعة من الوحدات اً ومحدد اً خاص اً باعتبارها موضوع ( TPC)األساسية البنائية ، وأنها تتكوَّ

Teacher Pedagogical Constructions الحشوة ونموذج . موضوع بكل خاصةوال

(Hashweh, 2005) المعرفة طار النظري لدراستي الحالية، وكما يوضح الحشوة فإن هو اإل

 :تتميز بالخصائص اآلتيةPCK  البيداغوجية بالمحتوى

معرفة شخصية خاصة بكل معلم، وتتبلور خالل  المعرفة البيداغوجية بالمحتوى .1

ة المعلمين في تدريس المعلم للموضوع، وللكشف عن هذه المعرفة تتم مالحظ

اء ميدان عملهم، ومشاركتهم أفكارهم من خالل حديثهم بصوت مسموع أثن

 .التخطيط للدروس وأثناء التأمل

حول موضوع محدد مع تكرار  البيداغوجية بالمحتوىالمعلم معرفة تتبلور  .1

 .تخطيطه وتدريسه لهذا الموضوع، ومع تأمله المستمر في عمله
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، الحوادث العامة أو الذاكرة شكلين وأ بصورتين الذاكرة في تخزن المعلم معرفة .1

وذاكرة قصصية  اً ، وقد تكون أحداث(generalized event-based)العامة 

(story-based .) البيداغوجية بالمحتوى المعلم  معرفةبالتالي عند البحث حول

فيما يتعلق بموضوٍع ما، فبإمكان الباحث اختيار طرق توثيق وفحص هذه المعرفة 

على هدفه من البحث، فقد يستدعي األفكار من ذاكرة المعلم العامة حول  بناء

المفاهيم المسبقة التي قد يحملها الطلبة حول الموضوع، وفي نفس الوقت قد 

يذكر القصة التي حدثت مع أحد طالبه في المرة الماضية عندما دّرس 

 . الموضوع

فقد (. topic-specific) متخصصموضوع  المعرفة البيداغوجية بالمحتوى .2

موضوع معين كالجبر مثاًل،  بالمحتوى حولجيدة  معرفة بيداغوجيةيمتلك المعلم 

لذلك نجد . الهندسة مثالً معرفة بيداغوجية جيدة بالمحتوى حول في حين ال يمتلك 

، المعرفة البيداغوجية بالمحتوىفي األبحاث سيرًا باتجاه التخصص في دراسة 

نما في الهندسة نفسها يختار كل وليس فقط اختيار الهندسة بش كٍل عام مثاًل، وا 

 .باحث موضوعات محددة للدراسة

بمعرفته ومعتقداته حول عناصر البيداغوجية بالمحتوى المعلم  معرفةكما تتأثر  .5

ر عنها من عبّ ويمتداخلة مع بعضها البعض، يتأثر ويؤثر كل منها باآلخر، سبعة 

 :تاليالشكل ال خالل
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 (1)شكل 

 (.Hashweh, 2005, 282) (PCK)البيداغوجية بالمحتوى عناصر المعرفة ترجمة  

 ,Hashweh) الحشوة كما يوردها فيما يأتي وصف لكل واحدة من هذه العناصرو  

2005:) 

 :معرفة المحتوى، وتتضمن نوعين من المعرفة .1

البناءات 
البيداغوجية 

 للمعلم

المعرفة والمعتقدات 
 حول التعلم
 والمتعلمين

المعرفة 
والمعتقدات 
 البيداغوجية

حول المعرفة 
 السياق

حول المعرفة 
 المصادر

حول المعرفة 
 المنهاج

أهداف وغايات 
 وفلسفة التعليم

حول المعرفة 
 المحتوى
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 Substantive knowledge (المعرفة العميقة) : وتعني معرفة

ئ، والعالقات بين المواضيع وطرق الربط بينها، ومعرفة المبادو المفاهيم، 

 .عميقة حول المبادئ والمخططات المفاهيمية

 Syntactic knowledge : وهي المعرفة بالعمليات، طرق التحكم

 .بالمتغيرات، االكتشاف العلمي، تحديد المشكلة واختبار الفرضيات

 :غايات وفلسفة التربية، وتتضمنو معرفة أهداف،  .1

 المعتقدات حول أهداف التربية العامة معرفة. 

 معرفة المعتقدات حول أهداف تدريس موضوع معيَّن. 

 :المعرفة والمعتقدات حول التعلُّم والمتعلِّمين، وتتضمن .1

 تعريف التعلُّم. 

  خبراتهم السابقة، مفاهيمهم البديلة، قدراتهم، )معرفة خصائص المتعلِّمين

 (.اهتماماتهم واحتياجاتهم

 :المعتقدات البيداغوجية، وتتضمنالمعرفة و  .2

 المعتقدات حول أهمية التمثيالت. 

  (.محاضرة، نقاش، مجموعات وغيرها)المعرفة باألنواع العامة للدروس 

 المعرفة عن التخطيط. 
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 المعرفة بطرق إدارة الصف. 

 :ج، وتشملامعرفة المنه .5

  المعرفة العمودية، وتعني معرفة الموضوعات المرتبطة بموضوع معين

 .الرياضيات مثاًل في الصفوف السابقة والالحقةفي 

  المعرفة األفقية، وتعني معرفة المواضيع المرتبطة بموضوع معين في

 .الرياضيات مثاًل في غيره من المواد في نفس الصف

 .المعرفة حول المصادر وكيفية استخدامها، كالكتب، األفالم واألدوات .6

 :معرفة السياق، وتتضمن .7

 ربية في المجتمع المحّليالمعرفة بنظام الت. 

 المعرفة حول المجتمع. 

 المعرفة بالمدرسة والطاّلب                              .     
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 الفصل الثاني

  مراجعة األدبيات

 أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات استكشافتهدف هذه الدراسة إلى  

 فيما يتعلق بوحدة PCK - Pedagogical Content Knowledge محتوىلالبيداغوجية ل

من هنا فإّن الدراسة تسعى لإلجابة على السؤال الرئيس و  .عاشر األساسيللصف ال الفراغية الهندسة

 وحدة محتوىبالبيداغوجية  ما هو أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات: اآلتي

 ؟عاشرللصف ال الفراغية الهندسة

ألدب التربوي فيما يتعلق بمشكلة الدراسة وجدت العديد من الدراسات ذات بمراجعة او  

  :محاور أربعةالعالقة بالموضوع، وسأتحدث عن هذه الدراسات ضمن 

معرفة المعلمين  أعرض طرق ومنهجيات وصف وتوثيق األولفي المحور  .1

 .الدراسات عدد تعرضها كما البيداغوجية بالمحتوى

ش دراسات حاولت وصف معرفة معلمي رياضيات أناقو في المحور الثاني  .1

 .والهندسة الفراغية بشكٍل خاص بالهندسة بشكٍل عام،

دراسات بحثت في دور برنامج تدريبي في تطوير معرفة في المحور الثالث  و .1

  .PCKلمحتوى با المعلمين البيداغوجية

اغوجية بيدال أثر خبرة المعلم التدريسية على معرفتهدراسات بحثت في  وأخيراً  .2

 .لمحتوىبا



22 
 

وقد قمت بمراجعة الدراسات السابقة ضمن هذه المحاور األربعة انطالقًا من أسئلة دراستي  

بعدة طرق لدراسات السابقة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية مراجعتي لالحالية، حيث ساعدتني 

 .كما أوضحت في بداية حديثي حول كل محور من هذه المحاور

 المعلمين معرفةات بحثت في طرق ومنهجيات وصف وتوثيق دراس: أوال   

 البيداغوجية بالمحتوى

ومنهجيات وصف وتوثيق هدفت من خالل مراجعتي لما تقترحه الدراسات حول طرق  

معرفة المعلمين البيداغوجية بالمحتوى، إلى االطالع على عدة طرق لوصف هذه المعرفة، بغية 

ات التي من شأنها مساعدتي في توثيق معرفة المعلمين البيداغوجية تبني التوجه أو الطريقة أو األدو 

 .بمحتوى الهندسة الفراغية

 ,Rowan)القضايا التربوية الجدلية من توثيق وقياس معرفة المعلمين من المهام الصعبة و  

Schilling, Ball, Miller, Atkins-Burnett & Camburn, 2001) ولعّل صعوبة األمر ،

ومن  هذا من جانب، ،ل الدائر حول هذه المعرفة، وتعريفاتها واألمور المنطوية ضمنهاتنبع من الجد

خر الطرق التي يتبعها الباحثون وصناع القرار في التربية من أجل قياس معرفة المعلمين، جانٍب آ

استخدام الباحثين ألدوات وطرق ( Rowan et.al, 2001)فمن المالحظ كما يذكر روان وآخرون 

كفحص القدرة المعرفية العامة للمعلم، أو تقييم أثر معرفة المعلم العلمية سحية غير مباشرة، تقييم م

، وبعض الدراسات حاولت فحص أثر كدراسة أثر تخصص المعلم الجامعي على تحصيل طلبته

معرفة المعلم البيداغوجية على تحصيل الطلبة لكن تم قياسها من خالل معرفة عدد المساقات 

 .جامعة وتأثيرها على تحصيل الطلبةلتي درسها في الالتربوية ا
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أّن لشهادة أظهرت الدراسات  بعض فإنّ  (Ball & Hill, 2009)كما تذكر بول وهيل   

على تحصيل الطلبة، في حين أظهرت العديد من الدراسات أن ال عالقة بين  اً عية تأثير ماالمعلم الج

دد المساقات التي يأخذها المعلم في الجامعة كما أّن طبيعة وع، طلبتهشهادة المعلم ونتائج 

ى نتائج طالب وتحصيله فيها قد تؤثر على نتائج طالب المرحلة الثانوية، لكنها قد ال تؤثر عل

 (Ball)بول بالتالي اتجه الباحثان نحو دراسة مماراسات المعلم، فقامت الباحثة  .المرحلة االبتدائية

ء بالعديد من الدراسات واألبحاث حول المعرفة الرياضية مع عدد من الزمال (Hill)هيل  والباحث

كالم المعلمين ، مع التركيز على الالزمة للتعليم، وذلك من خالل مشاهدتهم للكثير من الحصص

مهام رياضية محددة كطرح األسئلة، وتفسير إجابات والمصطلحات التي يعّلمونها لطلبتهم حول 

الدراسات التي أجروها حول  على قد وضع الباحثون بناءً و . وتمثيالتالطلبة، وتقديم توضيحات 

 - MKTالمعرفة الرياضية الالزمة للتدريس نموذج  الرياضية الالزمة للتعليم، المعرفة

Mathematical Knowledge For Teaching وقاموا باختبار هذا النموذج من خالل تصميم ،

 MKT لرياضية الالزمة للتدريسالمعرفة ا استبانات تتضمن أسئلة موضوعية حول عناصر

قد و ، (Ball & Hill, 2009)واستخدمت هذه األسئلة في العديد من الدراسات كما ذكر الباحثون 

 :عبرا عنه من خالل الشكل التالي

 

 (3)شكل 
 (Ball & Hill, 2009, 70) (MKT)المعرفة الرياضية الالزمة للتدريس نموذج  
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م الرياضيات للتعليم، أن المعرفة التي يحتاجها معلِّ  (Ball & Hill, 2009)حيث يفترض بول وهيل 

هو معرفة المحتوى، وهذه المعرفة تتضمن في البداية، : يمكن الحديث عنها ضمن جانبين، األول

 common content) المعرفة العامة الالزمة لجميع المعلمين على اختالف تخصصاتهم

knowledge) تعريف الهدف، خاطئةصحيحة أم  بأّنهاالطالب نحكم على إجابة  كيف، كأن نعلم ،

ثم تأتي المعرفة . المفهوم، وغيرها من المعارف العامة المشتركة بين جميع التخصصات

، كالمعرفة عن (specialized mathematical knowledge) المتخصصة حول الرياضيات

لى ما هو أوسع من ذلك، ثم ذهبوا إ. التمثيالت والنماذج الالزمة لتدريس موضوع رياضي محدد

، وهي المعرفة (Mathematical Horizon Knowledge at the) حيث المعرفة المحيطية

 .التي نحتاجها لتدريس الرياضيات الواسعة حول األمور

 pedagogical) داغوجيات المحتوىيأما الجزء اآلخر فهو المعرفة بتربويات أو ب 

content knowledge) .عددة، كالمعرفة حول تفاعل اضيات يرتبط بأمور متحيث أن تعليم الري

من جهة، ومع التعليم ( knowledge of content and students) محتوىمع ال طالبال

(knowledge of content and teaching )المنهاج حولالمعرفة  وأخيراً . من جهة أخرى  

(knowledge of content and curriculum )(Ball & Hill, 2009.) 

للذي سارت عليه بول نهجًا مشابهًا ( Rowan et.al, 2001)روان وزمالؤه  وقد انتهج  

أنهم بدايًة خصصوا البحث بموضوعين فقط هما الكتابة والرياضيات للمرحلة حيث وهيل، 

االبتدائية، وفي الكتابة والرياضيات أخذوا موضوعات معينة، ففي الرياضيات مثاًل درسوا معرفة 

وقاموا بتصميم . مفاهيم العدد، والقيمة المنزلية، والعمليات على أعداد ضمن منزلتين المعلمين حول

استبانات تتضمن أسئلة حول حاالت أو مشكالت تعليمية معينة ولكٍل منها اجابة صحيحة واحدة 
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وبالتركيز على ثالثة  ،(multiple choice question)على المعلم اختيارها من بين عدة خيارات 

معرفة المحتوى، والمعرفة حول تفكير : هيالمعرفة البيداغوجية بالمحتوى فقط من جوانب جوانب 

وقد حققت الدراسة هدفها الرامي نحو بناء استبانات  .الطلبة وخصائصهم، والمعرفة البيداغوجية

 .تتضمن أسئلة موضوعية للكشف عن المعرفة البيداغوجية بالمحتوى

ضمن أسئلًة موضوعية لفحص معرفة المعلم البيداغوجية إضافًة إلى االستبانات التي تت 

، من بينها المقابالت واالختبارات من أجل فحص المعرفة طرقًا أخرىالباحثون  بالمحتوى، فقد يتّبع

ممارسات المعلمين من خالل  في تظهر التيالعملية دراسة المعرفة النظرية لدى المعلمين، أو 

ر الباحث أن يجمع بين المنهجيتين، فيكشف عن المعرفة مشاهدة الحصص وتصويرها، وقد يختا

 ,Borowski, Carlson, Fischer, Henze)النظرية، والممارسة الفعلية للمعلم في غرفة الصف 

Gess-Newsome, Kirschner & van Driel, 2011 .) وقد تكون عينة الدراسة صغيرة وقد

 .متاحةبناًء على هدف الدراسة واإلمكانيات ال تكون كبيرة

كانت عينات البحث صغيرة،  المعرفة البيداغوجية بالمحتوى،مع بدايات البحث حول ف 

موضوعات محددة، واختبار صحة نماذج  البيداغوجية بمحتوى المعلمين معرفةوتهدف إلى توثيق 

 ,PCK (Borowski, Carlsonالمعرفة البيداغوجية بالمحتوى يضعها الباحثون لوصف مفهوم 

Fischer, Henze, Gess-Newsome, Kirschner & van Driel, 2011) كما في دراسة ،

لكن حديثًا صار التوجه أكثر نحو دراسة عينات كبيرة وبطرق كمية . (Hashweh, 1985) الحشوة

بغيرها من األمور، كالعالقة  المعرفة البيداغوجية بالمحتوىعالقة بغية الوصول إلى تعميمات حول 

في موضوع معين وتحصيل الطلبة في ذات الموضوع، أو العالقة  يداغوجية الب المعلم معرفةبين 
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-Borowski, Carlson, Fischer, Henze, Gess)المعلم وخبرته التدريسية مثاًل  PCKبين 

Newsome, Kirschner & van Driel, 2011) 

الطبيعة  يسير بعيدًا عن المعرفة البيداغوجية بالمحتوىالكمي لدراسة  لكن لعّل التوجه 

الحشوة مثاًل ف .(Hashweh, 2005)كما يذكر الحشوة مفهوم الالوصفية السردية التي يتصف بها 

توثيق المعرفة البيداغوجية بالمحتوى لستة معلمين، ثالثة منهم قام ب، 1985في دراسته عام 

ت والعمليا البناء الضوئي يتخصصهم فيزياء، والثالثة اآلخرون تخصصهم أحياء، حول موضوع

، حيث طلب فأجرى مع المعلمين مقابالت من أجل تقييم معرفتهم حول المحتوى، الحيوية البسيطة

ة مفاهيمية حولهما، والقيام رسم خارط، ثم ينالعلمية حول الموضوع متلخيص معرفته من المعلمين

ت الحيوية األفكار والمفاهيم ذات العالقة بالبناء الضوئي والعملياتصنيف أسئلة اختبار حول بمهمة 

 clinical)ولتقييم معرفتهم ومفاهيمهم حول التعّلم استخدم الباحث أسلوب المقابلة السريرية . البسيطة

interview method)ولتقييم تخطيط المعلمين لتدريس الموضوعين استخدم طريقتين، هما ، :

 critical-incidents)طريقة نقد الحاالت ، و (think-aloud)التفكير بصوت مرتفع 

techniques) (Hashweh, 2005). 

دراسات حاولت وصف معرفة معلمي رياضيات بالهندسة بشكٍل عام، : ثانيا   

  والهندسة الفراغية بشكٍل خاص

  خاص لكل معلِّم ولكل موضوعو هي موضوع محدد  المعرفة البيداغوجية للمحتوى 

(Hashweh, 2005) فقد يمتلك المعلم ،PCK لهندسة، وال تكونحول ا PCK الجبر مثالً جيدة ب 
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(Ball & Hill, 2009) . ًا نحو التخصص في الحديث عن معرفة سير لذا نجد في األدب التربوي

 .لمحتوىباالبيداغوجية  المعّلم

معرفة البيداغوجية الفي هذا المحور أقدم عددًا من الدراسات التي راجعتها حول وصف و  

ضيع في الهندسة والهندسة الفراغية، وذلك بهدف بالمحتوى لمعلمي رياضيات، فيما يتعّلق بموا

، واالطالع على ما تعرضه الدراسات حول معرفة معلمي هذه المعرفة حولتكوين مالحظات 

الرياضيات بالمحتوى الهندسي، وصعوبات تدريسه، واستراتيجيات وطرق تدريس وتقييم تعّلم الطلبة 

 .البرنامج التدريبي الخاص بهذه الدراسة للهندسة، حيث ساعدتني هذه األفكار في تصميم مادة

حاولت مجموعة من األبحاث وصف معرفة معلمي الرياضيات البيداغوجية بمحتوى  

أنَّ عددًا من المعلمين ولو بدأنا الحديث عن معلمي المرحلة االبتدائية نجد . مواضيع هندسية متعددة

ثلثي المعلمين  المجسمات، حيث أنَّ ال يستطيعون تمييز الخصائص األساسية لألشكال الهندسية و 

ال يستطيعون إعطاء تعريف دقيق  ،(Marchis, 2012) ماركس أجراهادراسة المشاركين في 

لألشكال الهندسية، وال يعلمون خصائصها بشكل كامل، وقد يضيفون أو ينقصون من الخصائص 

جسمات في بعدين أو رسم كما أّن أكثر من الثلث ال يستطيعون تمثيل الم. في التعريفات لكل شكل

من معلمي ما  ومعلمةً  معلماً  16 لكن من المالحظ أن هذه الدراسة أجريت بالتعاون مع .شبكتها

، ولم يذكر كليات إعداد معلمي المرحلة االبتدائية وما قبلها في( طلبة السنة األخيرة)قبل الخدمة 

ى طبيعة المساقات الهندسية التي الباحث طريقة اختياره لهذه العينة، ولم يذكر خصائصها، بمعن

درسوها في الكلية، حيث أظهرت دراسة أخرى أّن معرفة المعلم البيداغوجية بالمحتوى تتأثر 

. لذا من المهم معرفة طبيعة هذه المساقات (Hill, 2007)بالمساقات التي درسها في الجامعة 

صف معرفة معلمي رياضيات بدراستي الحالية كونها ت( Marchis, 2012)ماركس وترتبط دراسة 
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الحشوة بالمحتوى الهندسي، والذي يعّد أول عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى حسب نموذج 

(Hashweh, 2005). 

ن لم يتجاوزوا أّن هؤالء المعلمي ،(Marchis, 2012)ماركس يبدو من نتائج دراسة  

وهذه النتيجة تدعمها . ير الهندسيمن مستويات التفك( المستوى التحليلي)مستوى فان هيل الثاني 

يدرِّسون  اً معلِّم 18أجريت هذه المرة بالتعاون مع ( Sandt & Nieuwoudt, 2003)دراسة أخرى 

معلم من معلمي ما قبل الخدمة، بهدف الكشف عن معرفة معلمي  166الصف السابع، و 

الممارسين ومعلمي ما قبل تبيَّن أّن المعلمين فالرياضيات حول المحتوى الهندسي للصف السابع، 

: مستوى فان هيل األخير)نهم الخدمة لم يصلوا إلى درجة التفكير الهندسي واإلتقان المتوقع م

خير من مستويات حيث لم يصل أٌي منهم إلى مستوى فان هيل األ. (مستوى البرهان الصارم

معلِّمين الممارسين أفضل ظهر الدراسة أنَّ مستوى التفكير الهندسي للمع ذلك تُ . التفكير الهندسي

تطّور مستوى تفكير المعلِّمين قد من معلمي ما قبل الخدمة، ما يدفع للقول بأنَّ الخبرة التدريسية 

، فال بّد أن ةالهندسيلمواضيع حول ا جّيدة بيداغوجيةلكن حتى يصل المعلِّم إلى معرفة . الهندسي

ات من الخبرة في تدريس هذا المحتوى، ما يجمع بين معرفة مفاهيمية عميقة حول المحتوى، مع سنو 

يدعو الجامعات إلى تطوير مساقات الرياضيات بما يزيد من معرفة المعلمين وفهمهم العميق 

نما أن تكامل الجامعات بين ن هذه المعرفة رياضية بحتةللمحتوى الذي يدرِّسونه، وأن ال تكو  ، وا 

  .عّلم ألداء مهمته بمساعدة الطلبة على التعلُّمداغوجي، بما يؤهل الميمعرفة المحتوى الرياضي والب

انتقااًل إلى العنصر الثاني من عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى حسب الحشوة  

(Hashweh, 2005)معلمي الرياضيات ألهداف تعليم الهندسة الفراغية نابعة من  ةمعرفّن ، فإ

وهذا برأيي جيد من  .(Zeng & Wang, 2012)كما يذكر زينج ووانج  معايير مناهج الرياضيات
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ج الذي يدّرسونه، لكن ال بّد أن تضاف إليها أهداف احيث أهمية معرفة المعلمين ألهداف المنه

طلبة الماجستير في التربية في  طالبًا من  57أخرى إثرائية، ال سيما أّن العينة في هذه الدراسة هم 

 (.قة اختيارهملم يوّضح الباحثان طري) معهد العلوم الرياضية

أما عن المعرفة حول المحتوى الهندسي والمنهاج، فنجد غموضًا في المفاهيم الهندسية لدى  

 ,Zeng & Wang) فهم واضح لمعانيها المحددة ومتطلبات تدريسها المعلمين، مع عدم وجود

خدمة، هذا الوضع لدى طلبة الماجستير يبدو أّنه ال يختلف كثيرًا عن معلمي ما قبل ال(. 2012

، تمت فيها مقابلة (Chinnappan, Nason & Lawson, 1996)دراسة حالة حيث نجد في 

، أّن المعلم ثةالاإلعدادية في سنته الدراسية الثمعلم رياضيات من معلمي ما قبل الخدمة للمرحلة 

ديكارتي، األشكال الهندسية، القياسات، نظام اإلحداثيات ال: )لطلبته مفاهيم هندسية كثيرة مثليدّرس 

هذه المفاهيم  يعرض هلكنّ  ،(القترانات الخطية والمعادالتالتطابق والتشابه، نظرية فيثاغورس، ا

منفصلة، دون محاولة الربط فيما بينها، ووضعها في إطار ذي معنى بالنسبة للطلبة، ما يدعو 

التعليق على نتيجة هذه  لكن لو أردت .لتنظيم والتكاملإلى ام الرياضية تفتقر للقول بأّن معرفة المعلِّ 

تعريف الحشوة حيث أّن المعرفة البيداغوجية للمحتوى تتكون وتتبلور مع تكرار  إلى الدراسة أعود

محاولة وصف المعرفة ، بالتالي عند (Hashweh, 2005)تدريس المعلم لموضوع محدد 

بأّن هذه المعرفة  لمحتوى لدى معلم من معلمي ما قبل الخدمة فإننا نتوقع مسبقاً البيداغوجية با

 .بحاجة إلى تطوير

 دراسة زينج ووانج اتيجيات تدريس الهندسة؟ تقولماذا عن معرفة المعلمين حول استر  

(Zeng & Wang, 2012 ) حولال توجد معلومات واضحة أو فهم واضح لدى المعلمين أّنه 

لم ما قبل الخدمة في أما مع. مثالً  االستكشاف والبراهين في الهندسة كيفية مساعدة الطلبة على
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بأّنه فقد ذكر  ،(Chinnappan, Nason & Lawson, 1996)كينابان وناسون والوسون دراسة 

ل دائمًا أن يضع الطلبة في اإلطار التاريخي للمفهوم الرياضي، ك نظرية تاريخ أو قصة يفضِّ

فهوم، وأّنه يستخدم كذلك أكّد على أّنه يناقش مع تالميذه التطبيقات العملية للم. فيثاغورس مثالً 

لكن نذّكر بأّن هذا المعلم لم يمارس التعليم بعد، فقد  .استراتيجيات تعليم محددة لتدريس كل موضوع

 .يكون كالمه هنا نظريًا نابعًا من المساقات التي يدرسها في الجامعة

 معرفة خصائص الطلبة من العناصر الهامة في نموذج المعرفة البيداغوجية بالمحتوىإّن  

كينابان وناسون  عند سؤال معلم ما قبل الخدمة في دراسةو . (Hashweh, 2005) الحشوة حسب

عن خصائص الطلبة لم يكن يتحدث  (Chinnappan, Nason & Lawson, 1996) والوسون

عنهم كثيرًا، ولم يتطرق للحديث عن احتياجاتهم، فلم تكن لديه رؤية واضحة لكيفية دمج الطلبة في 

أّن الطلبة قد يواجهون صعوبًة في تعلم بذكر  كما أّنه .ليمية بغية تطوير فهمهم للمحتوىالعملية التع

مفهوم ما، لكّنه لم يذكر كيف يستطيع مساعدتهم على تخطي الصعوبات، ولم يذكر شيئًا عن 

 .معتقدات الطلبة وتوجهاتهم نحو الهندسة

 الحشوة لبة، كما يقولمن األمور التي يتوقع من المعلم معرفتها حول خصائص الطو  

(Hashweh, 2005)وأسباب هذه موضوع، معرفة الصعوبات التي يواجهها الطلبة أثناء تعّلمهم لل ،

، وطرق موضوعالصعوبات، إضافًة إلى معرفة المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول ال

تعّلم الطلبة للهندسة بشكٍل  ، وفي الفقرات اآلتية مراجعة لما تذكره الدراسات حول صعوباتمعالجتها

عام وللهندسة الفراغية بشكٍل خاص، والمفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول الهندسة، وقد 

ساعدتني هذه األفكار أثناء تصميم أدوات الدراسة، وتم التطرق لها خالل البرنامج التدريبي بغية 
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سهم للوحدة، ويساعدوا طلبتهم على مواجهة مثل تعريف المعلمين بها، حتى يولوها اهتمامًا عند تدري

 . هذه الصعوبات وتعديل مفاهيمهم البديلة من أجل تحقيق فهم أفضل لوحدة الهندسة الفراغية

تمييز األشكال الهندسية  القدرة على ونغالبًا ما يفقدومن صعوبات تعّلم الهندسة أّن الطلبة  

حيث أنَّ الطلبة يتعرفون على األشكال الهندسية من  إذا اختلف اتجاه رسمها عما هو مألوف لديهم،

مصطلحات الطلبة كما أّن  .(Burger & Shaugnessy, 1986) خالل تمييز شكلها العام

الهندسية تختلف عن المصطلحات الرياضية الموجودة في الكتب، ما يجعلهم غير قادرين على فهم 

فمثاًل يستخدم الطلبة  .مشكالت الهندسيةالنصوص الهندسية، وبالتالي عدم القدرة على حّل ال

عن توازي ضلعين، ما يجعلهم يصنِّفون أضالعًا منحرفة  بيرعمصطلحات كمائل أو منحرف للت

ومشكلة اللغة هذه تؤدي بالطلبة إلى عدم القدرة . على أنها متوازية على الرغم من أنها ليست كذلك

؛ 1665الشويخ، ) ص بلغة رياضية سليمةعلى إعطاء تعريفات صحيحة لألشكال، أو ذكر الخصائ

Burger & Shaugnessy, 1986).  يوجد ضعف لدى الطلبة في حل المشكالت كذلك

 (.Hoffer, 1981) اً شكليالهندسية التي تتطلب تفكيرًا 

عند ، عن عدد من الصعوبات التي الحظتها( ب1666)كما تحدثت الباحثة أبو عميرة  

ارس الثانوية بمصر، ضمن دراسة استطالعية أجرتها هي عام مشاهدتها لحصص في عدد من المد

صعوبًة في فهم طبيعة يواجهون الطلبة ذكرت أّن حيث . حول تدريس الهندسة الفراغية 1991

 بالهندسة الخاصة والرسومات األشكال تخيل، كما أّنهم غير قادرين على وأهدافها مفهومهاو  الهندسة

، وال المستوية للهندسة رسومات أنها على الفراغية لهندسةا رسومات مع، ويتعاملون الفراغية

 في البدء نقطة معرفةفي  ، ولديهم صعوبةً معين هندسي شكل عن المعبرة الرموز قراءةيستطيعون 

 .المنطقي البرهان خطوات من خطوة كل بتفسير، وال يهتمون البرهان
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وبات لعدة ألسباب، من أّن الطلبة يواجهون هذه الصع( ب1666)وقد ذكرت أبو عميرة  

 األساسية بالمهاراتالمعلمين  اهتمام عدم، و البراهين استظهار طريق عن الهندسة مقرر دراسةبينها 

 عدمدراستهم للهندسة في السنوات السابقة، باإلضافة إلى  خالل الطالب يكتسبها نأ يجب التي

 ميذالتال معرفة عدم عليه بيترت مما المعلمين بعض لدى الفراغية الهندسة تدريس أهداف وضوح

 الشكل من المختفية األجزاء بتمثيل، كما أّن المعلمين ال يهتمون الفراغية لهندسةل هداف دراستهمأل

دراك تمييز في صعوبة التالميذ بعض لدى يشكل قد مما متقطعة بخطوط الهندسي  الشكل أبعاد وا 

وتسهِّل  حتوضِّ  التيالتعليمية  والوسائل ذجالنما، وهم كذلك ال يهتمون بالتنويع في استخدام الهندسي

 .والمجسمات الهندسية األشكالعلى الطلبة دراسة 

ويات التفكير لمست المدرسية عدم مراعاة المناهجهذه الصعوبات األخرى لمصادر المن و  

 عدم، و معرفة اإلجرائية وليس المفاهيميةتركيز المناهج والمعلمين على ال، و الهندسي لدى الطلبة

عدم استخدام المعلمين ، إضافًة إلى (ب1666أبو عميرة، ) اهزية المعلمين لتدريس الهندسةج

لدى الطلبة في  للنماذج المادية في المراحل األولى لتعّلم الهندسة، ما يؤدي إلى ضعف متوارث

 من األمثلة علىالتركيز على عدد محدود ، و ر تفكيرهم الهندسييحول دون تطوُّ  المبادئ الهندسية

لخصائص ضرورية للمفهوم، بالرغم من أنها ميل الطلبة إلى اعتبار بعض ااألشكال الهندسية، و 

فهم الطلبة لمعاني  كما أنّ غير دقيقة من قبل الطالب والمعلم، استخدام لغة ليست كذلك، و 

 & Burger؛ 1665الشويخ، )  المصطلحات الهندسية، قد يختلف عما يتوقعه المعلِّم

Shaugnessy, 1986 ؛Hoffer, 1981.) 

ولعّل من أكثر ما يولِّد صعوباٍت لدى الطلبة في فهم المواضيع الهندسية كون الطالب قد  

وصل إلى مستوى معين من التفكير الهندسي، والمعلم يستخدم لغًة ومصطلحات تتطلب أن يكون 
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المعّلم ضمن  الطالب في مستوى أكثر تقدمًا من مستويات التفكير الهندسي، لذا يجب أن يتحدث

، ما يدعو للقول بأّن على المعلم (Hoffer, 1981)ه مستوى التفكير الذي قد وصل إليه طلبت

معرفة مستويات التفكير هذه وما يمّيز كاًل منها، وكبف يساعد طلبته على االنتقال من مستوى إلى 

 .الذي يليه، لذلك أتحدث هنا حول نظرية فان هيل للتفكير الهندسي

، حيث يات الهامة في تعلُّم الهندسة نظرية فان هيل لمستويات التفكير الهندسيمن النظر  

يفترض واضع وواضعة النظرية أّن التفكير الهندسي يمرُّ بقفزاٍت، األمر الذي دفعهما إلى تحديد 

مستويات معينة للتفكير الهندسي، وال يمكن ألي فرٍد أن يصل إلى مستوى تفكير معين دون المرور 

وى السابق، فاالنتقال إلى مستوى متقدم من مستويات التفكير الهندسي يتطلب أن يمر الطلبة بالمست

(. Hoffer, 1981 ؛1665الشويخ، ؛ 1669الرمحي، ) بخبرات متعددة من المستويات السابقة

ومن الضروري أن يكون معلِّم الرياضيات على علٍم بخصائص هذه المستويات كي تتناسب أنشطته 

 :، وهذه المستويات هي(1669الرمحي، )ياته التدريسية مع خصائص كل مرحلة واستراتيج

  الشكل  على  الطالب  يحكم  وفيه: المستوى البصري أو اإلدراكي  -( 6)المستوى  

دون ذكر الخصائص المميزة لكل شكل،   ككل،  ويميِّزه  العام،  مظهره من  الهندسي

مييز العالقات بين األشكال، فيتعّرف ودون القدرة على الربط بين الخصائص، وت

 .الطالب مثاًل على صورة المستطيل، لكّنه ال يميِّز خصائصه

  يحلل الطالب الشكل الهندسي اعتمادًا على : المستوى التحليلي –( 1)المستوى

الخصائص التي يتوصل إليها بطرق تجريبية مادية، كما أنه يقارن بين األشكال بداللة 

يستطيع الربط بينها، ويجدر بالذكر أّنه يميز خصائص الشكل  خصائصها، لكنه ال

يعرف أن األضالع الهندسي داخل العائلة الصغيرة فقط، كعائلة المستطيالت مثاًل، ف
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المتقابلة في المستطيل متطابقة وكذلك أن أقطار المستطيل متقابلة ولكن ال يالحظ أن 

 .مثالً  المستطيل يرتبط بالمربع

  يرتب الطالب األشكال بشكل منطقي، : لمستوى العالئقي أو الترتيبيا –( 1)المستوى

. ويدرك أهمية التعريف الدقيق، ويستخدم االستنتاج البسيط، لكنه ال يفهم البرهان

 .أن كل مربع هو مستطيل ولكن ال يستطيع أن يبرهن ويفسر ذلكفيعرف مثاًل 

  م الطالب أهمية االستنتاج، يفه: مستوى االستنتاج الشكلي أو الرسمي –( 1)المستوى

ويذكر األسباب بشكل منطقي اعتمادًا على النظريات والمسّلمات، فيعطي إثباتًا شكليًا 

يستطيع الطالب استخدام التطابق فمثاًل . دون الربط بين أنظمة المسّلمات والنظريات

في إثبات معلومات عن المستطيل ولكن ال يفهم كيف يربط التطابق بين األطوال 

 .قياس الزواياو 

  يفهم الطالب ضرورة التجريد : المستوى المسّلماتي أو البرهان الصارم –( 2)المستوى

الصارم، ويذكر األسباب بطريقٍة شكليٍة اعتمادًا على النظريات والمسّلمات والتعريفات، 

 .وبإمكانه الوصول إلى مسّلمات جديدة في النظام الهندسي

 (.Hoffer, 1981 ؛1665الشويخ، ؛ 1669الرمحي، )

إضافًة إلى خصائص مستويات فان هيل التي ذكرتها سابقًا، أثارتني خصائص تحدث  

خاصية التمييز وهي تعني بأّن كل مستوى تفكير : األولى ،(Usiskin, 1981)يوزسكن عنها 

خاصية الفصل، والتي تعني أّنه ال يمكن لشخصين في : هندسي له لغته ورموزه الخاصة، والثانية

تويي تفكير مختلفين أن يفهم كٌل منهما اآلخر، فمنطق األول ولغته في التفسير واالستنتاج مس
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لكن يمكن للفرد . تختلف عن اآلخر، ما يجعل كاًل منهما يحيا عالمًا خاصًا ال يدرك اآلخر مالمحه

تقل من ، أّن الطالب كي ين(Usiskin, 1981)يوزسكن االنتقال من مستوى آلخر بالتعليم، وقد بّين 

االستفسار، والتوجه المقّيد، والشرح والتوضيح، : مستوًى آلخر فال بدَّ أن يمر بخمسة مراحل هي

وكي يصل الطلبة إلى مستوياٍت متقدمٍة من التفكير الهندسي فال بّد أن . والتوجه الحّر والتكامل

ي، كالمهارات البصرية ينّمي تعّلمهم للهندسة مهاراٍت متعددة لديهم ال تقتصر على البرهان الرياض

واللفظية، ومهارات الرسم، والمهارات المنطقية والتطبيقية، والتي تتطلب أن نتيح للطلبة فرصة العمل 

واللعب بمواد محسوسة كالقصاصات والرسومات، والحديث عن الهندسة بألفاظهم ولغتهم التي 

طبيقات الفيزيائية والحياتية المتعددة تتطور شيئًا فشيئًا، وربط الهندسة بالحياة والنظر إليها في الت

كالهندسة المعمارية، وعلم الفلك، وتطبيقات االستدالل في المهن المتنوعة كالمحاماة، والتجارة 

(Hoffer, 1981.) 

يحملون عددًا من المفاهيم قد ّن الطلبة فإ بالعودة إلى معرفة المعلم حول خصائص طلبته، 

نما يشوبها بعض الخطأ، وعلى البديلة، التي يمكن تعريفها بأنّ  ها مفاهيم ليست خاطئة بالكامل وا 

المعلِّم أن يكشف عن هذه المفاهيم، ويعالجها ألنها تعيق فهم الطلبة للمعرفة الجديدة، وتعتبر معرفة 

البيداغوجية  المعّلم لهذه المفاهيم، وقدرته على الكشف عنها ومعالجتها، من العناصر الهامة لمعرفته

، ؛ مريبع1665الشويخ، )الدراسات العديد من وقد اهتمت  (.Hashweh, 2005)لمحتوى با

بالكشف عن ، (Okazaki & Fujita, 2007؛ Burger & Shaugnessy, 1986؛ 1667

  :المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة في مجال الهندسة، ومن هذه المفاهيم ما يأتي

 أن يمكن وال فقط، واحد زوج شكل على دائماً  تأتي المتوازية الخطوط أن الطلبة يعتقد 

  .أكثر أو أزواج ثالثة تكون كأن ذلك من أكثر تكون
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 يمكن ال األضالع متوازي في المتجاورة الزوايا و المتجاورة األضالع أنَّ  الطلبة يعتقد 

 .المتساوية هي فقط المتقابلة الزوايا و المتقابلة فاألضالع متساوية، تكون أن

 والتطابق التكافؤ مفهومي بين ةالطلب يخلط.  

 أفقية تكون أن يجب المربع والمستطيلو المثلث،  قاعدة. 

 ضلعيه ضرب حاصل=  األضالع متوازي مساحة. 

 القطر بأنّ  يعتقدون حيث والقطر، الضلع ال يدرك الطلبة التعريف الصحيح لمفهومي 

 العمودية، أو األفقية المستقيمة القطع هو الضلع بينما المائلة، المستقيمة القطعة هو

 .أضالع أربعة للمربع بينما أقطار، ثالثة للمثلث أنَّ  يرون وبالتالي

 قصيرين وآخرين طويلين ضلعين على المستطيل يحتوي أن يجب. 

 رسمها يمكن التي األشكال من محدود عدد يوجد. 

 أضالع متوازي يكون حتى مائلة أضالع على الشكل يحتوي أن يجب. 

 عمودية أو أفقية ائماد التماثل خطوط. 

 :حول الهندسة الفراغية ما يأتي الطلبة يحملها قد التي البديلة المفاهيمومن   

قراءة تمثيالت األشكال ثالثية األبعاد في المستوى بطريقة ناقصة، بمعنى فقد بعض التفاصيل  

ير المرئية، التي أراد راسم الشكل تمثيلها، كعدم فهم أن الخطوط المتقطعة تدل على الحواف غ
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(. Gutierrez, 1992)أو عدم تمييز معنى الخط الغامق والخط الفاتح في الشكل وغيرها 

 :والشكل اآلتي يعد مثااًل على ما نقول

 

 (2)شكل 

 (Gutierrez, 1992, 34)قراءة تمثيل األشكال ثالثية األبعاد في المستوى بطرق متعددة  

 :تقترح الدراسات عددًا من الطرق، من بينها ولمعالجة المفاهيم البديلة لدى الطلبة، 

 ة، من خالل بيان الفرق بين مفاهيمهم ومفاهيم مواجهة الطلبة بالمفاهيم الخاطئ

 Smith, diSessa)( التغيير المفهومي)الخبراء، كي يتخلوا عن مفاهيمهم بأنفسهم 

& Roschelle, 1994). 

 الب إلى حالة من االضطراب ، حيث يصل الطستراتيجية التناقض المعرفياستخدام ا

المعرفي وعدم االتزان عندما يتعرض لموقف أو معرفة تتناقض مع خبراته ومعرفته 

السابقة، ما يدفعه للبحث والتفكير النشط من أجل حّل التناقض والوصول إلى حالة 

 (.Okazaki, & Fujita, 2007) من االتزان

  استحضار أمثلة صائبة وأمثلة منافية(Okazaki, & Fujita, 2007.) 
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 الفراغية والهندسة عام، بشكلٍ  بالهندسة رياضيات معلمي معرفةمن الدراسات التي وصفت  

 أنّ إلى التكامل والتنظيم، و تفتقر معلمين بالمحتوى الهندسي ال نالحظ أّن معرفة، خاص بشكلٍ 

 .تطويرالإلى بحاجة معرفتهم البيداغوجية بالمحتوى 

ور برنامج تدريبي في تطوير معرفة المعلمين دراسات بحثت في د: ثالثا   

 البيداغوجية للمحتوى 

 تطوير فيفي  هذا المحور أتناول عددًا من الدراسات التي بحثت في دور برامج تدريبية  

، وأدرسها بهدف الوقوف عند طبيعة هذه البرامج PCK لمحتوىبا البيداغوجية المعلمين معرفة

 .ر معرفة المعلمين البيداغوجية بالمحتوىومحتواها ومدى فاعليتها في تطوي

حاولت العديد من الدراسات اختبار برامج تدريبية محددة لمعلمي ما قبل الخدمة، وللمعلمين  

الممارسين، والوقوف عند جوانب القوة والضعف في هذه البرامج، والتأكد من مدى تأثيرها على 

 . سيةجوانب معينة من معرفة المعلمين وممارساتهم التدري

عندما يركز البرنامج التدريبي على دفع المعلمين نحو تبني التوجهات البنائية فقط دون  

، فإّن البرنامج لن يطور من فهم المعلمين (المحتوى) إعطاء أهمية لمدى فهمهم للمادة الدراسية

كدتا ، وقد أ(Ball & Mosenthal, 1992)بول وموسينثال  هذه النتيجة أظهرتها دراسة. للمحتوى

التجارب التي مّروا بها عندما  فيها على أنَّ معرفة المعلمين وممارساتهم التدريسية تتبلور بتفاعل

مع المعارف التي اكتسبوها من البرامج التدريبية من جهة، ومع خبرتهم التدريسية من  كانوا طالب،

يين أحدهما في حيث أراد الباحث والباحثة في هذه الدراسة فحص برنامجين تدريب. جهة أخرى

 Summer Math for Teachers program, Mount Holyoke Collegeالرياضيات 
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و  1987، في الفترة ما بين عامي Teachers College Writing Projectواآلخر في الكتابة 

، بغرض معرفة أثر هذين البرنامجين ودورهما في دفع المعلمين نحو ممارسات صفية مبنية 1989

بتتبع المعلمين المشاركين في هذه البرامج من  قام الباحث والباحثةحيث . ت البنائيةعلى التوجها

خالل إجراء مقابالت معهم قبل التعرض للبرامج، وخاللها ومن ثم بعد إنهاء البرنامج، بغرض 

 ا، كما قاماستكشاف التغيرات في معرفتهم ومهاراتهم ومدى تأثير البرنامج على ممارساتهم التدريسية

بين لمعرفة أهدافهم من نشاطات البرنامج ب جراء مقابالت مع المدرِّ توثيق لقاءات البرامج، وا 

جاباتهم على ومبرراتهم وتفسيراتهم لما كان يحدث في اللقاءات ، وهذه اللقاءات مع المدربين وا 

ت هي لعمل المدربين مع المعلمين المشاركين كان تهمااستبانة حول أهداف وأهمية البرامج، ومالحظ

 .مصادر البيانات في هذا البحث

وقد هدف برنامج تدريب معلمي الرياضيات بشكٍل أساسي إلى مساعدة المعلمين على تبّني  

األفكار البنائية في التدريس، من خالل جعل الطلبة يصلون إلى المفاهيم والمعاني الخاصة بهم 

الرياضية على أّنها عبارة عن  كما ركز البرنامج على عرض المفاهيم. حول الظواهر المتعددة

شبكاٍت متداخلة، وعلى دور المعلم في طرح هذه المفاهيم بتمثيالٍت متعددة باألخص البدء 

كما عمل البرنامج على دفع  .بالتمثيالت الملموسة، وصواًل إلى التعامل معها بصورة شكلية

لمعلم هو المتكّلم وهو الموَّجه، المعلمين باتجاه تغيير األدوار المنوطة بهم، فبداًل من أن يكون ا

 .يصبح دوره تيسير وتسهيل تعّلم الطلبة وبنائهم لمعارفهم بأنفسهم

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أّن البرنامجين التدريبيين نجحا في مساعدة المعلمين على  

  .اسيتبني التوجهات البنائية في التدريس، لكنهما لم يطورا من فهم المعلمين للمحتوى الدر 
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وفي الوقت الذي يكون فيه البرنامج التدريبي متكاماًل، بحيث يركز على المعرفة بالمحتوى  

والمعرفة البيداغوجية، فإّن تعليم المعلمين الذين يتعرضون للبرنامج سيتطور، وتظهر مالمح هذا 

رهم، وتطرأ التغيُّر في ممارساتهم التدريسية، حيث يصبح التركيز في التعليم على الطلبة وأفكا

تغّيرات إيجابية في طبيعة الحوارات الصفية، ويزداد التركيز في المحتوى الرياضي على الناحية 

 16، ضمت (Scanlon, 2003)هذه النتائج أظهرتها دراسة حالة . المفاهمية وليس اإلجرائية فقط

ريت في نفس الكلية وأج معلمًا ومعلمة رياضيات من معلمي المرحلة االبتدائية الممارسين للتعليم،

Mount Holyoke College حيث اشترك هؤالء المعلمون ببرنامجي تدريب على األقل لتعميق ،

وقد قام الباحث بدراسة التطورات والتغيرات في . وتطوير معرفتهم المهنية على مدى ثالث سنوات

والسؤال عن  تدريس المعلمين من خالل سؤالهم عن آرائهم حول أسباب وضرورة تطوير التعليم،

التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بالظروف والقوانين السائدة في المدارس ومن ثم توثيق التطورات 

، (Ball & Mosenthal, 1992)ولعل الذي يمّيز هذه الدراسة عن الدراسة السابقة . في تدريسهم

قتباسات التي أخذت من هم شكلت بيانات البحث، والتي تم جمعها من االكون كتابات المعلمين وآرائ

كتابتهم خالل البرامج التدريبية، ومن مالحظات الباحث على المقابالت التي أجراها معهم قبل 

شاهد لهم حصصًا دراسيًة قبل وبعد ي يُزر المعلمين في مدارسهم ولم لمالباحث  التدريب وبعده، لكنّ 

 . التدريب وهذه نقطة قد تحتاج إلى تطوير في الدراسة

 ,Schmidt, Tatto, Bankov, Blomeke, Cedillo, Cogan)راسة أخرى وفي د 

Han, Houang, Hsieh, Paine, Santillan & Schwille, 2007)  أّن برامج بّين الباحثون

معرفة : معلمي الرياضيات المستقبليين التي تحاول تنمية معرفة المعلم باتجاهاٍت ثالثة هيإعداد 

ول تعليم الرياضيات، والمعرفة البيداغوجية العامة، تخّرج معلمين المحتوى الرياضي، والمعرفة ح
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 third internationalبإمكانهم تعليم طلبتهم بشكٍل يضمن أن يكون أداؤهم في اختبار 

mathematics and science study (TIMSS ) ًإلى هذه النتيجة الباحثون  توصلفقد . عاليا

تايوان، وكوريا، وبلغاريا، وألمانيا، : بلدان هي 6لمين في بدراسة برامج إعداد المعيعد أن قاموا 

مؤسسة  12معلمًا موزعين على  1617والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكية، فشملت الدراسة 

نواع من االستبانات واستخدمت الدراسة ثالثة أ. تعليمية اختيرت من هذه البلدان بحيث تكون ممثلة

يمية والتي يتم فيها السؤال حول شروط القبول في برامج إعداد المعلمين، استبانة المؤسسة التعل: هي

ومدة البرنامج وغيرها، ثم استبانة أعضاء الهيئة التدريسية، وفيها يتم سؤالهم حول األنشطة التي 

يستخدمونها في تدريسهم للمعلمين المستقبليين، وعن معتقداتهم حول تعليم وتعّلم الرياضيات، وأخيرًا 

الثقافية، والفرص التي تقدمها البرامج مستقبلي، وفيها يتم سؤاله حول خلفيته بانة المعلم الاست

األكاديمية، ومعتقداتهم وتوجهاتهم نحو التعليم في المدارس، ومعرفتهم ذات العالقة بتدريس المرحلة 

  .اإلعدادية

داغوجية بالمحتوى، فقد البرامج التدريبية في تطوير معرفة المعلمين البي روتأكيدًا على دو  

، أّن البرنامج التدريبي يطور من معرفة معلمي الرياضيات (1611)أظهرت دراسة الرمحي 

شبه حيث شارك في هذه الدراسة . البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي

احثة اعتمادًا منهم لبرنامج تدريبي صممته الب 12معلمًا ومعلمة رياضيات، تعّرض  17التجريبية 

، وبعد انتهاء (Hashweh, 2005)حسب  PCKعلى نموذج المعرفة ببيداغوجيا المحتوى 

 للّصف الهندسة موضوع في الرياضيات لمعلمي المهنية المعرفة البرنامج تقدم المعلمون الختبار

وجية ، والذي أعدته الباحثة، بحيث يسأل عن العناصر السبعة للمعرفة البيداغاألساسي الثّامن

 . بالمحتوى
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بين الباحثين على  اً يبدو أّن هناك اتفاقالبرامج التدريبية التي راجعتها حول من األدبيات  

أّن البرامج التدريبية التي تحاول تطوير معرفة المعلم وخبرته على الناحيتين البيداغوجية ومعرفة 

ومن  .لمعلمين المشاركينتوى لالبيداغوجية بالمح المعرفةالمحتوى، تعطي نتائج وتطورات جيدة في 

المالحظ تعدد الطرق والمنهجيات التي يستخدمها الباحثون لفحص أثر البرامج التدريبية، فمنهم من 

، ومنهم من اعتمد (Ball & Mosenthal, 1992; Scanlon, 2003)انتهج طريق المقابالت 

 ,Schmidt)م االستبانات ، ومنهم من استخد(Scanlon, 2003)على كتابات المعلمين وتأمالتهم 

Tatto, Bankov, Blomeke, Cedillo, Cogan, Han, Houang, Hsieh, Paine, 

Santillan & Schwille, 2007) وأخيرًا منهم من اختار دراسة أثر البرامج التدريبية كميًا من ،

 (.1611الرمحي، )خالل مقارنة نتائج اختباراٍت قبلية وبعدية 

البيداغوجية  أثر خبرة المعلم التدريسية على معرفتهفي دراسات بحثت : رابعا   

 لمحتوىبا

المحتوى، تعددت الدراسات وتعددت البيداغوجية بمنذ بداية الحديث عن معرفة المعلم  

التي تناولها البحث محاوالت  ومن بين األمور. ل الموضوعالتفصيالت التي يتناولها كل باحٍث حو 

فهل . لمحتوىباالبيداغوجية  الخبير المعلم لم المبتدئ ومعرفةق بين معرفة المعالفر  الكشف عن

ن كان لمحتوىباالبيداغوجية  للخبرة أثر في معرفة المعلم  طبيعة هذا األثر؟ ذلك فما هي ك؟ وا 

ال  فالمعلم الخبير ،لمحتوىباالبيداغوجية  تعلب الخبرة دورًا كبيرًا في بلورة معرفة المعلم  

كما أنَّه على معرفٍة عميقٍة  ،ضًا بدقٍة األسباب وراء كٍل منهانما يدرك أييتقن اإلجراءات فحسب وا  
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استراتيجيات بالمحتوى، تجعله أكثر قدرًة من المبتدئ على التخطيط للدروس، وترجمة الخطط إلى 

  .(Shulman, 1986)ف تعليم داخل غرفة الص

المحتوى حسب طبيعة المواد لكن هذه الخبرة يزداد أثرها على معرفة المعلم البيداغوجية ب 

 دراسة أجريت حيث. (Hill, 2007; Strawhecker, 2005)التي يدرسها في الجامعة 

(Strawhecker, 2005) قام معلم ومعلمة رياضيات من معلمي ما قبل الخدمة،  96 بالتعاون مع

مجتمع  ما يجعل تعميم النتائج على -الباحث بتقسيمهم إلى أربع مجموعات بشكل غير عشوائي 

الدراسة غير ممكن وهذه نقطة بحاجة إلى تطوير في الدراسة، ال سيما أّن الباحث لم يوضح السبب 

في عدم عشوائية التقسيم، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أي أنواع برامج إعداد المعلمين أكثر تأثيرًا  

مساق طرق المعلم الرياضية، فالمجموعة األولى درست مساق محتوى رياضي، و  PCKعلى 

زمنية ساعة  56أسبوعيًا بمجموع ( خبرة عملية)النزول إلى الميدان التعليم بتدريس، وأعطيت فرصة 

في الفصل الدراسي الذي أجريت فيه الدراسة، أما المجموعة الثانية فدرست مساق طرق تدريس، 

ست مساق ونزلت إلى الميدان، والمجموعة الثالثة درست مساق طرق تدريس فقط، واألخيرة در 

 . محتوى رياضي فقط واعتبرها الباحث المجموعة الضابطة

في المجموعات وبعد مشاهدة حصص للمعلمين الذين نزلوا إلى الميدان، تعّرض المعلمون  

 The Essentialإلى اختبار العناصر الضرورية لتدريس رياضيات المرحلة االبتدائية  األربعة

Elements of Elementary School Mathematics test  وأجابوا على استبانة معرفة

 The Content Knowledge for Teachingالمحتوى الالزم لتدريس الرياضيات 

Mathematics measure، ر  وبعد تحليل البيانات أظهرت النتائج أّن الخبرة الميدانية تزيد وتطوِّ

الذين يدرسون مساقات طرق ن يالمعّلمأنَّ و . الرياضي البيداغوجية للمحتوى معرفة المعّلمين
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 يدرسونتعليم الرياضيات أفضل من الذين  ببيداغوجياالتدريس، وينزلون إلى الميدان، معرفتهم 

التكامل بين معرفة  من الضروري، ما يقود للقول بأّنه وال ينزلون إلى الميدان مساقات طرق التعليم

على سّد الفجوة بين النظرية والتطبيق، من داغوجيا التعليم، ومساعدة المعلمين يالمحتوى والمعرفة بب

ومن نقاط القوة لهذه الدراسة اعتمادها إطارًا نظريًا . خالل إعطائهم فرصة النزول إلى الميدان

الذي أتى نتيجة   MKT -Mathematical Knowledge For Teachingواضحًا وهو نموذج 

د من الباحثين معهم، وقام الباحث وعد( Hill)هيل  والباحث (Ball)بول لعدة دراسات للباحثة 

 .بتفسير النتائج تبعًا لهذا النموذج

 بغرض استكشاف العالقة بين معرفة المعلم (Hill, 2007)دراسته فقد أجرى  هيلأما  

خبرته التدريسية والمستوى و و نوع الشهادة التي حصل عليها،  ةالرياضي البيداغوجية للمواضيع

والتي تم تصميمها اعتمادًا أسئلة اختيار من متعدد،  تضميها استبانة ف ماستخدو . المعيشي لتالميذه

في الواليات ) وأجريت على عينة ممثِّلة وطنياً ، MKTعلى إطار الدراسة النظري وهو نموذج 

ما يعطي الدراسة قوًة إلمكانية تعميم النتائج على مجتمعها، وإلمكانية استخدام ( المتحدة األمريكية

ة معرفة معلمي الرياضيات البيداغوجية بالمحتوى كما تظهرها هذه الدراسة مع نتائج نتائجها لمقارن

أظهرت النتائج أنَّ بعد تحليل البيانات . دراساٍت الحقٍة بغرض تقييم برامج إعداد المعلمين مثالً 

ة محدد تتأثر بالمساقات التي درسها في الجامعالبيداغوجية لمحتوى موضوع رياضي  معرفة المعلِّم

تبعًا للمساقات التي درسها وخبرته في البيداغوجية للمحتوى  وبخبرته التدريسية، فتزداد معرفته

 . تدريس الموضوع

حتى لو امتلك و ، لمحتوىباالمعرفة البيداغوجية الخبرة هي المصدر الرئيس لتطوير كما أّن  

ن من أداء مهمة التعليم بشكٍل المعلِّم معرفًة كافيًة بالمحتوى، فإّنه يحتاج إلى معارف أخرى ليتمك
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خصائص الطلبة وغيرها، وهذه المعارف يطوِّرها و التعليم، و جيٍد، كالمعرفة باستراتيجيات التخطيط، 

باحثون وقد أشار  (. Driel, Verloop & Vos, 1998) المعلم عبر سنوات خبرته التدريسية

ئ عند تخطيطه للدروس ال أنَّ المبتد إلى (Hogan, Rabinowitz & Craven, 2003)آخرون 

ّنما ينظر للصف ككل، فيستخدم استراتيجيات تعليمية عامة، دون االهتمام  يراعي الفروق الفردية، وا 

بينما يراعي الخبير الفروق الفردية . بميولهم المتنوعة، ودون االهتمام بفهم الطلبة جميعًا للموضوع

ومترابطًة تمكِّنه من مالحظة وتذكُّر الكثير من بين الطلبة، كما أّنه يمتلك معرفًة عميقًة واسعًة 

األحداث الصفية، ما يساعده على متابعة تعلُّم الطلبة جميعًا، وتقديم الدعم الكبير لهم لتعلُّم 

في حين أّن معرفة المبتدئ أقل تعقيدًا وترابطًا، ما يجعله يركز على . المهارات والمفاهيم بعمق

في الفصول والمواقف التدريسية إال األمور الظاهرة، بعكس  ال يرى ، وهوالخطط قصيرة األمد

موجودة، ويشارك طلبته في مشاكلهم، ولديه عادًة الغير لذي ينظر بعمق فيرى حتى األمور الخبير ا

ر كل شيء خطط بديلة، فيستجيب سريعًا للمستجدات، وعينيه دائمًا على األهداف التعليمية، فيسخِّ 

يحاول إثبات أّنه معلِّم جيد، من خالل قدرته على استخدام الذي دئ المبت على عكس. لتحقيقها

ما  ،سلوكياته منفصلة عن بعضها البعض، فتجد واضحٌ  التمثيالت وغيرها دون أن يكون لديه هدفٌ 

 .تتطور مع خبرته التدريسية البيداغوجية للمحتوى يدفع للقول بأّن معرفة المعّلم

معلمي علوم، بعضهم خبراء  6 مع 1662عام  تمتدراسة  ذات السياق تؤكد وفي  

كافيًة حول معارف  وبعضهم من معلمي ما قبل الخدمة، أّن المعلمين المبتدئين ال يمتلكون معرفةً 

الطلبة السابقة وأهميتها ودورها في العملية التعليمية التعلًّمية، بينما يحمل الخبراء معرفًة وفهمًا 

نها في تطوير العملية التعليمية، من خالل جعل التعّلم ذو معنى عميقًا حول هذه المعارف، ويستغلو 

(Meyer, 2004). 
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أّن معرفة المعلِّم الخبير حول المحتوى ( Ball, 200) بول وفي رأٍي مختلٍف نوعًا ما ترى 

قد ال تكون كافية لجعله معلمًا جيدًا، حيث أّن المعلِّم عليه التدَّرج مع طلبته في المحتوى بشكٍل 

عدي، ال أن يريهم المعرفة بشكلها النهائي كما هي في ذهنه، وقد تكون خبرته ومعرفته العميقة تصا

بالمحتوى حائاًل دون قدرته على تبسيط المفهوم بما يتناسب مع خبرة الطلبة وحاجاتهم، ما يدفعنا 

رة متكاملة ما هي خب( PCK) للمحتوى جيدة بيداغوجيةللقول أنَّ الخبرة التي تقود المعلم نحو معرفة 

 .داغوجيايبين خبرة في المحتوى، وخبرة بالب

من مراجعتنا لهذه الدراسات نرى بأّن الخبرة تلعب دورًا في بلورة وتطوير معرفة المعلمين  

البيداغوجية بالمحتوى، لكن مع مراعاة أن يظّل المعلم متأماًل في ممارساته التدريسية بحيث يطور 

 .ه ويستثمر جوانب قوتهمن معرفته ويعالج نقاط ضعف

 ملخص مراجعة األدبيات السابقة 

والتي  -بدا واضحًا من الدراسات التي راجعتها نقد الباحثين لربط معرفة المعلم الجيدة  

ستؤدي إلى ممارسة تعليمية جيدة، بعدد المساقات التي درسها المعلم في الجامعة، أو بالمعدل أو 

ما . (Rowan et.al, 2001; Ball & Hill, 2009)ساقات الدرجة التي حصل عليها في تلك الم

دفع الباحثين إلى توسيع نظرتهم والبحث عن طرق لفحص وتقييم معرفة المعلم، تضمن تغطية 

 .بعمق المعرفة البيداغوجية بالمحتوىجوانب 

فمنهم من اختار االستبانات التي تتضمن أسئلة موضوعية تضع المعلم أمام حالة أو  

تواجهه أو تواجه طلبته خالل تعلم موضوع معين، وعلى المعلم اختيار الحل األنسب مشكلة قد 

 ;Ball & Hill, 2009) للمشكلة، والتي قد تهدف للكشف عن معرفة بيداغوجية أو معرفة بالمحتوى
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Rowan et.al, 2001) الء الباحثين يسعون لتوزيع هذه أّن مثل هؤ ، ومن الجدير بالذكر

 المعرفة البيداغوجية بالمحتوىالدراسة الكمية لمفهوم  التعميم، و نات كبيرة بغيةاالستبانات على عي

مفهوم المعرفة أو لفحص نماذج تحاول وصف وعالقته بغيره من المفاهيم والمتغيرات التربوية، 

-Borowski, Carlson, Fischer, Henze, Gess)ومكوناته  البيداغوجية بالمحتوى

Newsome, Kirschner & van Driel, 2011.) 

ة، ن تعامل مع عيناٍت صغيرة كدراسات حالة، مستخدمين طرق بحث كيفيالباحثين م   ن  ومِ  

تتطلب مفتوحة تتطلب كتابة المعلم واالستبانات التي تتضمن أسئلة  كالمالحظة والمشاهدة والمقابلة

 ,Borowski, Carlson, Fischer, Henze, Gess-Newsome) بكلماته الخاصة

Kirschner & van Driel, 2011; Hashweh, 2005 .) المنهج  تتبعاوفي دراستي هذه

رضوا تبعًا للبرنامج التدريبي الذي تعالبيداغوجية بالمحتوى المعلمين  معرفةالكيفي في وصف تطور 

المعرفة البيداغوجية الطبيعة السردية التي يتصف بها مفهوم وذلك إليماني ب له في هذه الدراسة،

 .ىبالمحتو 

وقد أظهرت الدراسات أن معرفة معلمي الرياضيات حول محتوى الهندسة والهندسة  

الفراغية بحاجة إلى تطوير، حيث يوجد غموض وعدم ترابط في مفاهيمهم الهندسية 

(Chinnappan, Nason & Lawson, 1996; Marchis, 2012; Sandt & Nieuwoudt, 

2003; Zeng & Wang, 2012.)  م حول أهداف تدريس الهندسة الفراغية، معرفتهكما أّن

 & Chinnappan, Nason)واستراتيجيات التدريس وخصائص الطلبة بحاجة أيضًا إلى تطوير 

Lawson, 1996; Zeng & Wang, 2012).  وبالتالي فمن الواضح حاجة المعلمين إلى برامج

سة والهندسة الفراغية، ما في الهندالخاصة بهم  المعرفة البيداغوجية بالمحتوىتدريبية تطور من 
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لقيامي بدراستي الحالية، ال سيما أّن الدراسات التي راجعتها حول البرامج التدريبية يعطي مبررًا 

تظهر أهمية ودور البرامج التدريبية في تطوير معرفة المعلمين، خاصة إذا كاملت هذه البرامج بين 

 ,1611Ball & Mosenthal, 1992; Scanlonالرمحي، )معرفة المحتوى والمعرفة البيداغوجية 

2003; Schmidt, Tatto, Bankov, Blomeke, Cedillo, Cogan, Han, Houang, 

Hsieh, Paine, Santillan & Schwille, 2007). 

 بلورة و تناولناها على أهمية الخبرة التدريسية ودورها فيوقد أكدت معظم الدراسات التي  

 ;Driel, Verloop & Vos, 1998; Hill, 2007) ة بالمحتوىالبيداغوجيطوير معرفة المعلم ت

Hogan, Rabinowitz & Craven, 2003; Meyer, 2004; Shulman, 1986; 

Strawhecker, 2005) . 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 تطوير في تدريبي برنامج أثر استكشاف إلى تهدف، (دراسة حالة)هذه الدراسة كيفية  

 PCK - Pedagogical Contentى بالمحتو  البيداغوجية الرياضيات ميمعل معرفة

Knowledge، تسعى الدراسة فإنّ  هنا ومن. األساسي العاشر للصف الفراغية الهندسة لوحدة 

 البيداغوجية الرياضيات معلمي معرفة تطوير في تدريبي برنامج أثر هو ما :سؤال على لإلجابة

 العاشر؟ لصفل الفراغية الهندسة وحدة ىمحتو ب

 ن، والبرنامج التدريبي، وأدواتالدراسة، واألفراد المشاركي سياقوفي هذا الفصل وصف ل 

 .الدراسة، وطرق تحليل البيانات

 والمشاركون الدراسة سياق 

تكون مجتمع الدراسة من معلمي الرياضيات الذين ُيدرِّسون الصف العاشر في محافظة  

 .1611/1612، للعام الدراسي ضواحي القدس في المدارس الحكومية

تم رام اهلل، وبتوصية منهم وزارة التربية والتعليم العالي ب بعد مخاطبة قسم التدريب في 

مديرية ضواحي مكتب التربية في اختيار المشاركين بالدراسة من قبل مسؤول اإلشراف التربوي في 

سون الرياضيات كور، ممن يدرِّ ذ 1إناث، و  1معلمين  6منه ترشيح أسماء  القدس، بعد أن طلبتُ 

 ةفطلب المشرف من ست. للصف العاشر األساسي، بناء على معرفته بجديتهم واستعدادهم للتعاون
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معلمين مشاركتي في الدراسة، وفيما يلي معلومات بسيطة عنهم مع العلم أّن األسماء الموجودة في 

 .منها بحرف من األحرف األبجدية ، كما أّن أسماء المدارس عّبرت عن كلٍ الجدول اآلتي مستعارة

 (1)جدول 

 وصف للمعلمين المشاركين في الدراسة

 التخصص االسم
المدرسة التي 

 يعمل بها

سنوات 

الخبرة 

 الكلية

سنوات الخبرة في 

تدريس الصف 

 العاشر

سنوات الخبرة في 

الهندسة  تدريس

 الفراغية

 نرمين
هندسة 

 مدنية
 أ. م

سنوات  16

 فأكثر
 سنوات 9-5 سنوات 5-9

 أمل
تعليم 

 رياضيات
 ب. م

سنوات  16

 فأكثر
 سنوات 9-5 سنوات 5-9

 ت. م رياضيات عروبة
سنوات  16

 فأكثر
 سنوات فما دون 2 سنوات 5-9

 ث. م رياضيات أنور
5-9 

 سنوات
 سنوات فما دون 2 سنوات 5-9

 ج. م رياضيات عمر
سنوات  2

 فما دون
 سنوات فما دون 2 سنوات فما دون 2

 ح. م ضياتريا أيمن
5-9 

 سنوات
 سنوات فما دون 2 سنوات 5-9
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 .وفيما يأتي وصف لكل من المعلمين المشاركين وللسياق الذي يعملون به 

سنوات قضتها في  9سنوات في التدريس، آخر  16أمضت المعلمة نرمين  :نرمين 

الشمالي أ، وهي إحدى مدارس قرى شمال غرب القدس، حيث تقع المدرسة في المدخل .المدرسة م

وتقول بأّن أهالي هذه القرية . تدرِّس نرمين الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر األدبي. للقرية

عون التعليم، ويسمحون للبنات بالدراسة إلى أن يتقدم لخطبتهن شخص مناسب، فظاهرة  ال يشجِّ

لدراسة تركن الدراسة في القرية، حتى أّن كثيرًا من الطالبات المميزات في اشائعة الزواج المبكِّر 

ويبلغ معدل أعداد . دارة على ذويهن بعدم تزويجهنوتزوجن، بالرغم من إلحاح المعلمات واإل

 .طالبة 16الطالبات في الصف الواحد 

سنوات في  5مدارس على مدار عشر سنوات، وقد أمضت  1تنقلت المعلمة أمل في  :أمل 

 .ي تدريس المرحلة الثانويةب التي تقع شمال غرب القدس، قضتها ف.المدرسة م

تضم هذه المدرسة طالبات من ثالث قرى متجاورة ألنَّ فيها فرع علمي، ويبلغ معدل  

على التعليم،  أّن ذوي الطالبات يشجعونهنَّ وتقول أمل . طالبة 15الطالبات في الصف الواحد 

، كما أّن خص الطالباتويتعاونون مع المدرسة، ويستجيبون لدعوة اإلدارة والمعلمات لنقاش قضايا ت

 .ظاهرة الزواج المبكر ليست شائعة بين طالبات هذه المدرسة

مدارس، وقضت  1سنوات في التدريس متنقلًة بين  16أمضت المعلمة عروبة  :عروبة 

وهذه المدرسة هي إحدى . هي تدرِّس المرحلة الثانويةت، و .سنوات في التدريس بالمدرسة م 8آخر 

لقدس، وعدد سكانها قليل، إال أّن أعداد الطالبات كثير ألّن فيها فرعًا مدارس قرى شمال غرب ا
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كما . طالبة 15خمس قرى، ويبلغ معدل الطالبات في الصف لدراسة العلمي، فتجمع طالبات من 

 .أّن أهالي الطالبات يشجعون على التعليم، وظاهرة الزواج المبكر ليست شائعة بين الطالبات

ث التي تقع في الشمال الشرقي لمدينة .سنوات في المدرسة م 9ر عمل المعلم أنو : أنور 

حيث درَّس من الصف السادس حتى الثاني عشر، وأمضى آخر ثالث سنوات في تدريس القدس، 

الصفين العاشر والثاني عشر، وأنور يعيش بعيدًا عن زوجته وبناته ألنه يعمل في محافظة أخرى 

ول أنور بأّن البلدة التي يعمل فيها محاطة بجدار الفصل يق. حيث لم يجد فرصة عمل في محافظته

ث أقرب ما تكون .العنصري الذي يفصل أراضي الضفة الغربية عن الداخل المحتل، والمدرسة م

إلى المستشفى من حيث شكل البناء، وال تضم المدرسة حدائق أو ساحات للعب، إال أّن أهالي 

طالبًا في  15ويبلغ معدل أعداد الطلبة . عم للمدرسةالتعليم، ويقدمون الد على الطلبة يشجعون

 .الصف الواحد

ج منذ أربع سنوات، وهو يدرِّس الصفوف العاشر .يعمل المعلم عمر في المدرسة م :عمر 

، ويقول بأّن مدرسته الواقعة في الشمال الغربي لمدينة القدس هي والحادي عشر العلمي واألدبي

ع العلمي، لذلك تجمع المدرسة طالبًا من قة التي يوجد فيها الفر في المنط مدرسة الذكور الوحيدة

إال أّن تشجيع األهالي . طالباً  15ست قرى على األقل، ويبلغ معدل أعداد الطلبة في كل صف 

أنور يعمل في  ، والمعلم عمر كالمعلمللتعليم ضعيف، والمدرسة تنقصها الكثير من التجهيزات

 .ر للسكن بعيدًا عن عائلتهمحافظة بعيدة عن محافظته ومضط

ح، وهو يدرِّس المرحلتين .سنوات في التدريس في المدرسة م 6قضى أيمن  :أيمن 

اإلعدادية والثانوية، وتقع هذه المدرسة في إحدى البلدات شرق مدينة القدس، ويقول أيمن أّن هذه 
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طالبًا،  15ف الواحد متعددة، ويبلغ معدل أعداد الطلبة في الصالبلدة تضم سكانًا من محافظاٍت 

 .والنسبة األكبر من أهالي الطلبة ال يهتمون بتعليم أوالدهم

 الفراغية الهندسة أجاب المعلمون الستة على استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة 

ولمشاهدة . جللصف العاشر األساسي قبل البرنامج التدريبي، ثم أجابوا عليها مرة أخرى بعد البرنام

فاخترت المعلمة . الء المعلمين الستةقمت بشكٍل مقصود باختيار معلم ومعلمة من هؤ الحصص 

نرمين لعدة أسباب من أهمها كون تخصصها هندسة مدنية وليس رياضيات، ما أثار فضولي 

الستكشاف طريقتها في تدريس الوحدة، ال سيما أّن الهندسة الفراغية تتطلب مهارات قد تكون عند 

ة أفضل من معلم تخصصه رياضيات بحتة، كالقدرة على الرسم ثالثي معلم تخصصه هندس

كما أّن هذه المعلمة . الربط بالواقع ومساعدة الطلبة على التخّيلاألبعاد، أو بناء مجسمات، أو 

جيدة لديها حول الهندسة  PCKتعكس وجود  إجاباتها على أسئلة االستبانة قبل وبعد البرنامج

ست الوحدة كاملة طيلة سنوات تدريسها للصف ت أنها درّ كر  لوحيدة التي ذ  وهي المعلمة ا .الفراغية

 .العاشر األساسي

ومن بين المعلمين اخترت المعلم أنور ألّنه كان أكثر المعلمين الذكور تطورًا بعد البرنامج  

ّنه أخبرني بأالتدريبي في معرفة المحتوى الرياضي، وألّنه الوحيد من بين المعلمين الذكور الذي 

 .عادًة ما يدّرس الوحدة كاملةً 

اري للمعلم والمعلمة قمت بمشاهدة خمس حصص لكٍل منهما أثناء تدريسهما يبعد اخت 

هما بعد كل حصة حول الممارسات التي يؤديانها، واالطالع على خططهم لتدريس للوحدة، مع سؤالِ 

 .كل حصة
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 أدوات الدراسة 

 معلمي معرفة تطوير في تدريبي رنامجب أثر استكشافهدفت دراستي الحالية إلى  

 لوحدة ،PCK - Pedagogical Content Knowledgeى بالمحتو  البيداغوجية الرياضيات

 :ولبلوغ هذا الهدف استخدمت عدة أدوات هي. األساسي العاشر للصف الفراغية الهندسة

لصف ل الفراغية الهندسة البيداغوجية بمحتوى وحدة استبانة لقياس معرفة المعلمين 

، وقد استخدمت إجابات المعلمين (3)، وهي موجودة في الملحق العاشر األساسي

على هذه االستبانة في اإلجابة على جميع أسئلة الدراسة، وذلك بمقارنة إجاباتهم قبل 

البرنامج وبعده الستكشاف التطور أو عدم التطور في معرفتهم حول عناصر المعرفة 

 .البيداغوجية بالمحتوى

ضمن  ،(1612الشويخ، و  الرمحيعبدالكريم، الحشوة، )ي وضعه لتأمالت الذنموذج ا 

مشروع التطور المهني لمعلمي العلوم والرياضيات، في كلية التربية في جامعة 

بعد كل لقاء من لقاءات البرنامج  حيث قام المعلمون بتعبئة النموذج. بيرزيت

ستفدت منه في تتبع التغيُّر في ، وقد ا(4)، وهذا النموذج موجود في الملحق التدريبي

معرفة المعلمين حول عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى، حيث عّبر المعلمون 

لديهم حول  بكلماتهم الخاصة عن األفكار التي لفتت انتباههم والمعارف التي تغيرت

هذه العناصر بعد كل لقاء، فاستخدمت كلماتهم في تدعيم إجاباتهم على أسئلة 

نة، والتبرير في حالة وجود تناقضات ما بين إجاباتهم في االستبانة وكلماتهم االستبا

 .في التأمالت
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نموذج أخذ المالحظات حول الحصص التي قمت بمشاهدتها وتسجيلها صوتيًا، وهذا  

ضمن مشروع التطور  ،(1612الحشوة وآخرون، ) آخرونالنموذج وضعه الحشوة و 

، وهذا النموذج في كلية التربية في جامعة بيرزيتالمهني لمعلمي العلوم والرياضيات، 

 .(5)موجود في الملحق 

 :وفيما يأتي وصف لكل واحدة من هذه األدوات 

الفراغية للصف  البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة قياس معرفة المعلميناستبانة : أوال   

 (القبلية والبعدية) العاشر األساسي

، (1611الرمحي، )حثة الرمحي في رسالتها الدكتوراة قامت بتصميم هذه االستبانة البا 

الحشوة  حسب نموذجالسبعة  المعرفة البيداغوجية بالمحتوىحيث قامت بوضعها بناء على عناصر 

(Hashweh, 2005) لتتالءم مع سياق  خاصة جزئية المحتوى، وتعديلها ها، وقد قمت بتطوير

من األساتذة المحاضرين في كلية التربية في  1، ثم عرضتها على لجنة مكونة من الحالية دراستي

جامعة بيرزيت ممن يحملون درجة الدكتوراة في أساليب تعليم الرياضيات، وأخذت مالحظاتهم 

 .وقمت بتعديل االستبانة بناًء عليها

 :أجزاء وهي ثالثة(( 1)الموجودة في ملحق )تضمنت االستبانة  

من حيث االسم والمدرسة التي شاركين، جمع بيانات عن المعلمين المتضمن : األول  

يعمل بها، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة الكلية في التعليم، وسنوات الخبرة في تعليم 

 .الصف العاشر، وأخيرًا سنوات الخبرة في تدريس وحدة الهندسة الفراغية
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وضع األسئلة بناًء تضمن أسئلة حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية، وتم : الثانيالجزء و  

: على قسمين، األولوكان هذا الجزء . على خبرة الباحثة وبالعودة إلى الكتب والدراسات ذات العالقة

: ، والثانيعطي كل منها عالمة واحدة عند التصحيح، أُ من نوع اختيار من متعدد فقرة 16يتضمن 

عالمات،  6ؤال األول ، وقد خصصت للسأسئلة تتطلب بيان خطوات الحل أو البرهان 2يتضمن 

عالمات، ليكون المجموع النهائي لقسم المحتوى  1عالمات، والثالث عالمتين، والرابع  1والثاني 

نما قمت أيضًا بتحليل نتائج المعلمين كيفيًا  16 عالمة، مع العلم أّني لم أكتِف بوضع العالمات، وا 

طبيعة الفقرات التي أجابوا عليها من وذلك بوصف التغيير في إجاباتهم قبل وبعد البرنامج، بمعنى 

حيث السهولة والصعوبة، وهل تعكس إجاباتهم حملهم لمفاهيم بديلة حول الهندسة الفراغية، ومدى 

مدى تنظيمهم وترتيبهم لخطوات البرهان توظيفهم لنظريات الوحدة في حل األسئلة المفتوحة، و 

 .المنطقي عند اإلجابة على أسئلة القسم الثاني

رقام األسئلة ضمن القسم الثاني من االستبانة، مع ذكر مستوى تفصيل أليأتي  وفيما 

 . (Wolfok, 2007) ، بناًء على تصنيف بلوم لألهداف المعرفيةالسؤال التفكير الذي يقيسه

  السؤال األول، والثاني، والثالث،  (:تذكر وفهم واستيعاب)مستوى المعرفة

 .مجموعه ستة أسئلة والخامس والعاشر، والثاني عشر، أي ما

 السؤال الرابع، والخامس عشر، والسادس عشر، والسؤال الثالث : مستوى التطبيق

، (األسئلة التي تتطلب بيان بيان خطوات الحل أو البرهان)ضمن القسم الثاني 

 . فعدد األسئلة ضمن مستوى التطبيق هو أربعة أسئلة

  السؤال السادس، والسابع، (: متحليل وتركيب وتقوي)مستوى مهارات التفكير العليا

ومن القسم الثاني . والثالث عشر، والرابع عشروالثامن، والتاسع، والحادي عشر، 
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، السؤال األول والثاني (األسئلة التي تتطلب بيان بيان خطوات الحل أو البرهان)

 .أسئلة 16فمجموع األسئلة ضمن مستوى مهارات التفكير العليا هو . والرابع

 المعرفة البيداغوجية بالمحتوىبعناصر  ل معرفة المعلمينأسئلة حو تضمن : ثاثالالجزء و  

سؤااًل،  19 وقد بلغ عدد أسئلة االستبانة. الذي كان في الجزء الثانيالستة، بعد استثناء المحتوى 

ن فكان المجموع الكلي لهذا الجزء ، وعند التصحيح خصصت لكل فقرة عالمتيأغلبها أسئلة مقالية

 .عالمة 88انة كاملة بة، لتصبح عالمة االستعالم 58

وقد قام المعلمون باإلجابة على هذه االستبانة مرتين، األولى قبل التعرض للبرنامج   

 .ساعات 6أي ما مجموعه  ساعات في كل مرة 1لمدة و التدريبي، والثانية بعده، 

 :وفيما يأتي وصف ألقسام الجزء الثالث من االستبانة 

  كانت حول األهداف التعليمية العامة لتدريس الرياضيات، ( 2 – 1)األسئلة

وأهداف المعلم الخاصة لتدريس الرياضيات، وأهداف تدريس وحدة الهندسة 

 .، ومعيقات تحقيقهاالفراغية للصف العاشر األساسي

  حول خصائص الطلبة، ومعارفهم السابقة، ومفاهيمهم البديلة ( 8 – 6)األسئلة

 .سة الفراغيةوصعوبات تعلمهم للهند

  حول استراتيجيات تعليم وتقييم الهندسة الفراغية، وطرق ( 18 – 9)األسئلة

مواجهة المفاهيم البديلة والتعامل مع الفروق الفردية بين الطلبة، واألمثلة واألنشطة 

 .والتشبيهات التي يستخدمها المعلم



58 
 

  لعمودي ج، وربطه األفقي وااحول معرفة المعلم بالمنه( 11 – 19)األسئلة

 .للهندسة الفراغية بغيرها من الموضوعات

  حول مصادر التعّلم التي يستخدمها المعلم في شرح الوحدة( 15 – 11)األسئلة 

 .من أوراق عمل وغيرها وطرق استخدامها

  حول السياق التعليمي من حيث عدد والسؤال الخامس ( 19 – 16)األسئلة

ول على الوسائل التعليمية، الحصص الالزمة لتدريس الوحدة، ومصادر الحص

مكانية االستفادة من عمل الوالدين في شرح الوحدة  .وا 

للتحقق من صدق فقرات الجزأين الثاني والثالث من االستبانة عرضتها على لجنة تحكيم  

من المحاضرين في كلية التربية في جامعة بيرزيت، ممن يحملون درجة الدكتوراة في  1ضمت 

ات، وبناًء على مالحظاتهم واقتراحاتهم قمت بحذف بعض الفقرات، واحتفظت أساليب تعليم الرياضي

بالفقرات التي تم اإلجماع عليها، وقمت بتعديل بعض الفقرات من حيث اللغة بناًء على توصيات 

 .اللجنة

جزء المعرفة حول المحتوى الرياضي لوحدة )وللتحقق من ثبات الجزء الثاني من االستبانة  

، قمت بإيجاد معامل الثبات كرومباخ ألفا ألسئلة هذا الجزء، باستخدام إجابات  (غيةالهندسة الفرا

المعلمين الستة المشاركين بالبرنامج على االستبانات قبل تعرُّضهم للبرنامج، فكان معامل الثبات 

 .وهو مقبول ألغراض هذه الدراسة، 62817
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 نموذج التأمالت: ثانيا   

ضمن مشروع التطور  ،(1612الحشوة وآخرون، ) آخرونة و هذا النموذج وضعه الحشو  

وقد استخدمته بعد أخذ . المهني لمعلمي العلوم والرياضيات، في كلية التربية في جامعة بيرزيت

والتطورات في معارفهم موافقتهم، وذلك بغرض االستفادة من كتابات المعلمين حول التغيرات 

اء النقاش حول نتائج الدراسة فيما يتعلق بمدى وطبيعة ومعتقداتهم بعد البرنامج، وتضمينها أثن

 .المعلمين، وللمساعدة في تطوير البرنامج PCKالتغيرات التي أحدثها البرنامج في 

ورقم اللقاء  ،(االسم)معلومات حول المعلم ( 4)وقد تضمن هذا النموذج الموجود في ملحق  

ايا لفتًا الهتمام وانتباه المعلم، والتغيرات التي أربعة أسئلة حول أكثر القض إلى باإلضافة ،وتاريخه

أحدثتها أفكار اللقاء في معرفته ومعتقداته، والتناقضات بين معرفة المعلم وبين األفكار التي 

 :، وهذه االسئلة هي كاآلتيت في اللقاءض  رِ عُ 

 ما أهم االفكار التي تفاعلت معها في هذه الجلسة؟ 

 عرفتك نتيجة لهذا اللقاء؟ اشرحهل تطور جانب من معتقداتك أو م 

هل أثار اللقاء تناقضات لديك؟ أي هل وجدت أّن ما يطرح يتناقض مع  

 معرفتك قبل البرنامج؟ هل تمكنت من حل التناقض؟ وكيف/معتقداتك

 هل أثار اللقاء اسئلة ما زلت تفكر بها؟ اشرح 

 نموذج مشاهدة الحصص في المدارس: ثالثا   

ضمن مشروع التطور المهني لمعلمي العلوم  ،(1612وآخرون، الحشوة )الحشوة وآخرون  

وقد استخدمته بعد أخذ موافقتهم، حيث لم أستطع . والرياضيات، في كلية التربية في جامعة بيرزيت
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ين شاهدت حصصهما على تصوير الفيديو، فاكتفيت بأخذ الحصول على موافقة المعلمة والمعلم الذ  

لنموذج، مع تسجيل صوتي للحصص لمساعدتي على تذكر مالحظات معينة بناء على هذا ا

األحداث، وأخذ صور فتوغرافية لبعض األمور التي كانت تلفت انتباهي خالل الحصة، وللفعاليات 

 .التي أود إبرازها

خطة الدرس : تضمن نموذج مشاهدة الحصص أخذ مالحظات حول ستة أمور هي 

دور المعلم خالل الحصة ، و رق عرضهاساسية وطوأهدافه، ومحتوى الدرس ومفاهيمه ومواضيعه األ

ومدى اهتمامه ومراعاته لخصائص طلبته، ودور الطلبة ومدى فاعليتهم وطرحهم لألسئلة والنقاش، 

وطبيعة الوظائف التي يكّلف المعلم طلبته بها ووقت وكيفية اإلعالن عنها، وأخيرًا الوسائل التي 

 .يستخدمها المعلم لتقييم تعّلم طلبته

 جراءات الدراسةإ 

 :سارت الدراسة ضمن اإلجراءات اآلتية 

بعد مراجعة األدبيات المتعلقة بالهندسة الفراغية وتدريسها والبرامج التدريبية وأثرها  .1

 .المعلمين، قمت بتحديد مشكلة دراستي وأهدافها وأسئلتها PCKفي تطوير 

وحدة الهندسة  قمت بتصميم استبانة قياس معرفة المعلمين البيداغوجية بمحتوى .1

الفراغية للصف العاشر األساسي، حيث صممت جزء المحتوى بعد تحليل وحدة 

، ووضع جدول مواصفات (6)وهذا التحليل موجود في الملحق  الهندسة الفراغية

، ومن ثم تعديل فقرات (7)وهو موجود في الملحق  التزمت به أثناء وضع الفقرات
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، ثم عرضت االستبانة على لجنة التحكيم الجزء الثالث لتتناسب مع سياق دراستي

 .للتحقق من صدقها

تصميم البرنامج التدريبي وعرضه على لجنة التحكيم للتحقق من الصدق وأخذ  .1

 .مالحظاتهم

على إجراء الدراسة، وأخذ ورقة لتربية والتعليم العالي الحصول على موافقة وزارة ا .2

ع مع مسؤول قسم اإلشراف ، ثم االجتما(1)تسهيل مهمة منهم موجودة في ملحق 

، وبحضور مشرف الرياضيات المسؤول في مكتب تربية مديرية ضواحي القدس

معلمين لمشاركتي في الدراسة،  6عن المرحلة الثانوية، حيث قاما بترشيح أسماء 

وقام مكتب المديرية بإبالغ المعلمين، وحصلت من المديرية على إذن بالدخول 

 (.2)موجود في ملحق إلى المدارس لمشاهدة الحصص 

 1ولمدة  19/1/1612قام المعلمون باإلجابة القبلية على االستبانة بتاريخ  .5

 .ساعات

في منتصف الفصل  تعرض المعلمون للبرنامج التدريبي، حيث تم اللقاء بهم .6

 بدايةما بين نهاية شهر آذار و  1611/1612الدراسي الثاني، من العام الدراسي 

استمر كل حيث ، تم اللقاء بهم أربع مرات، تقريباً  أيام 16خالل شهر نسيان، 

 .ساعة 16ساعات، بمجموع حوال  5 لقاء

 1ولمدة   7/2/1612قام المعلمون باإلجابة البعدية على االستبانة بتاريخ  .7

 .ساعات

 .قمت بتصحيح جزء المحتوى من االستبانات القبلية والبعدية تصحيحًا كمياً  .8
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ل منهما في الفترة ما بين منتصف حصص لك 5شاهدت حصص للمعلمين،  .9

 .شهر نسيان وبداية شهر أيار

تحليل البيانات كيفيًا وكتابة النتائج، للوقوف عند أثر البرنامج التدريبي في   .16

 .المعلمين PCKتطوير 

 .كتابة المناقشة والتوصيات  .11

 جمع البيانات وكيفية تحليلها 

يفي، لكن في البداية وضعت مع مشرفة قمت بتحليل االستبانات القبلية والبعدية بشكٍل ك 

رسالتي تصحيح كمي للفقرات بغية الحصول على مؤشراٍت مبدئية لمدى تطور أو عدم تطور معرفة 

 & Juttner)وقد حصلت على فكرة إعطاء عالمة لكل فرع من دراسة . المعلمين البيداغوجية

Neuhaus, 2012)وفيما يلي مثال لطريقة التصحيح ،: 

/ ىما األهداف التي تسع: سم معرفة األهداف تم سؤال المعلمين السؤال اآلتيمثاًل في ق 
 وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي؟ين إلى تحقيقها من خالل تعليم 

 عطىذكر المعلم أهداف الكتاب فقط يُ إذا : ولتصحيح السؤال تم وضع المعايير اآلتية 

ذا ذكر هدفًا إضافيًا  ذا ذكر هدفين إضافيين يُ واحدًا يُ العالمة صفر، وا  عطى عطى درجة واحدة، وا 

 . درجتين

وقد استخدمت التحليل ، (coding)أما التحليل األساسي وهو الكيفي فقد تم بطريقة الترميز  

الكيفي كون هذه الدراسة هي دراسة حالة، وأسعى من خاللها إلى دراسة تفاصيل وطبيعة تطوُّر 

 .حتوى للمعلمين المشاركين في البرنامجالمعرفة البيداغوجية بالم



63 
 

 Coding andوقد قمت بترميز البيانات أو تشفيرها على نحوين مستفيدًة من فصل  

Categorizing (Flic, 2002)التحليل النوعي للمحتوى : ، األول(Qualitative Content 

Analysis) ، اغوجية بالمحتوى المعرفة البيدحيث عدت إلى اإلطار النظري لدراستي وهو نموذج

، وفي هذه الدراسة كان الباحث يصف المعرفة التي ال بّد أن يمتلكها (Hashweh, 2005) للحشوة

المعلم حول كل عنصر من هذه العناصر السبعة، فكانت هذه المعارف هي المجاالت الرئيسة 

فة البيداغوجية تي وصف للمعرفة التي يجب أن يمتلكها المعلم حول عناصر المعر يأ ماوفي .للترميز

، مع التنويه إلى أّن الحشوة كان يخصص (Hashweh, 2005)لحشوة ابالمحتوى كما يذكرها 

 .حديثه حول العلوم، وألغراض دراستي سأخصص الحديث حول الرياضيات

o  المعرفة حول أهداف وغايات التربية تتضمن المعرفة حول األهداف العامة لتدريس

 .تعليم الرياضياتالرياضيات، واألهداف الخاصة ل

o  ،المعرفة والمعتقدات حول خصائص الطلبة وتتضمن معرفة خبراتهم السابقة

 .واهتماماتهم وقدراتهم، وصعوبات تعّلمهم ومفاهيمهم البديلة

o  المعرفة والمعتقدات البيداغوجية وتتضمن المعرفة حول التمثيالت وأهميتها في تدريس

الممكن استخدامها عند تدريس  الموضوع الرياضي، والمعرفة بطرق التدريس

الموضوع، والمعرفة حول طرق تقييم تعّلم الطلبة، واألنشطة الممكن إجراؤها عند 

 .تدريس الموضوع، وطرق الكشف عن الخبرات السابقة والمفاهيم البديلة ومعالجتها

o  المعرفة حول المنهاج وتتضمن المعرفة العمودية والمعرفة األفقية بالمنهاج ذات

 .ة بالموضوع الرياضي المراد تدريسهالعالق
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o  المعرفة حول المصادر وتتضمن المعرفة حول الوسائل التعليمية وأوراق العمل واألفالم

 .والكتب وغيرها من المصادر التي يمكن استخدامها عند تدريس الموضوع

o  المعرفة حول السياق وتتضمن المعرفة حول نظام التعليم المحلي والمعرفة حول

 .والمعرفة حول كل طالب المجتمع،

هذا الوصف للمعرفة التي يجب أن تتوفر لدى المعلم حول كل واحد من عناصر المعرفة  

البيداغوجية بالمحتوى شّكل الموضوعات األساسية للترميز، فخالل التحليل كنت أبحث عّما عّبر 

 .يسيةعنه المعلمون خالل إجاباتهم على أسئلة االستبانة حول هذه الموضوعات الرئ

 Constantاستخدام آلية المقارنات المستمرة : فهوالجانب الثاني من التحليل أما  

Comparison (Taylor & Gibbs, 2010) ، حيث خرجت من تحليل إجابات المعلمين والبحث

رموز األساسية تحت كل عنوان رئيس، فعلى خاللها عن أنماط بمجموعة من الموضوعات أو ال

بحث عّما تحدث عنه المعلمون ما يهتمون بمعرفته حول خصائص طلبتهم، سبيل المثال عند ال

صعوبات تعّلم الطلبة : نظرت إلى إجاباتهم على أسئلة االستبانة ضمن ثالثة موضوعات رئيسة هي

باستخدام ثالثة ألوان . للهندسة الفراغية، وخبراتهم السابقة حول الموضوع، ومفاهيمهم البديلة

بدأت البحث في إجابات المعلمين، فالجملة التي تعّبر عن صعوبات ( لبرتقالياألحمر، واألزرق وا)

تعّلم الطلبة لّونتها باألحمر في استبانات المعلمين الستة، والتي تتناول خبراتهم السابقة أعطيتها 

 بعد ذلك بدأت بمقارنة. اللون األزرق، والتي تتحدث حول المفاهيم البديلة أعطيتها اللون البرتقالي

، وقمت بتصنيف أفكارهم حول إجابات المعلمين حول صعوبات تعّلم الهندسة الفراغية مثالً 

الصعوبات ضمن عناوين محددة فخرجت مثاًل بالعناوين التالية لحديث المعلمين حول صعوبات 

ة على البرهان وكثرة األفكار الشكلية في الوحدة، واعتماد أفكار الوحد: )تعّلم الطلبة للهندسة الفراغية



65 
 

التخّيل، والصعوبة في التمييز بين الهندسة الفراغية والمستوية، وأخيرًا صعوبة في فهم بعض 

 (.المفاهيم الهندسية كالمحيط أو الحجم مثالً 

 .وفي الجدول اآلتي العناوين الرئيسة والفرعية التي نتجت من التحليل  

 (1)جدول 

المعلمين  إلجابات والمقارنات المستمرةالنظري  العناوين الرئيسة والفرعي التي نتجت من الترميز
 على االستبانة

 المعرفة حول األهداف
 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل

 ربط الرياضيات بالحياة المعتقدات حول أهداف تعليم الرياضيات العامة
 تنمية قدرات الطالب

 المحتوى إتقان المعتقدات حول أهداف تعليم الهندسة الفراغية
 تنمية قدرة الطلبة على البرهان

 التخيل
 الربط بين الهندسة الفراغية والمستوية

 ربط الهندسة الفراغية بالحياة
 جاطول المنه صعوبات تحقيق األهداف

 وعوامل نفسية ضعف الطلبة
 عدم توفر وسائل تعليمية
 (شكلية)عرض الوحدة بصورة رمزية 
 ظروف خارجية

 لطلبةالمعرفة حول خصائص ا
 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل

 البرهان صعوبات تعّلم الطلبة للهندسة الفراغية
 األفكار الشكلية
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 لاعتماد الوحدة على التخيّ 
 التمييز بين الهندسة الفراغية والمستوية

 مفاهيم معينة
خبرات سابقة لدى الطلبة كمتطلب لتعّلم 

 الهندسة الفراغية
 الهندسة الفراغية والمستويةالتمييز بين 

 خصائص أشكال الهندسة المستوية
 مفاهيم أساسية في الهندسة

مفاهيم بديلة قد يحملها الطلبة حول الهندسة 
 الفراغية

لم يكن هناك إجماع في حديث المعلمين حولها، 
 فقمت بتجميع هذه المفاهيم البديلة في جدول

 المعرفة والمعتقدات البيداغوجية
 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل

طرق الكشف عن الخبرات السابقة والمفاهيم 
 البديلة

هذا السؤال موضوعي فإجابات المعلمين كانت 
 محددة ضمن الخيارات الموجودة في السؤال

الشرح مع طرح أمثلة واستخدام وسائل تعليمية  طرق التعامل مع المفاهيم البديلة
 مناسبة

 بالمفهوم البديل مواجهة الطالب
 يزعز الت استراتيجيات مراعاة الفروق الفردية 

 استخدام وسائل محسوسة
 تنويع األسئلة حسب المستوى

 أوراق عمل
 عمل مجموعات

هذا السؤال موضوعي فإجابات المعلمين كانت  طرق التدريس
 محددة ضمن الخيارات الموجودة في السؤال

بات المعلمين كانت هذا السؤال موضوعي فإجا طرق التقييم
 محددة ضمن الخيارات الموجودة في السؤال

لم يكن هناك إجماع في حديث المعلمين حولها،  األنشطة
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 فقمت بعرض األنشطة التي ذكرها المعلمون
 المعرفة حول المنهاج

 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل
 الربط مع مادة التكنولوجيا المعرفة األفقية

الربط مع الهندسة الفراغية التحليلية في الصف  عرفة العموديةالم
 الحادي عشر العلمي

 المعرفة حول المصادر
 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل

المعرفة حول مصادر التعّلم الممكن استخدامها 
عند تدريس الهندسة الفراغية، والمصادر 

 اتالممكن اللجوء إليها عند مواجهة صعوب

األسئلة حول المصادر كانت موضوعية 
فإجابات المعلمين كانت محددة ضمن الخيارات 

 الموجودة في األسئلة
 المعرفة حول السياق

 المقارنات المستمرة للمحتوى النوعي التحليل
 المستوى األكاديمي أمور أهتم بمعرفتها عن الطلبة

 الوضع الصحي للطالب وذويه
 الوضع االقتصادي

 الجتماعيالوضع ا
 طبيعة عمل الوالدين وثقافتهم

 ثقافة الطلبة وهواياتهم
األسئلة حولها كانت موضوعية فإجابات  المعرفة حول نظام التعليم المحلي

المعلمين كانت محددة ضمن الخيارات الموجودة 
 في األسئلة

 (وفي المالحق التحليل كامالً )وفيما يلي نموذج أو مثال للتحليل  
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 (1)جدول 

 جانب من تحليل الفقرات ذات العالقة باألهداف

  أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
المعتقدات 
حول 
أهداف 
تعليم 

الرياضيات 
  العامة
 

ربطططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضطططططيات 
: بالحيططططططططططططططططططاة

ربططططططط مططططططادة 
الرياضطططططيات 

 . بالحياة
تنميططططططططططططططططططططططططططططة 
قطططططططططططططططططططططططططدرات 
: الططططططططططططططالب

التططططططططططططططططططدريب 
علطططططططططططططططططططططططططططططططى 
التفكيطططططططططططططططططططططر 
السطططططططططططططططططططططليم، 
وزيطططادة قطططدرة 
الطالططططططططططططططططططططب 
علطططططططططططططططططططططططططططططططى 
التعامططل مططع 
المشطططططططططططططططاكل 
يجططططططططططططططططططططططططاد  وا 
الحطططططططططططططططططططططططططططططل 
. المناسططططططططططب

توجطططد لطططدى ]
المعلمطططططططططططططططططططة 
 اً أهططططططططططططططططططططططططططداف

 [بنائية

ربطططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضطططططيات 
: بالحيططططططططططططططططططاة

توصطططططططططططططططططططيل 
المططططططططططططططططططططططططططادة 
للطالطططططططططططططططططططب 
بشططططططططططططططططططططططططططكل 
محسطططططططططططططوس 
أواًل ثطططططططططططططططططططططططم 
تطبيطططططططططططططططططططططططق 
بداء رأي  .وا 

تنميططططططططططططططططططططططططططططة 
قططططططططططططططططططططططططدرات 
: الططططططططططططططالب

يططز ثقططة عمر ت
الطالطططططططططططططططططططب 
بنفسه وبنطاء 
شخصطططططططططططيته 
مطططططن خطططططالل 
مراعطططططططططططططططططططططططاة 
الفطططططططططططططططططططططروق 
الفرديططططططططططططططططططططططة 
والتططططططططططططططططططططدرج 
معططططططططه مططططططططن 

إلطططى السطططهل 

ربططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضطططططططططططيات 

 :بالحياة
تنميططططة قططططدرات 
: الطططططططططططططططططططططالب

إتاحططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
الفرصطططططططططططططططططططططططططة 
للطلبطططططططططططططططططططططططططططططططة 
لممارسططططططططططططططططططططططة 
ططططططرق تفكيطططططر 
سطططططططططططططططططططططططططططططططليمة 
كططططططططططططططططططططططالتفكير 
االسطططططططططتقرائي، 
وتنميططططططططططططططططططططططططططططططة 
االحسططططططططططططططططاس 
الفراغطططططططططططططططططططططططططي 
لططططططططططديهم مططططططططططع 
تعميططططق الفهططططم 
. للقيططططططططططططططططططططططططاس

واكسططططططططططططططططططططابهم 
مهطططططططططططططططططططططططططارات 
اساسطططططططططططططططططططططططططططية 
السططططططططططططططططططتخدام 
التكنولوجيططططططططططططا 

حديثطططططة فطططططي ال

ربطططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضطططططيات 
: بالحيططططططططططططططططططاة

ربططططططط مططططططادة 
الرياضطططططيات 
بالحيططططططططططططططططططططططاة 
العمليطططططططططططططططططططططة 
حتططى يشططعر 
الطالططططططب أّن 
الرياضطططططيات 
مطططادة ليسطططت 
صعبة وأنها 
 معنططططططططا فططططططططي
كططططل مراحططططل 
الحيططططططططططططططططططططططططططاة 

 .العملية
تنميطططططططططططططططططططططططططططططة 
قطططططططططططططططططططططططططدرات 
: الططططططططططططططالب

تنميططة القططدرة 
لطططططططططططططططططططططططططططططططططدى 
الطالططب فططي 
اسططططططططططططططتيعاب 
مططططططططططططططططططططططططططططططططادة 
الرياضطططططيات 

ربططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضططططططططيات 
: بالحيطططططططططططططططططططططاة

إيصططططططططططططططططططططططططال 
رسطططططططططططططططططططططططالتي 
العلميططططططططططططططططططططططططة 
للطلبطططططططططططططططططططططططططططة 
وربطهطططططططططططططططططططططططا 
بالحيطططططططططططططططططططططططططاة 

 .العملية
ات تنميططة قططدر 

: الطططططططططططططططططالب
تنميطططة القطططدرة 
لطططططططططططططططططططططططططططططططططططدى 
الطططططططططططططططططططططالب 
ليكططون لططديهم 
مهطططططططارة فطططططططي 
التعامطططل مطططع 
أسططططططططططططططططططططططططططططططئلة 
 .الرياضيات

توجطططططد لطططططدى ]
 المعلططططططططططططططططططططططططططططم
أهطططططططططططططططططططططططططداف 

 [بنائية
(1) 

ربططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
الرياضططططططططيات 
: بالحيطططططططططططططططططططططاة

إيضطططططططططططططططططططططططاح 
مطططدى أهميطططة 
الرياضططططططططيات 
فطططططططي الحيطططططططاة 
العامطططططططططططططططططططططططططططة 
للطالططططططططططططططططططططططب 

 .والمجتمع
تنميططة قططدرات 
: الطططططططططططططططططالب

تنميطططططططططططططططططططططططططططططططة 
القططدرات عنططد 
الطالطططب فططططي 
م اسطططططططططططططططططططتخدا

القططططططططططططططططططططططوانين 
والحططططططططططططططططططططططططططططل 
المططططططتقن فططططططي 
 .الرياضيات

توجطططططد لطططططدى ]
 المعلططططططططططططططططططططططططططططم
أهطططططططططططططططططططططططططداف 

 [بنائية
(1) 
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 . الصعب (1)
توجطططد لطططدى ]

المعلمطططططططططططططططططططة 
 اً أهطططططططططططططططططططططططططداف

 [بنائية
(1) 

 .الرياضيات
 ذكططططططططططططططططططططططططططططرت]

المعلمططططططططططططططططططططططططططة 
تركيزهططا علططى 
تعلططططططططططططططططططططططططططططططططططططيم 
المحتططططططططططططططططططططططوى 
واكسطططططططططططططططططططططططاب 
الطلبطططططططططططططططططططططططططططططططة 
المعرفططططططططططططططططططططططططططة 
الرياضطططططططططططططططططططية 

الالزمططططططططططططططططططططططة،   
وأضطططططططططططططططططططططافت 
عططططططططططددًا مططططططططططن 
األهطططططططططططططططططططططداف 

 [البنائية
(1) 

والعمططططططططططططططططططططططل 
علطططططططططططططططططططططططططططططططى 
تبسططططططططططططططططيطها 
بعطططططططططططططططادهم  وا 
عطططططططططططططططططططططططططططططططططططن 

 . الخوف
توجطططد لطططدى ]

 المعلطططططططططططططططططططططططططم
 اً أهططططططططططططططططططططططططططداف

 [بنائية
(1) 

 قية الدراسةموثو  

البحث النوعي بالصبغة الذاتية، والباحث النوعي ال يحاول اإلجابة على أسئلة  يتميز 

نما يعمل على إقناع القارئ بالحجج واألدلة والبراهين  ,Mason) الدراسة بإجاباٍت مباشرة، وا 

من خالل ، (Credibility)مصداقية البحث  ، لذلك في دراستي هذه عملت على إظهار(2002

ٍت من االقتباس من كالم المعلمين المشاركين في الدراسة، حيث أخذت استشهادا: طريقتين؛ األولى

 .كتاباتهم حول أسئلة دراستي

بنوعين من التثليث،  ، وقد قمت(Triangulation)طريقة التثليث  أما الطريقة الثانية فهي 

على البيانات من أكثر من مصدر  حيث حصلت (Data Triangulation)األول تثليث البيانات 



70 
 

(Guion, Diehl, & McDonald, 2011) ،بيانات دراستي من ستة معلمين يعمل  فقد جمعت

 Methodological)والنوع الثاني هو تثليث المنهجية . كٌل منهم في سياٍق مختلفٍ 

Triangulation) والذي يتم من خالل استخدام أكثر من طريقة أو أداة لجمع البيانات ،(Guion, 

Diehl, & McDonald, 2011)إجابات المعلمين  :، حيث اعتمدت الدراسة ثالث أدوات وهي

على استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية، والمشاهدات الصفية التي شاهدُتها 

ن من المعلمين المشاركين في الدراسة، وأخيرًا التأمالت التي كتبها المعلمون بعد كل لقاء من الثني

 .لقاءات البرنامج التدريبي

 وصف البرنامج التدريبي 

باالعتماد على اإلطار  ( 7) حقالموجود في مل -بتصميم البرنامج التدريبي  قمت  

ث أخذت من النموذج المعارف التي ذكر ، حي(Hashweh, 2005)النظري للدراسة وهو نموذج 

الباحث أّن على المعلم معرفتها حول كل عنصر من عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى، 

الموجودة في قائمة المراجع التالية ) وبالعودة إلى الكثير من الدراسات والكتب والمواقع االلكترونية

تضمن وصفًا للمعرفة البيداغوجية الجيدة ، صممت البرنامج بحيث ي(فحةللبرنامج التدريبي ص

 .والمتكاملة حول وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر

عناصر لقاء منفصل للحديث حول عنصر من وكنت قد أعددت البرنامج بحيث يخصص  

PCK  السبعة، يتخلل اللقاء مادة نظرية وأنشطة ومن ثم كتابة تأمالت، لكن بعد االجتماع مع لجنة

من المحاضرين في كلية التربية في جامعة بيرزيت، ممن يحملون درجة  1لتي ضمت التحكيم ا

الدكتوراة في أساليب تعليم الرياضيات، كانت المالحظة بأّن المعلمين يواجهون صعوبات كثيرة في 

فهم محتوى وحدة الهندسة الفراغية، لذا قمت بإعادة العمل على البرنامج التدريبي بحيث يتمحور كل 
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فيه ومن ثم عناصر المعرفة  الوحدة، فأتحدث عن المحتوى الرياضيحول موضوع معين في  لقاء

 :فكانت موضوعات البرنامج التدريبي كاآلتي. البيداغوجية الستة المتبقية

 PCKعرض نموذج الحشوة للمعرفة البيداغوجية بالمحتوى  .1

 لفراغيةا الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة .1

 توازي) الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاع موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة .1

 (مستوى مع مستقيم تعامد متوازيين، مستويين مع مستوى تقاطع ومستوى، مستقيم

 العمودي اإلسقاط موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة .2

 (الزوجية الزاوية) ينمستوي بين الزاوية موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة .5

 :وقد أعددت البرنامج بغية تحقيق األهداف اآلتية

، PCK (Hashweh, 2005) نموذج الحشوة للمعرفة البيداغوجية بالمحتوىمناقشة  

 .أثر هذه المعرفة في عملية التعليممناقشة و 

 .تطوير فهم عميق حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي 

داف تدريس الرياضيات عمومًا، وأهداف تعليم الهندسة الفراغية، كما مناقشة أه 

يعرضها كتاب الرياضيات للصف العاشر، ودليل المعلم، وتطوير أهداف بنائية حول 

 .الموضوع

 .مناقشة الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم للهندسة الفراغية 

 .طلبة حول الهندسة الفراغية وطرق معالجتهامناقشة المفاهيم البديلة التي قد يحملها ال 

التعّرف إلى نماذج من استراتيجيات تعليم الهندسة الفراغية، واالستراتيجيات الحديثة  

 .المتبعة في تقييم تعّلم الطلبة
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 .ج في تعليم الهندسة الفراغيةامناقشة أهمية المعرفة العمودية واألفقية بالمنه 

ة الفراغية، وكيفية الوصول إليها واستخدامها، بما التعرف إلى مصادر تعليم الهندس 

 .الكتب، األدوات، البرامج الحاسوبية، وبرامج التفاعل اإللكترونية وغيرها: فيها

عدد الحصص الالزمة لتعليم الوحدة، المعرفة : مناقشة أهمية معرفة السياق من حيث 

ثرها في تدريس وحدة بنظام التعليم المحلي، والمعرفة حول أولياء أمور الطلبة، وأ

 .الهندسة الفراغية

 .تطبيق المهارات المستفادة من البرنامج التدريبي في مواقف صفية متنوعة 

 الفئة المستهدفة من البرنامج 

عينة قصدية من معلمي ومعلمات الرياضيات للصف العاشر األساسي في محافظة  

 .1612/ 1611 ، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسيضواحي القدس

 الفترة الزمنية للبرنامج 

تم البرنامج التدريبي خالل أسبوعين، حيث تم اللقاء بالمعلمين في منتصف الفصل  

حيث شهر نسيان،  أوائلما بين نهاية شهر آذار و  1611/1612الدراسي الثاني، من العام الدراسي 

ساعات،  5قاءات، استمر كل منها ، أي أربعة لعلى مدار أسبوعين لقائين في كل أسبوع تم إجراء

 .ساعة 16بمجموع حوال 

 صدق المادة التدريبية 

من  1التي ضمت  و للتحقق من صدق المادة التدريبية قمت بعرضها على لجنة تحكيم 

المحاضرين في كلية التربية في جامعة بيرزيت، ممن يحملون درجة الدكتوراة في أساليب تعليم 
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مع اللجنة وأخذ اقتراحاتها قمت بتعديل البرنامج، فبداًل من أن تكون  الرياضيات، وبعد االجتماع

 محور كل لقاء، صار المحتوى الرياضيالسبعة هي  المعرفة البيداغوجية بالمحتوى عناصر نموذج

ق بذاك الجزء من فيما يتعل المعرفة البيداغوجية بالمحتوىهو المحور مع الحديث عن باقي عناصر 

 :بتقسيم وحدة الهندسة الفراغية إلى أربعة مواضيع كاآلتيحيث قمت . المحتوى

 الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيم 

  توازي مستقيم ومستوى، تقاطع مستوى )أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ

 (مع مستويين متوازيين، تعامد مستقيم مع مستوى

 اإلسقاط العمودي 

  (ةالزاوية الزوجي)الزاوية بين مستويين 

 األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في التدريب 

لضمان جذب انتباه المعلمين المشاركين في البرنامج التدريبي، ولتعريفهم باستراتيجيات  

تدريس يمكنهم استخدامها في مدارسهم، قمت بالتنويع في االستراتيجيات المستخدمة في التدريب، 

استراتيجية العمل ، و استراتيجية المناقشةو  ،اتيجية العرضاستر : حيث استخدمت االستراتيجيات اآلتية

 .سلوب المحاضرةأوأخيرًا  استراتيجية كرة الثلج المتدحرجة، و استراتيجية العصف الذهني، و التعاوني

 مدى استفادة المعلمين المشاركين من البرنامج التدريبي تقييموسائل  

 م مع األنشطة المتنوعة خالل اللقاء، هلمشاركة المعلمين بأوراق العمل الجماعية وتفاع

جابتهم على أوراق العمل واألنشطة الفردية التي يكّلفون بها  .وا 
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  تخطيط المعلمين لتدريس وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر في ضوء المهارات

 .المستفادة من البرنامج التدريبي

 الهندسة الفراغية للصف العاشر المعرفة ببيداغوجيا تعليم وحدة  ستبانةا) ةالبعدي االستبانة

 (.األساسي

 لوحدة الهندسة الفراغية مخالل تدريسه شاهدتها لبعض المعلمينالتي  صالحص. 

التي إلتزمت بها خالل عملي بهذه  (حسب جامعة بيرزيت) المعايير األخالقية 

 الدراسة

 :االلتزامات تجاه المعلمين المشاركين بالدراسة .1

 و التشهير بهم، أو كشف هوياتهم بطريقة عدم إلحاق األذى النفسي أ

فبيانات هذه الدراسة خاصة جدًا حيث أّنها تصف . صريحة أو ضمنية

معرفة المعلمين العلمية والمهنية، وفكرة كشف بياناتهم أو التقليل من 

 .قيمة معارفهم تشكل ضررًا كبيرًا عليهم

 جبار من تم أخذ موافقة المعلمين على المشاركة بالبحث بطوعية دون إ

، ...(مديريات التربية أو مدراء المدارس، )الجهات المسؤولة عنهم 

طالعهم على كافة تفاصيل الدراسة وأهدافها والوقت والجهد المطلوب  وا 

 .منهم

 تم احترام حقهم باالنسحاب من الدراسة متى شاءوا، وّأبلغوا بذلك. 

مباشرة أو غير  احترام المجتمع المحلي ومؤسساته وعدم اإلساءة لها بطريقة .1

 . مباشرة
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تزويرها لخدمة أهداف  أقم فلمااللتزام بالمعايير األخالقية فيما يخص البيانات،  .1

 .في ذهني كباحثة

 .وتجنب السرقات األدبية APAااللتزام بطريقة االقتباس والتوثيق حسب نموذج  .2

لباستخدام  ت إلى نتائج طرق تحليل البيانات التي تحدثت عنها خالل الفصل الثالث، توصَّ

 .الدراسة التي أعرضها في الفصل التالي
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

هذه الدراسة إلى استكشاف أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي ومعلمات  تهدف 

وفيما ألساسي، لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر ا PCKالرياضيات البيداغوجية بالمحتوى 

 .ض لإلجابات على هذه األسئلةيأتي عر 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال   

ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول محتوى وحدة الهندسة  

 الفراغية للصف العاشر؟

بتصحيح الجزء الثاني من االستبانة والمتعلق بمحتوى وحدة قمت لإلجابة على هذا السؤال  

على جزء المحتوى من االستبانة قبل البرنامج التدريبي سة الفراغية، فكانت درجات المعلمين الهند

، مع التذكير بأّن العالمة الكاملة لألسئلة الموضوعية هي (2جدول ) كما في الجدول اآلتيوبعده 

ام درجة، ولالختبار بشكٍل ع 12 تي تتطلب بيان خطوات الحل أو البرهاندرجة، ولألسئلة ال 16

 .درجة 16
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 (2)الجدول 

 نتائج إجابات المعلمين على األسئلة المتعلقة بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية

التي تتطلب بيان األسئلة  األسئلة الموضوعية ة/ المعلم 
 خطوات الحل أو البرهان

 االختبار كامال  

 بعد البرنامج قبل البرنامج بعد البرنامج قبل البرنامج بعد البرنامج قبل البرنامج 
 27.5 16 11.5 3 16 13 نرمين

 29 15 14 3 15 12 أمل

 26 13 11 3 15 10 عروبة

 27 13 12 3 15 10 أنور

 23 9 10 2 13 7 عمر

 26 5 11 0 15 5 أيمن

 26.4 11.8 11.6 2.3 14.8 9.5 المعدل

 %88 %83 %88 %01 %93 %59 النسبة المئوية

 :خالل الشكل البياني اآلتيويمكن توضيح هذه النتائج من  

 

 (5)شكل رقم 
 نتائج إجابات المعلمين على األسئلة المتعلقة بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية
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 بعدالبرنامج قبلالبرنامج بعدالبرنامج قبلالبرنامج بعدالبرنامج قبلالبرنامج

األسئلةالتيتتطلببيان األسئلةالموضوعية
 خطواتالحلأوالبرهان

 االختباركاملا
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وكما يتبين من الجدول فإّن أداء المعلمين قد تحسن بشكٍل كبير بعد البرنامج التدريبي،  

% 88رنامج التدريبي إلى قبل الب% 19حيث ارتفعت النسبة المئوية لمعدل درجات المعلمين من 

وقد بدا واضحًا أّن معرفة المعلمين حول الهندسة الفراغية قبل البرنامج ال تتجاوز مجرد . بعده

معرفة بعض المفاهيم والتعريفات، حيث كانت إجاباتهم أفضل ما يمكن على األسئلة ضمن مستوى 

كانت نسبة اإلجابة عليها قليلة، وهذا  المعرفة والتذكر، مقارنة بالتطبيق ومهارات التفكير العليا التي

 .ما يظهره الشكل اآلتي

 

 (6)شكل 

 قبلعلى األسئلة حسب مستويات التفكير التي تقيسها،  الصحيحة لإلجابات المئوية النسب 
 التدريبي وبعده البرنامج

فكما هو واضح من الشكل ، (تذكر وفهم واستيعاب)أبدأ باألسئلة ضمن مستوى المعرفة  

إّن معظم المعلمين أجابوا بشكٍل صحيح على األسئلة ضمن مستوى المعرفة قبل البرنامج ف( 6)

، وارتفت النسبة بعد %81التدريبي، حيث بلغت نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على هذه األسئلة 
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بي وللتعّرف أكثر على طبيعة األسئلة التي أجابوا عليها قبل البرنامج التدري%. 91البرنامج لتصبح 

 :وبعده ضمن مستوى المعرفة نوِرد الشكل البياني اآلتي

 

 (7)شكل 

أعداد المعلمين الذين أجابوا إجابة صحيحة على األسئلة التي تقيس مستوى المعرفة قبل البرنامج  
 وبعده

أّن جميع المعلمين أجابوا بشكٍل صحيح على السؤالين األول ( 7)نالحظ من الشكل  

كما هي واردة في مسلمات الهندسة الفراغية واللذان تناوال موضوع وبعده، والثاني قبل البرنامج 

 . الكتاب المدرسي

ين إجمااًل على دراية بنصوص النظريات الواردة في الوحدة، حيث م  وقد الحظُت أّن المعلِّ  

لكن مما لفت . أجاب معظهم قبل البرنامج وبعده على األسئلة التي تتطلب إكمال نص نظرية

ي أّن نصف المعلمين قبل البرنامج التدريبي لم يستطيعوا إعطاء تعريف للمسقط العمودي انتباه

، وظنوا بأّنه موقع القطعة المستقيمة (السؤال الثاني عشر)لنقطة معلومة على مستوى معلوم 
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لكن تغير الحال . المرسومة من النقطة على ذاك المستوى بغض النظر كانت القطعة عمودية أم ال

 .برنامج، حيث أجاب جميع المعلمين بشكٍل صحيح على هذا السؤالبعد ال

وباالنتقال إلى األسئلة ضمن مستوى التطبيق، وهي أربعة أسئلة، فقد بلغت نسبة اإلجابة  

وفي الشكل اآلتي تفصيل . بعده% 91قبل البرنامج التدريبي، وارتفعت النسبة إلى % 26عليها 

 .هذه األسئلة بشكٍل صحيح ألعداد المعلمين الذين أجابوا على

 

 (8)شكل 

أعداد المعلمين الذين أجابوا إجابة صحيحة على األسئلة التي تقيس مستوى التطبيق قبل البرنامج  
 وبعده

وكما هو واضح من الشكل فإّن المعلمين قبل البرنامج وبعده حددوا المستقيمات المتخالفة  

 :الذي ينص على اآلتي ،(رابعالسؤال ال)من خالل الشكل المرسوم في السؤال 
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لكن مما لفت انتباهي حول معرفة المعلمين ضمن مستوى التطبيق، هو معرفتهم حول  

( (1)ملحق  15السؤال )مفهوم الزاوية الزوجية، فعندما كان السؤال حول المفهوم بشكٍل غير مباشر 

عندما  16ن في السؤال لك. معلمين بعده 6معلمين قبل البرنامج، و  5أجاب عليه بشكٍل صحيح 

كان السؤال حول الزاوية الزوجية بشكٍل صريح لم يتمكن أي منهم من إيجادها، حتى أّنهم جميعًا 

، مع العلم أّن هذا (س ، أب ، ص)سألوا عن معنى النص المكتوب وبالتحديد معنى هذا التعبير 

معلمون فإّنهم ال يدّرسون من الرمز للزاوية الزوجية مستخدم في الكتاب المدرسي، لكن كما قال ال

لكن  .ةالوحدة إجمااًل سوى أول ثالثة دروس، ومفهوم الزاوية الزوجية في الدرس األخير من الوحد

معلمين بشكٍل  5تطورت معرفتهم حول مفهوم الزاوية الزوجية بشكٍل كبير بعد البرنامج، حيث أجاب 

 .صحيح على السؤال بعد البرنامج

ضمن القسم الثاني الذي يحوي أسئلة تتطلب بيان خطوات الحل أو )ومع السؤال الثالث  

، تظهر من جديد مشكلة المعلمين مع مفهوم اإلسقاط العمودي، فعلى الرغم من كون هذا (البرهان

السؤال ضمن مستوى التطبيق، وال يتطلب سوى أن يكون المعلمون على دراية بأّن المسقط العمودي 

عمودية على المستوى المقصود، سواء لنقطة أو لقطعة مستقيمة أو يتطلب إنزال قطعة مستقيمة 
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لخط مستقيم، إال أّنهم جميعًا لم يجيبوا عليه قبل البرنامج التدريبي، في حين تطور الحال بعد 

معلمين بشكٍل صحيح على السؤال، واستطاعوا رسم مسقط القطعة  5البرنامج حيث أجاب 

 .ول القطعة المستقيمةالمستقيمة على المستوى، وأوجدوا ط

وأخيرًا األسئلة ضمن مهارات التفكير العليا، والتي بلغت نسبة اإلجابة عليها قبل البرنامج  

وفي الشكل اآلتي تفصيل ألعداد المعلمين الذين أجابوا %. 91، وارتفعت بعد البرنامج إلى 11%

 .على هذه األسئلة بشكٍل صحيح قبل وبعد البرنامج

 

 (9)شكل 

المعلمين الذين أجابوا إجابة صحيحة على األسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا قبل  أعداد 
 البرنامج وبعده
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أجاب معظم المعلمين بشكٍل صحيح على النتيجة التي تنص على أّنه إذا كان المستقيم ل  

التي جميع المستقيمات الناشئة من تقاطع س مع المستويات  يوازييوازي المستوى س، فإّن ل 

معلمين أجابوا عليها بشكٍل  2وهذه النتيجة ليست موجودة في الكتاب، فمن الجيد أّن . تحوي ل

 .بعده 6صحيح قبل البرنامج، وارتفع العدد إلى 

لكن وحول مفهوم توازي مستقيم ومستوى، أو توازي مستويين ظهرت العديد من المشكالت  

ففي السؤال السابع مثاًل الذي يتطلب استنتاج بسيط  في إجابات المعلمين على األسئلة ذات العالقة،

لكن قائم على فهم المعلمين لتعريف التوازي، لم يجب على السؤال أي من المعلمين قبل البرنامج، 

 .بعد البرنامج أجاب جميع المعلمين على السؤال بشكٍل صحيح

ال الثامن، عدم وحول مفهوم التوازي كذلك تبّين من خالل إجابات المعلمين على السؤ  

إدراكهم ِلكون مفهوم التوازي يمّيز الهندسة اإلقليدية، حيث أّن اثنين منهم فقط قبل البرنامج استنتجوا 

بأّنه إذا كان هناك فراغ ما ال يمكن أن نجد فيه مستويين متوازيين، فإّن هذا الفراغ ليس إقليديًا، في 

 .نتيجةحين أّنهم جميعًا بعد البرنامج وصلوا إلى هذه ال

ونعود مجددًا مع السؤال التاسع إلى مشكلة عدم اطالع المعلمين على محتوى وحدة  

الهندسة الفراغية من الكتاب المدرسي، فعلى الرغم من كون هذا السؤال موجود ضمن أمثلة الكتاب 

 عدة طعتقُ  إذاالمدرسي إال أّن اثنين منهم فقط أجابوا عليه قبل البرنامج، ووصلوا إلى النتيجة بأّنه 

لكن بعد .  متناسبة تكون بينها المحصورة المستقيمة القطع أطوال فإنّ  بمستقيمين، متوازية مستويات

 .البرنامج توصل جميع المعلمين إلى هذه النتيجة
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وليس بعيدًا عن مفهوم التوازي ظهرت مشكلة لدى المعلمين حول مفهوم التعامد، ففي  

قلياًل من مستوى الكتاب المدرسي، بدا واضحًا من عدم إجابة السؤال الحادي عشر الذي أتى أعلى 

كما . سوى معلمين على هذا السؤال قبل البرنامج، أّن المعلمين ال يعرفون متى يتعامد مستويان

توجد العديد من النظريات حول التعامد من بينها والتي افترضت أن يجيب المعلمون على هذا 

إذا كان المستويان س، ص عموديان على مستوى ثالث ع، فإّن : "ةالسؤال بناًء عليها، هذه النظري

 "بالتالي السؤال الحادي عشر ". خط تقاطع المستويين س، ص يكون عموديًا على المستوى ع

فإذا كان . مستويات مختلفة س، ص، ع متقاطعة في مستقيم واحد هو ل 1افترض أن لدينا 

المستقيم ل عمودي على المستوى ستويات الثالثة، فإّن الم المستوى الرابع ك عموديًا على كٍل من

، كما ذكرت قبل البرنامج أجاب معلِّم ين على السؤال بشكل صحيح، وتطور الوضع قلياًل بعد "ك

 . البرنامج فانضم إليهم معّلم ثالث بعد البرنامج

شر والرابع وبالعودة إلى مفهوم اإلسقاط العمودي، بدا واضحًا من خالل السؤالين الثالث ع 

عشر، أّن لدى المعلمين مشكلة فعلية مع هذا المفهوم، فالفكرة في هذين السؤالين موجودة بنٍص 

صريٍح في الكتاب المدرسي، مع ذلك لم تتمكن قبل البرنامج سوى المعلمتين نرمين وأمل من 

يمة، استنتاج أّن طول مسقط القطعة المستقيمة يكون أقل من أو يساوي طول القطعة المستق

والمعلمة نرمين هي الوحيدة التي استنتجت قبل البرنامج أّن مسقط القطعة المستقيمة العمودية على 

لكن بعد البرنامج التدريبي وحيث تضمن البرنامج أنشطة عملية حول . المستوى هو عبارة عن نقطة

صحيح على هذين مفهوم اإلسقاط العمودي، فتطور الحال كثيرًا حيث أجاب المعلمون جميعا  بشكٍل 

 .السؤالين
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وباالنتقال إلى األسئلة التي تتطلب بيان خطوات الحل أو البرهان، فمن خالل التصحيح  

تأكدت لدي من جديد مالحظة أّن المعلمين ليسوا على اطالع على محتوى الوحدة من الكتاب 

أو في أسئلة الكتاب،  المدرسي، فاألسئلة ضمن القسم الثاني من االختبار كلها موجودة إما في أمثلة

 .مع قيامي بتغيير بعض التفاصيل أو المطلوب من السؤال أحياناً 

مع ذلك لم يجب أّي من المعلمين على السؤال األول قبل البرنامج، مع مالحظة أّنهم  

جميعًا تمكنوا من التعبير عن معطيات السؤال برسٍم تقريبي، إال أّنهم لم يستطيعوا إيجاد مساحة 

 .لمطلوب، لكن بعد البرنامج التدريبي أوجد جميع المعليمن مساحة هذا المثلثالمثلث ا

أما السؤال الثاني الذي كان واحدًا من أمثلة الكتاب مع تغييري للمطلوب من المعلمين،  

والذي ال يختلف كثيرًا عن الذي كان مطلوبًا في مثال الكتاب، فلم يستطع أي من المعلمين إثبات 

ؤال قبل البرنامج، مع أّن االثبات ال يتطلب منهم سوى تذكر خصائص المربع، مع المطلوب من الس

من  2)وبعد البرنامج التدريبي أجاب معظم المعلمين . االستفادة من المعطيات الواردة في السؤال

 .إجابًة تامة على السؤال( 6أصل 

يدور حول مفهوم  ، والذي(ضمن القسم الثاني 2سؤال )وأخيرًا نصل إلى السؤال األخير  

يجاد قياسها حيث لم يجب على السؤال سوى معلِّم ين قبل البرنامج، األمر الذي . الزاوية الزوجية وا 

تغير بعد البرنامج حيث تمكن جميع المعلمين من إيجاد قياس الزاوية الزوجية المطلوبة، بعد تحديد 

ثبات أّن هذه الزاوية هي   .الزاوية المستويةالزاوية المستوية المرتبطة بها، وا 

تلخيصًا لنتائج إجابة السؤال األول حول مدى تطور معرفة المعلمين بمحتوى وحدة  

الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي، تبعًا للبرنامج التدريبي، أورد الشكل البياني اآلتي الذي 
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أّن البرنامج التدريبي قد  يبّين أّن أداء المعلمين قد تحّسن بعد البرنامج في معظم األسئلة، ما يعني

 .طّور من معرفة المعلمين حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية

 

 (16)شكل 

أعداد المعلمين الذين أجابوا إجابة صحيحة على أسئلة محتوى وحدة الهندسة الفراغية قبل البرنامج  
 التدريبي وبعده 

 ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: ثانيا   

مج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات ومعتقداتهم حول أهداف ما أثر البرنا 

 تدريس وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟

لإلجابة عن هذا السؤال قمت بتحليل إجابات المعلمين على األسئلة األربعة األولى من  

دريسهما للوحدة، الجزء الثالث من االستبانة، وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلِّم ين خالل ت
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وتحليل التأمالت التي كان يكتبها المعلمون بعد نهاية كل لقاء تدريبي، وكما ذكرت سابقًا فإّن 

 تعليم أهداف حول المعتقداتالمعرفة و : معرفة المعلم حول األهداف تكون على شقين، األول

ايضًا في  ة الفراغيةالمعتقدات حول أهداف تعليم الهندس: ، والثانيفي فلسطين العامة الرياضيات

 .فلسطسن

الجدول اآلتي يبين ترتيب المعلمين لألهداف العامة لتدريس الرياضيات قبل وبعد البرنامج  

، هي الترتيبات التي أعطاها 5إلى  1، مع اإلشارة إلى أّن األرقام الموجودة في الجدول من التدريبي

بة لهم، حيث الهدف الذي أخذ الرقم واحد المعلمون لألهداف المذكورة، بناًء على أولويتها بالنس

يكون هو أهم األهداف التي يبغي المعلم تحقيقها، وهكذا وصواًل إلى الهدف الذي يكون في آخر 

 .5أولويات المعلم فيأخذ الرقم 
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 (5)جدول 

ه هذ) ترتيب المعلمين المشاركين في الدراسة ألهداف تعليم الرياضيات حسب أهميتها بالنسبة لهم
 (الجزء الثاني –لمادة الرياضيات للصف العاشراألهداف مأخوذة من دليل المعلم الفلسطيني 

 يمنأ مرع نورأ عروبة أمل نرمين الهدف
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل دبع قبل بعد قبل

تدريب الطلبة على 
استخدام القوانين 

واإلجراءات لتطبيقها 
 بشكل سريع ومتقن

5 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

معرفة طبيعة البرهان 
دراك أهمية  الرياضي وا 
المعطيات والفروض 
 وكيفية االستفادة منها

2 1 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 

تنمية القدرة على القياس 
وضبطه، واستعمال 

 األدوات

1 1 5 1 2 1 1 2 1 2 1 1 

التأكيد على أهمية 
الرياضيات في حياتنا 

العامة، بمساعدة الطلبة 
تعرف على أثر على ال

الرياضيات في التطور 
 الحضاري

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

التأكيد على المعلومات، 
وتكرار تعليمها، 

والتركيز على المعرفة 
الجديدة ألن الطلبة ليس 

لديهم معرفة سابقة 
 حولها

1 2 1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 
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 في الرياضيات أهمية على يدالتأكإجمااًل يعتقد المعلمون قبل وبعد البرنامج التدريبي أن 

، يعد الهدف الحضاري التطور في الرياضيات أثر على التعرف على الطلبة بمساعدة العامة، حياتنا

 الرياضي البرهان طبيعة معرفةلكن بقي التأكيد على . األول من األهداف العامة لتعليم الرياضيات

دراك في المراتب األخيرة حتى بعد البرنامج  ،منها االستفادة وكيفية والفروض المعطيات أهمية وا 

 .التدريبي

 على والتركيز تعليمها، وتكرار المعلومات، على التأكيداعتبروا أّن  6من أصل  1كما أّن  

، تأتي في المرتبة الثانية قبل البرنامج، حولها سابقة معرفة لديهم ليس الطلبة ألن الجديدة المعرفة

 القياس على القدرة تنميةكذلك . عد البرنامج، وهذا يعّد تطوراً في حين تراجعت مرتبة هذا الهدف ب

 .إجمااًل تقدمت مرتبها بعد البرنامج التدريبي األدوات واستعمال وضبطه،

( 8)من تحليل باقي إجابات المعلمين على األسئلة المتعلقة باألهداف والموجود في ملحق  

 :تبينت النتائج اآلتية

عده ذكر المعلمون بأّنهم يهدفون من خالل تعليم الرياضيات بشكٍل وبقبل البرنامج التدريبي 

لى تنمية قدرات الطلبة من جهة أخرى . عام إلى ربط الرياضيات بواقع الطالب وحياتهم من جهة، وا 

لكن اختلفت طريقة تعبيرهم عن هذه األهداف قبل البرنامج وبعده، وتنوعت القدرات التي يهدفون 

 . إلى تطويرها وتنميتها

ظفقد اتفق المعلمون على أّن من مهماتهم عنطد ت  هطار قيمطة علطيم الرياضطيات ربطهطا بطالواقع وا 

الرياضططيات ودورهططا فططي تطططوير وتنميططة المجتمعططات وتقططدم الحضططارة، وهططذا مططا أشططار إليططه المعلططم أيمططن 

وأثطططر أن يتعطططرف الطلبطططة علطططى كيفيطططة االسطططتفادة مطططن الرياضطططيات فطططي الحيطططاة العامطططة  "قبطططل البرنطططامج 

 أهميططة مططدى إيضططاح"، ثططم أكططد عليططه بصططيغٍة أخططرى بعططد البرنططامج "الرياضططيات فططي التطططور الحضططاري
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كذلك ضرورة ربط الرياضطيات بطالواقع الملمطوس كمطا ". والمجتمع للطالب العامة الحياة في الرياضيات

ربططط القططدرة علططى وضططع خطططة عالجيططة لحططل مشططكلة ممكططن التعططرض لهططا، و  "أضططافت المعلمططة نططرمين 

 ".مادة الرياضيات بالواقع الملموس

وقطططد أكطططد المعلمطططون علطططى أّن البرنطططامج التطططدريبي لفطططت انتبطططاههم إلطططى أهميطططة ربطططط الرياضطططيات  

بالواقع، وهذا ما ورد فطي تطأمالتهم بعطد اللقطاء التطدريبي األول، حيطث قالطت المعلمطة نطرمين أّن مطن بطين 

توضيح أهمية مادة الرياضيات فطي حياتنطا اليوميطة، " اءالمعتقدات والمعرفة التي تطورت لديها بعد اللق

وقطد وافقتهطا المعلمطة أمطل ". فهي تساعد على تنمية التفكير والتحليل، ومواجهة الواقطع وحطل المشطكالت

من مجردة وخيالية إلطى واقطع محسطوس ( الرياضيات) تحويل المادة" التي أرشدها اللقاء كما قالت إلى 

 ". أمتع به طالبي وأصل معهم إلى المستوى المطلوباستمتع به أنا أوالً ثم 

وقد تطورت أهداف المعلمين بعد البرنامج فيما يتعلطق بتنميطة قطدرات الطلبطة مطن خطالل تعلطيم  

فبعططد أن اقتصططر اهتمططامهم علططى تطططوير . الرياضطيات، مططن حيططث نوعيططة القططدرات التططي يططودون تطويرهططا

الحصططول علططى مجموعططة مططن  "مططا ذكططرت المعلمططة عروبططة القططدرات المعرفيططة والذهنيططة قبططل البرنططامج ك

الطلبة المبدعين واألذكياء للحصطول علطى جيطٍل واعطد، وتشطجيع الطلبطة علطى المشطاركة فطي المسطابقات 

، أصبح اهتمطامهم بعطد البرنطامج " تنمية القدرات الذهنية عند الطلبة "وكما قال المعلم أيمن " اإلبداعية

وتطوير مهارات التفكير السطليم والقطدرة علطى حطل المشطكالت، علطى  ، أقرب إلى بناء شخصية الطالب

التطططدريب علطططى التفكيطططر السطططليم، وزيطططادة قطططدرة الطالطططب علطططى التعامطططل مطططع  "حطططد تعبيطططر المعلمطططة نطططرمين 

يجططاد الحططل المناسططب ، بططل وتعططدى ذلططك إلططى شططعورهم بالمسططؤولية تجططاه تنميططة شخصططيات "المشططاكل وا 

مطن خطالل  تعزيز ثقة الطالب بنفسطه وبنطاء شخصطيته "أوردت المعلمة أمل  الطلبة وثقتهم بأنفسهم كما

 ".مراعاة الفروق الفردية
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أمططا عططن أهططدافهم التططي يطمحططون إلططى تحقيقهططا خططالل تططدريس الهندسططة الفراغيططة فقططد ظهططرت  

فتركيططزهم فططي البدايططة كططان علططى المحتططوى ولططم يتجططاوزوا أهططداف . فروقططات واضططحة قبططل البرنططامج وبعططده

: كتاب في معظطم الحطاالت، وقطد تمحطورت أفكطار المعلمطين فطي هطذا الميطدان ضطمن عطدة محطاور هطيال

فكطانوا يسطهبون فطي . ، وعطدد قليطل مطنهم ذكطر التخيطلوتنميطة قطدرة الطلبطة علطى البرهطان، إتقان المحتطوى

التعططرف علططى  "كمططا قططال أيمططن علططى سططبيل المثططال الحططديث حططول األهططداف المتعلقططة بمحتططوى الكتططاب 

التعرف على األوضاع المختلفة للمستقيمات فطي الفطراغ، وعلطى حطاالت و الهندسة الفراغية والمسلمات، 

 ". وتوظيف النظريات في حل المسائل... تعيين المستوى، 

وعنططد حططديثهم عططن البرهططان ركططزوا علططى مسططاعدة الطلبططة علططى البرهططان بططالخطوات الصططحيحة  

ثبطططات نظريطططات مطططن خطططالل التحليطططل، وكيفيطططة لقطططدرة علطططى إا" عنطططد إثبطططات النظريطططات كمطططا قالطططت نطططرمين 

مع العلم أّن اثنين مطن المعلمطين مطن أصطل سطتة " استخدام البرهان بشكل صحيح إلثبات صحة نظرية

لم يذكروا شيئًا حول البرهان قبل البرنامج ما يوحي بعدم اهتمامهم بتنمية قدرات تالميذهم فيمطا يتعلطق 

 .بالبرهان

ر وهطو التخيطل لطم يتحطدث عنطه قبطل البرنطامج سطوى المعلمطة نطرمين عنطدما وفي المحطور األخيط 

وضطع الطالططب فططي بعططد ثالططث "، والمعلططم أنططور الططذي قططال "توسططيع خيططال الطلبطة "ذكطرت أّن مططن أهططدافها 

 ".أال وهو البعد التخيلي

رسطي، بالتالي نجد أّن أهداف المعلمين قبطل البرنطامج إجمطااًل لطم تتجطاوز أهطداف الكتطاب المد  

حتى أّن أهدافهم متواضعة وال تتعدى في الغالب مجرد تعريف الطلبة ببعض المفطاهيم والمصططلحات 

 .والمسلمات حول الهندسة الفراغية
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وهططذا مططا سططار باتجططاه أكثططر تطططورًا بعططد البرنططامج التططدريبي، فقططد ازدادت محططاور األهططداف التططي  

راغيطة، لتشطمل إضطافًة لمطا سطبق محطورين جديطدين يسعى المعلمون لتحقيقها خطالل تعلطيمهم للهندسطة الف

 . ربط الهندسة الفراغية بالحياة، و الربط بين الهندسة الفراغية والمستوية: وهما

مططن المالحططظ أّن حططديث المعلمططين حططول األهططداف المتعلقططة بططالمحتوى الموجططود فططي الكتططاب  

تعريطف " كمطا ذكطر المعلطم عمطر أصبحت مقتضبة، فيذكرونها في نقطٍة واحطدة أو اثنتطين علطى األكثطر 

، ثططم يضططيفون إليهططا أهططدافًا إضططافيًة مططن خططارج الكتططاب، علططى "الطالططب علططى مفططاهيم الهندسططة الفراغيططة

عكس ما كان قبطل البرنطامج، حيطث كطانوا يطذكرون أهطداف الكتطاب بالتفصطيل فطي عطدة نقطاط، وبالغالطب 

 . ال يذكرون أهدافًا إضافية

ي وهو البرهان، فطإّن أربعطة مطن أصطل سطتة معلمطين ذكطروا البرهطان باالنتقال إلى المحور الثان 

كأحططد أهططدافهم خططالل تعلططيم الهندسططة الفراغيططة، ولططيس فقططط مجططرد تعلططيم الطلبططة اسططتخدام البرهططان فططي 

نما أيضًا كما ذكر أنور  ، وكمطا قطال أيمطن "السعي وراء وضطعهم فطي جطو البرهطان" إثبات النظريات، وا 

، مططا يعنططي مسططاعدة الطلبططة علططى "ى طريقططة البرهططان وكيفيططة التططدرج فططي الحططلأن يتعططرف الطالططب علطط "

 .رؤية البرهان بالخطوات حتى تكتمل الصورة النهائية، ومحاولة أن يقوموا هم بتركيب هذه الصورة

وفيمطططططا يتعّلطططططق بالبرهطططططان وتعلطططططيم الطلبطططططة آليطططططات البرهطططططان، وططططططرح أسطططططئلة خطططططالل الحصطططططص  

طلب البرهطان، ُأثيطر الجطدل خطالل لقطاءات البرنطامج التطدريبي، حيطث يطدرك واالختبارات وأوراق العمل تت

المعلمون أّن وحدة الهندسة الفراغية تتضمن العديد من األفكار الشكلية، وأّن فيهطا الكثيطر مطن األسطئلة 

 حول البراهين، إال أّنهم كمطا قطالوا ال يركطزون كثيطرًا علطى البرهطان خطالل تدريسطهم للوحطدة، ألّنهطم يطرون

أّن مسططتوى الطلبطططة والضطططعف لطططديهم يجعطططل التركيطططز علطططى البرهطططان واألسطططئلة ضطططمن مسطططتويات التفكيطططر 

العليطا مططن القضططايا الصططعبة، لكططنهم كمطا ذكططروا مططن خططالل تططأمالتهم بعطد اللقططاء التططدريبي الثططاني أّن مططن 
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وي علطى أهطداف وحطدة الهندسطة الفراغيطة تحط"أكثر األمطور التطي أثطارت اهتمطامهم خطالل اللقطاء فكطرة أّن 

ذات مستوى عاٍل مثل تحليل وتركيب وتقويم حيث تعتمد على البرهان بالتالي يجطب علطى المعلطم رفطع 

 .على حد تعبير المعلمة أماني" عدد األسئلة من هذا النوع

وقططد ال حظططت كططذلك فططي الحصططص التططي شططاهدتها للمعلمططة نططرمين، تركيزهططا علططى البرهططان،  

ولعطّل المميطز لطدى . وقيامهن بإثبات المطلوب في أسئلة البرهان بأنفسطهنوعلى فهم الطالبات للبرهان 

 المعلمة أّنهطا فطي كطل سطؤال تتطدرج مطع طالباتهطا حسطب مراحطل الطتعّلم الطثالث التطي تحطدث عنهطا برونطر

(Bruner, 1964) فتبططدأ مططع طالباتهططا مططن الملمططوس، حيططث تطلططب مططنهن تمثيططل معطيططات السططؤال ،

تي بين أيديهن، ثم تطلب من إحداهن تمثيطل المعطيطات برسطم تقريبطي علطى اللطوح، بالعيدان والملتينة ال

 .ثم القيام بعملية البرهان بالخطوات التفصيلية ومع بيان سبب كل عبارة تكتبها الطالبة على اللوح

وبعططد البرنططامج ازدادت نسططبة مططن يعتبططرون تنميططة قططدرة الطلبططة علططى التخيططل مططن بططين أهططداف  

الفراغيططة، لترتفططع إلططى أربعططة بططداًل مططن اثنططين قبططل البرنططامج، حيططث توسططع إدراكهططم ألهميططة  تعلططيم الهندسططة

أن يسططتطيع الطالططب تخيّططل السططؤال "ودور التخّيططل فططي فهططم الهندسططة الفراغيططة، فغططدا جططزءًا مططن أهططدافهم 

تكططوين مهططارة عمليططة لططدى الطالططب للتعامططل مططع "كمططا قالططت أمططل، و " وتحويلططه مططن معطيططات إلططى رسططم

 .كما أضاف المعلم عمر" األشكال الهندسية والنظر إليها من ثالث أبعاد

كمططططا أّن إدراك المعلمططططين لضططططرورة الططططربط بططططين الهندسططططة الفراغيططططة والمسططططتوية، وأهميططططة ربططططط  

الهندسططة الفراغيططة فططي الحيططاة، تعططد مططن اإلضططافات النوعيططة التططي ذكرهططا المعلمططون بعططد البرنططامج، فمططن 

اسططتخدام خصططائص األشططكال الهندسططية كططالمربع والمتططوازي "معلمططة نططرمين الضططروري كمططا أوضططحت ال

كمطا قطال " ربط التعلّم السابق باألشكال والمجسطمات فطي الهندسطة الفراغيطة "و " لبرهنة بعض النظريات

 . أيمن
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ربطط مطادة الرياضطيات بطالواقع فطأي مكطان "وال بّد من ربط الهندسة الفراغية بالحياة من خالل  

. ه هطططو فطططراغ ولطططيس مسطططتوى، وضطططرورة معرفطططة الطالبطططات للبعطططد الثالطططث وأهميتطططه فطططي الحيطططاةنتواجطططد فيططط

كمطا ذكطرت نطرمين، وكمطا أوضطح المعلطم " واستخدام الهندسة الفراغية في الحياة مثل الهندسة في البناء

 ".ربط مفاهيم ومسلمات ونظريات الهندسة الفراغية بأمثلة من الواقع كي يتسنى له فهمها "عمر 

وقد الحظُت في حصص المعلمة نرمين، ربطها للهندسطة الفراغيطة بطالواقع، حيطث ظهطر ذلطك  

فططي عططدة جوانططب، فهططي بدايططًة ال تشططرح أّي مفهططوم إال وتربطططه بأمثلططة مططن غرفططة الصططف، وتطلططب مططن 

كطططذلك تحطططاول المعلمطططة ربطططط المفطططاهيم بتطططاريخ . طالباتهطططا ذكطططر أمثلطططة حطططول المفهطططوم مطططن غرفطططة الصطططف

حيث عرضت في إحدى شرائح البوربوينت أسماًء ألبرز العلماء العرب الطذين كانطت لهطم الرياضيات، 

 :اسهامات في الهندسة الفراغية، فعرضت الشريحة اآلتية

 (11)شكل

 ربط المعلمة نرمين للهندسة الفراغية بتاريخ الرياضيات 

سطيني بالذات كما أّنها ربطت مفهوم المستوى بصور من المواقع، وبصور من الواقع الفل 

 :كما يظهر في الشريحة اآلتية
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 (11)شكل

 ربط المعلمة نرمين للهندسة الفراغية بالحياة

كذلك ظهر ربطها للهندسة الفراغية بالحياة، عندما طلبت من طالباتها تمثيل الشكل اآلتي،  

 96وهو السؤال الثالث ضمن أسئلة الكتاب صفحة 

 

 (11)شكل 

 (96الجزء الثاني، ص –كتاب الصف العاشر )دة الهندسة الفراغية صورة لمجسم ضمن أسئلة وح 
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باستخدام العيدان والملتينة، فاضطرت الطالبات للتوصيل بين العيدان للحصول على الطول 

المطلوب، فكان الشكل في كل مرة يميل، فأخبرتهن أن أستاذها في الجامعة حيث درست تخصص 

، "ما في إشي طويل إال وبنحني"ئها دائما أن يتذكروا أّنه الهندسة المدنية، كان يقول لها ولزمال

فأرشدتهن إلى ضرورة وجود ما يدعم هذه العيدان كي تبقى مستقيمة، كما هو الحال على حّد قولها 

 ".عند تمديد األسالك لمسافات طويلة، وعند بناء البنايات المرتفعة"

ال يسطتطيعون تحقيطق أهطدافهم المنشطودة وقد اتفق المعلمطون قبطل البرنطامج وبعطده علطى كطونهم  

خططالل تعلططيم وحططدة الهندسططة الفراغيططة، باسططتثناء المعلططم أنططور الططذي أكططد قبططل البرنططامج علططى كونططه يحقططق 

وعنططد سططؤالهم عمططا يعيططق تحقيططق أهططدافهم تمحططورت إجابططاتهم . أهدافططه ثططم تراجططع عططن ذلططك بعططد البرنططامج

، ة وعوامططل نفسططية، وعططدم تططوفر وسططائل تعليميططةضططعف الطلبطططططول المططنهج، و : حططول األسططباب اآلتيططة

 .ظروف خارجيةوأخيرًا  (شكلية)عرض الوحدة بصورة رمزية و 

طططول كتططاب الصططف العاشططر وكثططرة المفططاهيم الموجططودة فططي وحططدة الهندسططة الفراغيططة مططن بططين  

فطي . فالمعيقات التي ذكرها اثنطان مطن المعلمطين قبطل وبعطد البرنطامج لعطدم قطدرتهم علطى تحقيطق األهطدا

حطين اتفططق غالبيططة المعلمططين علططى أّن ضططعف الطلبططة وعططدم امططتالكهم للمعرفططة األساسططية حططول الهندسططة 

بشططكل عططام لططيس  "يعططد مططن أهططم المعيقططات، وهططذا مططا أكططدت عليططه المعلمططة نططرمين بقولهططا قبططل البرنططامج 

سططي لططدى لططدى الطططالب القططدرة علططى تقبططل مططا هططو لططيس ملمططوس خططارج نطططاق األرقططام، ويوجططد عامططل نف

، وهذا ما أكطدت عليطه "قهم من طالبوهذا له عالقة بمن سبالطالبات وتخوفهم من مجرد اسم الوحدة 

مسططتوى الطلبطة وقطدرتهم علططى اسطتيعاب المفطاهيم والتفريططق "المعلمطة أمطل بعطد البرنططامج حيطث ذكطرت أّن 

 .من بين المعيقات لعدم تحقيق األهداف" بينها
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عتبروا طبيعة عرض وحطدة الهندسطة الفراغيطة فطي الكتطاب مطن نصف المعلمين قبل البرنامج ا 

أسططباب عططدم تحقيططق األهططداف فأفكططار الوحططدة ليسططت ملموسططة كمططا ذكططرت المعلمططة نططرمين، و كمططا قططال 

، وقد اتضطحت هطذه الفكطرة أكثطر بعطد "مستوى المادة وطريقة عرضها ال تتالءم مع طلبة العاشر"عمر 

الططذين تحططدثوا حططول هططذا المعيططق إلططى أربعططة، وتّبططين مططن كالمهططم البرنططامج حيططث ارتفططع عططدد المعلمططين 

يطططتم عطططرض المطططادة وكطططأّن "شطططعورهم بطططأّن الوحطططدة تعطططرض بأسطططلوب شطططكلي بعيطططد عطططن الواقطططع الملمطططوس 

الطالبططات لططديهن خبططرة واسططعة بالهندسططة، وعططرض المططادة فططي بعططض األحيططان يكططون أعلططى مططن مسططتوى 

ين، كمططا أضططافوا بططأّن هنططاك فجططوة وعططدم تهيئططة الطلبططة لهططذا هططذا مططا قالتططه المعلمططة نططرم" خيططال الطالططب

 ".م سابق يهيئ الطالب لهذه الوحدةال يوجد تعلّ "المستوى العالي، فالمعلم عمر يقول 

ومطن بطين المعيقططات التطي اتفططق عليهطا غالبيططة المعلمطين قبطل وبعططد البرنطامج عططدم تطوفر وسططائل  

خر حيث أنهطا فطي نهايطة الكتطاب فطي الفصطل الثطاني، وعطدد تعليمية مناسبة للوحدة، وموقع الوحدة المتأ

 .الطلبة الكبير في الصف وأخيرًا اإلضرابات المستمرة وضيق الوقت

مما سبق يتضح أّن معرفة المعلمين حول األهداف العامة لتدريس الرياضيات، وأهداف  

. بعد البرنامج التدريبيتعليم وحدة الهندسة الفراغية، ومعيقات تحقيقها قد تطورت بشكٍل أو بآخر 

وفيما يلي شكل تلخيصي لهذا التطور بمقياس كمي، حيث كانت األسئلة األربعة األولى من الجزء 

 .درجات 8الثاني من االستبانة حول األهداف، والعالمة التامة لهذا القسم هي 
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 (12)شكل 

 وبعده درجات المعلمين في األسئلة الخاصة باألهداف قبل البرنامج التدريبي 

 ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: ثالثا   

 ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول خصائص الطلبة؟ 

( 11، 16، 9، 8)لإلجابة عن هذا السؤال قمت بتحليل إجابات المعلمين على األسئلة  

، وتحليل الحصص التي شاهدتها ((9)هذا التحليل وارد في ملحق )من الجزء الثالث من االستبانة 

للمعلِّم ين خالل تدريسهما للوحدة، وتحليل التأمالت التي كان يكتبها المعلمون بعد نهاية كل لقاء 

 :تدريبي، فكانت النتائج كاآلتي

من األمور التي من المفترض أن يهتم المعلمون بمعرفتها حول طلبتهم، الصعوبات التي  

هم لوحدة الهندسة الفراغية، والخبرات السابقة التي ال بّد أن يمتلكوها قد يواجهونها خالل تعّلم
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كمتطلب ضروري لفهم الهندسة الفراغية، والمفاهيم البديلة التي قد يحملونها، فسأتحدث عن معرفة 

 .المعلمين بخصائص الطلبة ضمن هذه المحاور الثالثة

البرهان، : امج التدريبي وهيقّسم المعلمون الصعوبات إلى مجاالٍت أربعة قبل البرن 

بمعنى استخدام الرموز الرياضية في عرض التعريفات وفي حّل األمثلة وبرهان ) األفكار الشكليةو 

وأضافوا عليها . الهندسية الصعبة مفاهيموأخيرًا عدد من الل، اعتماد الوحدة على التخيّ و ، (النظريات

 .الهندسة الفراغية والمستوية التمييز بين: بعد البرنامج التدريبي جانب آخر وهو

قبل البرنامج التدريبي لم يتحدث المعلمون كثيرًا حول الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة  

نما كانت صعوبات قد يواجهها الطلبة عند دراسة المواضيع  عند تعّلم الهندسة الفراغية بالتحديد، وا 

لصعوبات على ارتباٍط أكثر بالهندسة الهندسية إجمااًل، لكن بعد البرنامج غدا حديثهم حول ا

 .الفراغية

ثبات النظريات، حيث اعتبره أربعة من    من الصعوبات التي ذكرها المعلمون البرهان وا 

المعلمين قبل البرنامج من أكثر األمور صعوبًة في الهندسة، وازدادت النسبة بانضمام مؤيد خامس 

صعوبة في برهان  "برنامج بأّن طالباتها يواجهن حيث ذكرت عروبة قبل ال. بعد البرنامج التدريبي

، وسلط أيمن بعد البرنامج الضوء أكثر على الهندسة "النظريات وحل المسائل التي تحتاج إلى إثبات

 ". البرهان الخاص بالمسائل المتعلقة بالهندسة الفراغية صعب"الفراغية بقوله 

نسبة المعلمين الذين يرون أّن تضمين  ويرتبط بالبرهان األفكار الشكلية، ومن المالحظ أنّ  

الوحدة بالعديد من األفكار الشكلية يعد من صعوبات تعّلمها، قد تراجع بعد البرنامج، فبعد أن كان 

نصف المعلمين يعدون هذا األمر من الصعوبات قبل البرنامج، لم تذكره سوى معلمة واحدة بعد 
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الطالب غير مؤهل بأن يشاهد الرياضيات دون "مج أّن ومما قيل حول هذا األمر قبل البرنا. البرنامج

صعوبة كبيرة في استخدام الرموز "كما ذكر المعلم أنور، وأّن الطلبة كما ذكرت نفين يواجهون " أرقام

 ". واستخدام المسلمات وتوظيفها في البرهان

تي يواجهها قبل البرنامج التدريبي وبعده اعتبر نصف المعلمين أّن التخّيل من الصعوبات ال 

الطلبة عند تعّلم الموضوعات الهندسية، وتميز الحديث قبل البرنامج كونه يتناول الهندسة إجمااًل 

معظم الطلبة ليس لديهم المقدرة على التخيل، واستخدام النظريات في براهين الكثير "فكما قال أنور 

كما " يجاد حل لبعض األسئلةيصعب على الطالبات تخيل المعطيات وربطها إل"، و أّنه "من األسئلة

أوضحت نرمين، في حين غدا التعبير عن صعوبة التخيّل مرتبطًا بالهندسة الفراغية بشكٍل أكبر بعد 

صعوبة تخيل أّن المستقيمان المتخالفان ال "البرنامج، حيث ذكرت المعلمة نفين أّن طالباتها يواجهن 

يجب تخيل "، كما "يوازي مستوى [مكن أنمن الم] يمكن جمعهما في مستوى واحد، وأن المستقيم

 .أكّد المعلم أيمن" الرسم المناسب للبرهان وهذا صعب

تأكيد على كون معرفة المعلمين حول صعوبات تعّلم الهندسة كانت عامة قبل البرنامج فإّن  

واحد فقط من أصل ستة معلمين وهو المعلم أنور، ذكر عددًا من المفاهيم التي قد يواجه الطلبة 

المسقط الرأسي للقطعة المستقيمة، و تقاطع عدة مستويات مع  "صعوبًة خالل تعلمها وهي 

، في حين لم يتحدث باقي المعلمين حول مفاهيم صعبة خاصة بالهندسة الفراغية مطلقًا قبل "بعضها

ة البرنامج، وقد تغير الحال بعد البرنامج لتتنوع مفاهيم الهندسة الفراغية التي قد يواجه الطلب

كما قالت المعلمة " توضيح مفهوم نقاط مستوية ونقاط مستقيمة"صعوباٍت خالل تعّلمها، ومن بينها 

المسقط العمودي لنقطة معلومة على مستوى معلوم، "نرمين، كذلم أسهبت المعلمة أمل أكثر فذكرت 

ية المستوية وزاوية ميل مستقيم عن مستوى، وقياس الزاوية الزوجية وقدرة الطالب على إيجاد الزاو 
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، ووافقها على كون اإلسقاط العمودي من المفاهيم التي يصعب تعّلمها، المعلمون "ذات العالقة بها

 . الذكور الثالثة

التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة ومططن اإلضططافات الجوهريططة برأيططي مططا ذكططره المعلمططون تحططت بنططد  

حطططين لطططم تتضطططمنه أفكطططارهم قبطططل  والطططذي تحطططدث حولطططه نصطططف المعلمطططين بعطططد البرنطططامج فطططي والمسطططتوية

البرنامج، ومن الالفت حطول هطذا األمطر حطديث المعلمطة عبيطر عطن كطون الطلبطة يواجهطون صطعوبًة فطي 

عططدم القططدرة علططى تمييططز  "فهططم وتفسططير رسططومات الهندسططة الفراغيططة حيططث تبططدو وكأنهططا مسططتوية  مططا يوّلططد

سطططتقيمة والزوايططططا مططططع بعضططططها الشطططكل الهندسططططي والمجسططططم، وبعطططض المجسططططمات وتططططداخل الخطططططوط الم

 "[الرسمة أحيانًا تدخل الطالب في دوامة، ألنها تبدو وكأنها مستوية وليست في الفراغ] .البعض

طططص الصططططعوبات التططططي تحططططدث عنهطططا المعلمططططون قبططططل البرنططططامج   وفيمطططا يططططأتي شططططكل بيططططاني يلخِّ

 .لصعوباتالتدريبي وبعده، مع بيان أعداد المعلمين الذين ذكروا كل واحدة من هذه ا

 

 (15)شكل 

 صعوبات تعّلم الطلبة للهندسة الفراغية حسب كالم المعلمين قبل البرنامج وبعده 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

البرهانوإثبات
 النظريات

اعتمادالوحدة األفكارالشكلية
 علىالتخّيل

التمييزبين
الهندسة
الفراغية
 والمستوية

أعدادالمعلمينالذينذكروهاقبل
 البرنامج

أعدادالمعلمينالذينذكروهابعد
 البرنامج



102 
 

باالنتقططال إلططى مططا يططرى المعلمططون بططأّن علططى الطلبططة امتالكططه مططن معططارف وخبططرات كمتطلططب  

ص أشططكال خصططائو  ،التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة والمسططتويةسططابق لططتعّلم الهندسططة الفراغيططة، نجططد أّن 

، هطي المجطاالت الثالثطة التطي تمحطورت حولهطا إجابطات مفاهيم أساسطية فطي الهندسطةو  الهندسة المستوية

التمييطططز بطططين ومطططن الجطططدير بالطططذكر أّن البنطططد األول وهطططو . المعلمطططين فطططي الجطططزء الثالطططث مطططن االسطططتبانة

امج، غططاب عططن مسططاحة بعططد أن تحططدثت عنططه المعلمططات الثالثططة قبططل البرنطط الهندسططة الفراغيططة والمسططتوية

الكططالم تمامططًا بعططد البرنططامج، مططع أّن القططدرة علططى التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة والمسططتوية مططن الخبططرات 

 .التي من المفترض أن تتوفر لدى الطلبة، قبل تعّلمهم للهندسة الفراغية

علطططى القطططدرة "فقبططل البرنطططامج التططدريبي أكطططدت المعلمططات علطططى ضطططرورة أن تكططون لطططدى الطلبططة  

هذا ما عبطرت عنطه المعلمطة عروبطة، وأن يكطون كمطا قالطت نطرمين علطى " التمييز بين المستوى والفضاء

 ".والمجسم، والمقصود بالبعد الثالث( السطح)بين الشكل الهندسي " دراية بالفرق 

وقططططد اتفططططق غالبيططططة المعلمططططين علططططى ضططططرورة أن يططططدرك الطالططططب خصططططائص أشططططكال الهندسططططة  

ل إلطى عططالم الفطراغ، حيطث ازدادت نسططبة مطن اعتبططروا هطذه الخبطرة مهمططة مطن ثالثططة المسطتوية قبطل الططدخو 

معرفططة األشططكال الهندسططية "وبعططد أن كططان التركيططز قبططل البرنططامج علططى . قبططل البرنططامج إلططى أربعططة بعططده

خصططائص األشططكال الهندسططية "كمططا قططال أيمططن، انصططرف تركيططزهم بعططد البرنططامج علططى " والتمييططز بينهططا

 .كما أوضحت المعلمة نرمين" (هندسة مستوية)ازي األضالع مربع،  متو 

خول إلططى ومططن المفططاهيم والخبططرات التططي يططرى المعلمططون ضططرورة امططتالك الطلبططة لهططا قبططل الططد 

مطططع ذكطططر أعطططداد المعلمطططين الطططذين ذكطططروا الخبطططرة أو )الهندسطططة الفراغيطططة مطططا يظهطططر فطططي الجطططدول التطططالي 

 :(المفهوم قبل البرنامج وبعده
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 (6)جدول 

 الفراغية طلبة لها قبل الدخول إلى الهندسالمفاهيم والخبرات التي يرى المعلمون ضرورة امتالك ال

عدد المعلمين الذين ذكروها قبل  المفاهيم
 البرنامج

عدد المعلمين الذين ذكروها بعد 
 البرنامج

 1 1 توازي أو تعامد مستقيمين
: تعريفات أساسية مثل

الشكل الهندسي، الخط 
يم و القطعة المستق

 .المستقيمة والشعاع

1 1 

 1 1 وتحديد الزوايا وأنواعها
بعض المسلمات 
والنظريات، وطرق 
 البرهان بشكل بسيط

1 1 

مما سبق يتضح أّن معرفة غالبية المعلمين حول الخبرات السابقة التي ال بطد أن تتطوفر لطدى  

إلططططى تطططططوير حتططططى بعططططد البرنططططامج  الطلبططططة كمتطلططططب أساسططططي لططططتعّلم الهندسططططة الفراغيططططة، ظّلططططت بحاجططططة

 .التدريبي

ومططن الجوانططب المهمططة حططول خصططائص الطلبططة والتططي مططن المفتططرض أن يكططون المعلططم علططى  

درايطططة بهطططا لمسطططاعدة طلبتطططه علطططى تغييرهطططا، المفطططاهيم البديلطططة التطططي قطططد يحملهطططا الطلبطططة حطططول موضطططوع 

ريبي، فمعظطم المعلمطين قبطل البرنطامج وهذا الجانب قد تطور على نحٍو جيد بعطد البرنطامج التطد. الدراسة

تحططدثوا بالمجمططل عططن المفططاهيم البديلططة التططي قططد يحملهططا الطلبططة حططول الهندسططة عمومططًا، ثططم غططدا كالمهططم 

فالجططدولين اآلتيططين يوضططحان المفططاهيم البديلططة . أكثططر تخصيصططًا حططول الهندسططة الفراغيططة بعططد البرنططامج

 .التي ذكرها المعلمون قبل وبعد البرنامج
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 (7)ول جد

 .المفاهيم البديلة التي رأى المعلمون أّن طلبتهم قد يحملوها حول الهندسة قبل البرنامج التدريبي

 المفاهيم البديلة 
 المستقيم هو نقطتين يتم التوصيل بينهما وبالتالي عدد النقاط على الخط المسقيم نقطتين 1
 المجسم شكل هندسي مثل المربع والمكعب 1
 والمتوازي حيث تعطي الطالبة نفس التعريف للشكلين تعريف المعين 1
 المستقيمين المتعامدين والمتخالفين 2
 (مائلين) خطين متوازيين وخطين منحنيين 5
 يعتبر الطالب أن الزاوية الزوجية دائمًا قائمة 6
 المستطيل نفس متوازي المستطيالت 7
 المستقيم نفس القطعة المستقيمة 8
 متخالفينقيمين متوازيين أو الخلط بين مست 9
 عدم التمييز بين القطعة المستقيمة والخط المستقيم والشعاع 16
 يتقاطع مستويان في نقطة 11
 يمكن لمستقيمين متخالفين أن يتقاطعا 11
 ولم يقعا في مستوى واحد يتقاطعاالمستقيمان في الفراغ متوازيان إذا لم  11

. منهطططا كانطططت حطططول الهندسطططة بشطططكٍل عطططام 7هطططا المعلمطططون، مفهومطططًا بطططدياًل ذكر  11فمطططن بطططين  

 :أما بعد البرنامج التدريبي فذكر المعلمون المفاهيم البديلة اآلتية. والباقي حول الهندسة الفراغية
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 (8)جدول 

 .المفاهيم البديلة التي رأى المعلمون أّن طلبتهم قد يحملوها حول الهندسة بعد البرنامج التدريبي 

 يم البديلةالمفاه 
 خطان متوازيان والمفهوم الخاطئ خطان مائالن 1
 نقاط مستقيمة ونقاط مستوية والفرق بينهما 1
 مستقيمان متخالفان ومستقيمان ال يتقاطعان 1
 المستوى سطح له بداية ونهاية كسطح الطاولة 2
 مستقيم يقطع مستوى ومستقيمان متقاطعان 5
 أبعاد 1البعدين والمجسم ذو الخلط بين مفهوم المستوى ذو  6
 عدم التمييز بين نقاط مستقيمة ونقاط مستوية 7
 الخلط بين مستقيمين متخالفين ومستقيمين مختلفين 8
 الزاوية الزوجية والزاوية المستوية 9
 عدم القدرة على تمييز الشكل الهندسي والمجسم 16
 المستوى له نهاية 11
 الخلط بين الفراغ والمستوى 11
 لمستقيمة والخط المستقيم والشعاععدم التمييز بين القطعة ا 11
 الخلط بين المجسم والشكل الهندسي مثل الكرة والدائرة 12

كل المفاهيم البديلة التي ذكرها المعلمون بعد البرنامج فإّن وكما هو واضح من الجدول  

لمين حول المفاهيم البديلة قد التدريبي هي خاصة بالهندسة الفراغية، ما يعني أّن معرفة المع

 .تطورت بعد البرنامج
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في الشكل البياني اآلتي تلخيص لمدى تطور أو عدم تطور معرفة المعلمين حول  

 6خصائص الطلبة تبعًا للبرنامج التدريبي بمقياٍس كمي، تذكيرًا بأّن العالمة التامة لهذا الجزء هي 

 .درجات

 

 (16)شكل 

 لة المتعلقة بخصائص الطلبةنتائج المعلمين في األسئ 

 رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: رابعا   

حول ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات ومعتقداتهم  

 فيما يتعلق بوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟ استراتيجيات التعليم والتقييم،

،  11إلى  11المعلمين على األسئلة من  لإلجابة عن هذا السؤال قمت بتحليل إجابات 

، وتحليل الحصص التي ((10)هذا التحليل وارد في ملحق )من الجزء الثالث من االستبانة 
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 عمرقبل

 عمربعد
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شاهدتها للمعلِّم ين خالل تدريسهما للوحدة، وتحليل التأمالت التي كان يكتبها المعلمون بعد نهاية 

 :كل لقاء تدريبي، فكانت النتائج كاآلتي

المعرفة حول طرق : تتضمن حول استراتيجيات التعليم والتقييممعلمين ومعتقداتهم معرفة ال

التعرف على خبرات الطلبة السابقة والكشف عن مفاهيمهم البديلة، وطرق التعامل مع المفاهيم 

 . ، وطرق التدريس والتقييم، واألمثلة والتشبيهاتالفردية الفروق مراعاة استراتيجياتالبديلة، ثم 

ؤال المعلمين حول الطرق التي يستخدمونها للتعرف على خبرات الطلبة السابقة عند س

والكشف عن مفاهيمهم البديلة، تنوعت اإلجابات والخيارات، لكن قبل البرنامج التدريبي غالبية 

المعلمين اعتبروا أّن الحوار والنقاش، والحل على السبورة  من أفضل طرق الكشف عن هذه 

، تليها مباشرة االستماع واالنتباه لكالم الطلبة، ثم االختبارات التشخيصية القبلية، الخبرات والمفاهيم

في حين لم يعِط المعلمون أهمية كبيرة للوظائف البيتية حيث لم يذكرها سوى معلم ومعلمة، وال 

ى وبعد البرنامج ظّل التركيز على الحوار والنقاش، والحل عل. ألوراق العمل التي لم تذكر بتاتاً 

، واالستماع واالنتباه لكالم الطلبة، لكن ازدادت نسبة المعلمين (مع أّن نسبته تراجعت قليالً )السبورة 

الذين يستخدمون االختبارات التشخيصية القبلية لتصبح واحدة من الطرق التي يستخدمها معظم 

 .المعلمون، كما يظهر في الشكل البياني اآلتي
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 (17)شكل 

 يتبعها المعلمون للكشف عن خبرات الطلبة السابقة ومفاهيمهم البديلة االستراتيجيات التي 

وكما نالحظ من الشكل فقد تراجع اهتمام المعلمين بالوظائف البيتية، في حين تحدث معلم  

وبالتأمل في الشكل البياني أعاله نرى بأّن االستراتيجيات التي يستخدمها . واحد عن أوراق العمل

لمفاهيم البديلة قد تنوعت، حيث بلغ متوسط عدد االستراتيجيات التي ذكرها المعلمون للكشف عن ا

استراتيجيات لكل معلم، وبقي المتوسط كما هو بعد البرنامج، إال أّن  1المعلمون قبل البرنامج 

 .التغّير كان في نوعية االستراتيجية المختارة

تمامهما الكبير بالتعرف خالل مشاهداتي لحصص المعلم أنور والمعلمة نرمين الحظت اه 

على خبرات الطلبة السابقة ومفاهيمهم البديلة، والتي أطلقت عليها المعلمة عروبة في تأمالتها 

المفاهيم متداولة بين الطلبة "، وأكد المعلم أنور بأّن هذه "معلومات خاطئة، أو فيها القليل من الخطأ"

 ".ن الكرة والدائرةوهي مفاهيم خاطئة، ويجب التركيز عليها كالتمييز بي
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فالمعلم أنور في حصته األولى في شرح وحدة الهندسة الفراغية، وفي مقدمة كل حصة من  

حصص الوحدة، أحضر قائمًة من المفاهيم التي يفترض أن طلبته على معرفة بها، وكان يسأل 

وح، ومن بين تالميذه عن كل واحدة من هذه المفاهيم فيأخذ منهم التعريف ثم يكتب تعريفه على الل

نقطة، شعاع، مستقيم، قطعة مستقيمة، مستوى، أوضاع )المفاهيم التي راجعها مع طلبته 

وعندما كان المعلم يأخذ التعريفات من طلبته كان يالحظ ( (. توازي، تقاطع، تعامد)المستقيمات 

مستقيم ليس  خط"وجود مفاهيم بديلة لديهم، فعلى سبيل المثال الطالب أحمد عّرف الشعاع على أّنه 

 .فقام المعلم بإعادة ما قاله أحمد للطالب، وطلب منهم تصحيح التعريف" له بداية وليس له نهاية

 .وفي الصورة اآلتية المفاهيم السابقة التي بدأ المعلم بها شرح الوحدة 

 

 (18)شكل 

 الفراغية المفاهيم السابقة التي راجعها المعلم أنور مع طالبه في بداية شرح وحدة الهندسة 
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كذلك عندما عّرف الطلبة المستوى سألهم هل المستوى له نهاية أم أنه ممتد؟ فكانت إجابة  

أل "كما قال أحدهم، فقام المعلم بتصحيح المفهوم مباشرة بقوله " كسطح اللوح"الطلبة أنه منتٍه 

األسئلة حول فالحظت من حصص المعلم أنور أّنه يعتمد على طرح ". المستوى يمتد إلى ماالنهاية

جاباتهم وحلولهم على اللوح لتصحيح المغلوط منها  المفاهيم السابقة، واالستماع إلى كالم الطلبة وا 

مباشرة، كما أّنه يتوقع وجود مفاهيم بديلة لدى الطلبة فيسألهم عنها، كما كان الحال عندما سألهم 

في حصص أنور يأتي متوافقًا وما وجدته ". شباب ما هو الفرق بين نقاط مستوية ونقاط مستقيمة"

 .مع ما ذكره من استراتيجيات التعّرف على المفاهيم البديلة في إجابته على االستبانة بعد البرنامج

أما المعلمة نرمين فقد سارت باتجاٍه مختلف في الكشف عن المفاهيم البديلة والخبرات  

: ص حصة كاملة لهدفين األولالسابقة، فهي عند بداية تدريسها لوحدة الهندسة الفراغية تخص

تدريب الطالبات : االستماع لطالباتها حول خبراتهن السابقة ذات العالقة بالهندسة الفراغية، والثاني

كما أّنها تستمع لطالباتها كثيرًا خالل الحصص، . على بناء مجسمات من العيدان والملتينة

ب تكشف عن وجود مفاهيم بديلة لديهن، وتعطيهن مساحة واسعة للتخّيل وطرح األسئلة والتي بالغال

كما أنها تعود إلى المفاهيم والخبرات السابقة وتراجعها مع طالباتها في بداية الحصص من خالل 

شعاع، مستقيم، قطعة مستقيمة، مستوى، )عرض بوربوينت على األغلب، ومن هذه المفاهيم السابقة 

 ((.توازي، تقاطع، تعامد)أوضاع المستقيمات 

تقاطع مستويين في )مفاهيم البديلة التي وجدتها المعلمة عند طالباتها خالل النقاش من ال 

، مستقيم يقع في المستوى إذا كان يقطع المستوى في نقطة، [كما هو الحال في تقاطع خطين]نقطة 

 (.المستوى يتعين بنقطتين، أي خطين يعيِّنان مستوى
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حول آليات وطرق التعامل معها من وجهة  يدور النقاشوبعد الكشف عن المفاهيم البديلة  

 طرح مع الشرح: نظر المعلمين، وقد تمحورت أفكارهم حول هذه الطرق ضمن المحورين اآلتيين

 .البديل بالمفهوم الطالب مواجهة، و مناسبة تعليمية وسائل واستخدام أمثلة

ووسائل  اتفق المعلمون قبل البرنامج وبعده على الشرح مع استخدام أمثلة وتشبيهات

محسوسة لمعالجة المفاهيم البديلة، لكن تميزت إجاباتهم بعد البرنامج التدريبي بكونها أكثر ارتباطًا 

بالهندسة الفراغية، فكما ذكرت سابقًا قبل البرنامج تحدث المعلمون عن مفاهيم بديلة في الرياضيات 

المفاهيم تحدثوا بشكٍل عام،  وفي الهندسة بشكٍل عام، بالتالي عندما تحدثوا عن طرق مواجهة هذه

الطالب بالشيء الصحيح من خالل عمل وسائل واستخدام "فالمعلمة عروبة قالت أّنها تقوم بتعريف 

التوضيح من خالل الرسم، ووسائل  "، ووافقها أيمن حيث قال أنه يعمل على "شبكة االنترنت

 ". ومصادر تعليمية

لوسائل المحسوسة باتجاٍه أكثر ارتباطًا وقد سار حديث المعلمين حول هذه األمثلة وا 

لرسم بألوان، وعمل ا "بالهندسة الفراغية بعد البرنامج، فقالت نرمين على سبيل المثال أنها تستخدم 

مجسمات لتثبيت بعض المفاهيم، واستخدم مواد محسوسة بين يدي الطالبات، وأمثلة من البيئة 

 ".بوسائل محسوسة، كالمعجون مثالً  "ن ، وأضافت أمل أنها تستعي"المحيطة وغرفة الصف

وخالل حصص المعلمة نرمين كانت تكشف عن العديد من المفاهيم البديلة لدى طالباتها  

وتحاول تغييرها ومواجهتها على الفور، وقد كانت على يقين بأّن الطالبة قد سمعت منها المفهوم 

ية لجعل الطالبة تتخلى عن مفهومها الصحيح، فمجرد إعادة التعريف أو إعطاء أمثلة لن تكون مجد

البديل، لذلك تعمل نرمين عادًة على مواجهة الطالبة بالمفهوم لتغييره باالستعانة بوسائل ومواد 
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محسوسة، ومن خالل طرح أسئلة تجعل الطالبة تستنتج أّن مفهومها يشوبه الخطأ، وفيما يلي بعض 

 :األمثلة لكيفية معالجتها للمفاهيم البديلة

من الكتاب والواضح في الصورة اآلتية،  96لقيام بحّل السؤال األول صفحة عند ا 

 :فقالت" سمِّ مستويًا يوازي الحرف أ أ   "سألت المعلمة الطالبة سجى 

 

 (19)شكل 

الجزء الثاني، صفحة  -كتاب الرياضيات للصف العشر)صورة لسؤال من وحدة الهندسة الفراغية  
96) 

لمة بعد أن الحظت تكرار التعبير عن المستوى بنقطتين فقط من ِقب ل فأوقفتها المع" أ  ب  "  

: ، فقالت المعلمة"ال خط مستقيم: "فقالت" سجى نقطتين هل يكونان مستوى؟"عدة طالبات، وقالت 

 " انظري إلى المجسم أمامك، أشيري إلى الحرف أأ  "
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 (16)شكل 

تعانة به في حل السؤال األول في الكتاب صورة لمجسم المنشور الذي قامت الطالبات بعمله لالس 
 96صفحة 

، فأشارت إليه سجى، عندها سألتها "أين المستوى الذي يوازيه؟"فأشارت إليه سجى، فسألتها نرمين 

 .فأدر كت أنها بحاجة إلى ثالثة نقاط على األقل" كم نقطة احتجت لتسمية المستوى؟: "المعلمة

شارت المعلمة إلى مستقيمين داخل خالل شرح مفهوم مستقيمين متخالفين، أ 

هدول المستقيمين مهما مديناهم ما بتقاطعوا، فشو هي "غرفة الصف، وقالت 

لكن حتى : "، فسألت المعلمة"متوازيين: "، قالت بعض الطالبات"العالقة بينهم؟

يكونوا متوازيين الزم يجمعهم مستوى واحد، هل يمكن إنو هدول المستقيمين 

فافترضت بعض الطالبات أّن أي خطين من الممكن أن " يجمعهم مستوى واحد؟

حدا يفرجيني مستوى يجمع "يعينان مستوى، فسألت المعلمة الطالبات مرة أخرى 

أل مس ما ممكن إنو يجمعهم مستوى، : "، فقالت الطالبة إسراء"هدول المستقيمين
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في إلنو هدول الخطين مش متوازيين وال متقاطعين، ومن شروط تعيين المستوى 

 ".الفراغ إنو يكونوا الخطين متوازيين أو متقاطعين

واجهت الطالبات إشكالية عندما رسمت المعلمة على اللوح مستوى س، ورسمت  

 :، كما في الشكل اآلتي1، ل1المستقيمين ل

 

 
مستوى اعتقدت الطالبات أّن المستقيمين ليسا متخالفين ألنهما يقعان في نفس ال

على حد قول الطالبات، وإلقناعهن بأّن المستقيمين ال يقعان في نفس المستوى، 

طلبت من إحدى الطالبات تمثيل هذه الرسمة باستخدام الكرتون والعيدان 

فقالت " يقع بأكمله في المستوى؟  1هل المستقيم ل"والملتينة، ثم سألت الطالبات 

حدة كما تبين من خالل التمثيل، الطالبات بأّنه يقطع المستوى في نقطة وا

وذّكرتهن المعلمة بالمسلمة الرابعة التي تنص على أّنه إذا اشترك المستقيم ل 

 .والمستوى س في نقطتين مختلفتين فإّن المستقيم يقع بأكمله في المستوى

نصف المعلمين قبل البرنامج وبعده أكدوا على أنهم من أجل تحقيق الفهم األفضل عند 

ومون بالتعرف على الخبرات السابقة من أجل مواجهتها ومحاولة تغييرها في حال كانت الطلبة يق

خاطئة، وقد ذكر المعلمون أفكارًا جيدة لمواجهة المفاهيم البديلة قبل وبعد البرنامج، فقالت أمل قبل 

لى هذه ، وأكدت ع"أسلوب االستقراء الرياضي لحل المشكلة خطوة خطوة بالتدريج"البرنامج أنها تتبع 

0ل  

4ل  
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بمتابعة أعمال الطالب وتصحيح  "الفكرة بعد البرنامج بكلماٍت أخرى حيث قالت بأنها تقوم 

 ".األخطاء، والنقاش والحوار للوصول إلى النتائج وتعميمها

وعنططد سططؤالهم حططول طططرقهم فططي التعامططل مططع الفططروق الفرديططة داخططل الصططف، تحططدث المعلمططون  
، تنويططع األسططئلة والمهططام حسططب المسططتوى، و محسوسططة وسططائل ماسططتخدا، و التعزيططز: حططول الطططرق اآلتيططة

 .عمل المجموعاتوأخيرًا  عملالأوراق و 

االستعانة باألقران من خالل طريقة العمل التعاوني أو العمل ضطمن مجموعطات لطم يكطن لهطا  

، دور كبيططر فططي معالجططة الفططروق الفرديططة قبططل البرنططامج التططدريبي، حيططث لططم تعتمططدها سططوى المعلمططة أمططل

في حين صارت هي الطريقة األكثر اسطتخدامًا، حيطث أجمطع المعلمطون علطى اسطتخدامها بعطد البرنطامج 

 "التطططدريبي، بحيطططث تكطططون هطططذه المجموعططططات غيطططر متجانسطططة كمطططا اتفططططق معظطططم المعلمطططين، مطططن أجططططل 

 .على حد تعبير المعلم عمر" اآلخرين المساعدة في تقوية قدرات الطلبة

تنويططع األسططئلة والمهطططام ن علطططى مراعططاة الفططروق الفرديططة مطططن خططالل وقططد اتفططق غالبيططة المعلمططي 

الطططالب، فبعططد أن ذكططر أربعططة مططنهم قبططل البرنططامج أنهططم ينوعططون فططي مسططتوى األسططئلة  مسططتوىحسططب 

وطبيعة المهام، انضم إليهم خطامس بعطد البرنطامج التطدريبي، لكطن كطان كالمهطم حطول هطذا التنويطع علطى 

ستويات األسئلة المطروحة خالل الحصة كما قالت عروبة قبطل البرنطامج التنويع في م: نحوين، األول

، "التدرج في األسئلة ومراعاة ظروف الطلبطة واختيطار سطؤال لكطل طالطب حسطب قدرتطه العقليطة والذهنيطة"

 [متنوعة من حيطث المسطتوى] وضع األسئلة المختلفة "وأسئلة االختبارات وأوراق العمل كما ذكر أيمن 

أما االتجاه اآلخر والذي كان له وجود قبل البرنامج لكن تعزز وظهطر ". ت وأوراق العملفي االمتحانا

تنويططع المهططام التططي يكلططف بهططا الطلبططة بنططاء علططى مسططتواهم، حيططث يططتم : بنسططبة أكبططر بعططد البرنططامج، فهططو

الطالبطططات المتوسططططات علطططى تحديطططد التطططوازي و التخطططالف للمسطططتقيمات فطططي المجسطططم والطالبطططات  "تحفيطططز

كمططا تفعططل المعلمططة نططرمين التططي " وات المسططتوى األعلططى علططى إثبططات النظريططات مططن خططالل المعطيططاتذ
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الطالبطات ذوات المسطتوى الضطعيف مسطتواهن "أكدت على نفس فكرتها هذه بعد البرنطامج أيضطًا بقولهطا 

نجطاز األعمطال اليدويطة وهنطا يحطدث تبطادل خبطرات بطين الطالبطات المعلمطة ، ووافقتهطا "عالي في الفنون وا 

ف الطالططب الضططعيف بعمططل بسططيط والمتوسططط بعمططل المجسططم مططثالً أكلّطط "أمططل حططين قالططت بعططد البرنططامج 

ثبطططات  بمسطططاعدة بطططاقي المجموعطططة، والطالطططب ذو المسطططتوى العطططالي تحويطططل العمطططل إلطططى برهطططان نظطططري وا 

 ".المطلوب

التعططاوني ومططن وتأكيططدًا لفكططرة المعلمططة نططرمين حططول مراعططاة الفططروق الفرديططة مططن خططالل العمططل  

خالل التنويع في األسئلة والمهام حسب مستوى الطالبات، فقد رأيت هذه الممارسات خطالل مشطاهدتي 

ففططي الحصططة األولططى جلسططت الطالبططات فططي المجموعططات عشططوائيًا قبططل دخططول المعلمططة إلططى . لحصصططها

غيطططر  الصطططف، لكنهطططا قامطططت علطططى الفطططور بتوزيطططع الطالبطططات فطططي مجموعطططات بحيطططث تكطططون المجموعطططات

 .متجانسة

كمططا أّنهططا كانططت فططي كططل نشططاط تطلططب مططن جميططع المجموعططة المشططاركة فططي العمططل، وكانططت  

تعطي عالمة أقل للمجموعة التي ال تشترك كل طالباتهطا فطي العمطل، وكانطت تطدور بطين المجموعطات، 

، ومطن وتطرح العديد من األسئلة على جميع الطالبات، فتنادي كل واحدة باسمها وتططرح عليهطا سطؤاالً 

، (متططوازي مسططتطيالت)هططذه األنشطططة أّنهططا طلبططت مططن المجموعططات عمططل مجسططم يمثططل غرفططة الصططف 

 :يةبعمل المجسمات كما في الصور التال فقامت الطالبات
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 (11)شكل 

 صور لمجسم غرفة الصف كما مثلته طالبات المعلمة نرمين 

، وبدأت تسأل، فسألت إحدى الطالبات وعلى سبيل المثال أتت على واحدة من المجموعات الثمانية

، وسألت أخرى عن "فرجيني مستقيمين متوازيين"، وسألت أخرى "مااسم هذا المجسم؟"مثاًل 

مستقيمين متقاطعين، وغيرها عن مستقيمين متخالفين، وكانت تسأل الطالبة التي مستواها أعلى عن 

ير هي إلى مستقيمين متوازيين وتسأل عن أو تش" لماذا هذين المستقيمين متخالفين؟"التفسير مثاًل، 

 .سبب توازيهما

ومطن المالحطظ تراجطع نسطبة المعلمطين الطذين يسطتخدمون التعزيطز كطريقطة للتعامطل مطع الفططروق  

الفرديططة قلططياًل، فبعططد أن ذكططر نصططف المعلمططين قبططل البرنططامج أنهططم يتبعططون اسططتراتيجية التعزيططز، تخلططى 

وقطططد اختلفطططت طريقطططة تعبيطططرهم عطططن التعزيطططز قبطططل وبعطططد . ريقطططةواحطططد مطططنهم بعطططد البرنطططامج عطططن هطططذه الط

 "البرنامج، فقبل البرنامج عمل المعلمون على تعزيز الطلبة بالتشجيع والتحفيز كما قالت عروبة أنهطا 

، وأكططدت المعلمططة نططرمين علططى هططذه الفكططرة "تشططجع الطالططب ذو القططدرة البسططيطة عنططد مشططاركته فططي الحططل

ات علطططى تنفيططططذ السطططؤال وتطبيقططططه باسطططتخدام العيططططدان والكرتطططون والملتينططططة أشططططجع جميطططع الطالبطططط"بقولهطططا 
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، وبعطططد البرنطططامج تمثطططل التعزيطططز "اوالطالبطططة الضطططعيفة أشطططجعها لعمطططل هطططذا الشطططكل أو المجسطططم وأسطططاعده

إشطراك "لديهم بتشجيع جميطع الطلبطة علطى المشطاركة فطي العمطل كمطا ذكطر المعلطم عمطر أنطه يعمطل علطى 

 ".اعل مع الحصةجميع الطلبة في التف

وقطد الحظطت اسطتخدام المعلمطة نطرمين للتعزيطز بشطكٍل كبيطر فطي حصصطها، فهطي بدايطًة تحفططظ  

وتعططزز الطالبططة عنططد اإلجابططة الصططحيحة بعبططاراٍت . أسططماء جميططع الطالبططات، وتنططادي كططل واحططدة باسططمها

". هطم وجطوهرياسطمعتوا شطو حكطت، إلطي أحكتطوا إشطي رائطع وم"جميلة، كقولها عطن إجابطة أحطد طالباتهطا 

 .كما أّنها تكافئ الطالبات بإعطاء عالمات إضافية لألعمال الجّيدة

من ناحية أخرى ارتفعت قلياًل نسبة من يستخدمون الوسائل المحسوسة لمعالجة الفروق  

تنفيذ السؤال وتطبيقه باستخدام " الفردية، فبعد أن كانت المعلمة نرمين وحدها من تعمل على 

إحضار وسائل " ، انضم إليها بعد البرنامج المعلم أنور الذي يعمل على "والملتينةالعيدان والكرتون 

 ".ومصادر ومقاطع فيديو تدعم المفهوم

. لكن الحظت تباينًا بين المعلمة نرمين والمعلم أنور في التعامل مع الوسائل المحسوسة 

ي مستطيالت فأنور طلب من تالميذه في أول حصص الوحدة عمل مجسمات لمكعب، ومتواز 

فكان عندما يريد شرح مفهوم . ومنشور وغيرها، وقام هو بعمل مجسمات ليستغلها خالل شرح الوحدة

معين، يذكر تعريف الكتاب ثم يمسك أحد هذه المجسمات ويشير إلى ما يريد، دون أن يمسك 

 .الطالب المجسم ويعمل به بيديه، والصورة اآلتية تبين هذه المجسمات
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 (11)شكل 

 ر لمجسمات من حصص المعلم أنورصو  

أما المعلمة نرمين فاعتمادها كان بشكٍل كامل على الوسائل المحسوسة، فكل األنشطة  

والتدريبات تشرحها من خالل عمل الطالبات بأيديهن في الكرتون والملتينة والعيدان، حيث يصنعن 

 :المجسمات الستخدامها في حل األسئلة كما في الصور اآلتية
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 (11)شكل 

 صور المجسمات التي صنعتها طالبات المعلمة نرمين باستخدام العيدان والملتينة 

ولمعرفة مدى تأثير البرنامج على طرق التدريس التي يتبعها المعلمون عند شرح وحدة  

الهندسة الفراغية قمت بتحليل السؤال الخاص بطرق التدريس، والجدول اآلتي يبين ترتيب المعلمين 

تدل على ترتيب  5إلى  1، حيث األرقام من طرق التدريس حسب أولوية استخدامها بالنسبة لهمل

المعلمين لالستراتيجيات حسب أولوية استخدامها بالنسبة لهم، فاالستراتيجية التي يعطيها المعلم 
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ي الذ 5الرقم واحد تكون هي االستراتيجية األكثر استخدامًا في حصصه، وهكذا حتى نصل الرقم 

 .يعطيه المعلم لالستراتيجية األقل استخدامًا في حصصه

 (9)جدول 

 ترتيب المعلمين لطرق التدريس التي استخدموها قبل وبعد البرنامج التدريبي 

 يمنأ مرع نورأ روبةع لأم رمينن الطريقة
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

المحاضرة مع توجيه أسئلة 
 راكهمللطلبة إلش

1 1   1  1 1 1 2 1  

   1   2 5  1 1   المشاريع

 5 2 1 2  1  5 5 5  5 حل المشكالت

 2  5 5 5 1 2 2  1   حل اوراق عمل

خطوات حل المسألة 
 الرياضية

2 5   1 1 1  1 5 1 1 

برامج تعليمية محوسبة 
خاصة بالوحدة التي 

 أدرسها

 2 1 2  1  2 1 1   

وسائل تعليمية غير 
 كترونية إل

1 1 2 1  1 5 1 1  5 1 

التعرف : تغيير مفهومي
على مفاهيم بعض الطلبة 

 ومواجهتها

1 1  1 1 1  1   1 1 

ولتحديد أكثر الطرق استخدامًا قبل البرنامج وبعده ُأورد الشكل البياني اآلتي الذي يعبر عن  

 .عدد المعلمين الذين اختاروا كل طريقة قبل البرنامج وبعده
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 (12)شكل 

 طرق التدريس التي اختارها المعلمون قبل البرنامج وبعده 

يتضح من الشكل أّن حّل المشكالت هي أكثر طرق التدريس استخدامًا من ِقب ل المعلمين  

، لكن رغم ذلك غالبيتهم أعطوها ترتيبًا متأخرًا (من حيث عدد المعلمين الذين اختاوها) قبل البرنامج

المحاضرة مع توجيه اختيارهم كطريقة تدريس، على عكس طريقة  فهي ليست من ضمن أولويات

، حيث أتت في المراتب األولى خطوات حل المسألة الرياضية، وطريقة أسئلة للطلبة إلشراكهم

بمعنى أّن غالبية المعلمين يستخدمون طريقة المحاضرة كاسراتيجية أساسية في ، لغالبية المعلمين

 برامج تعليمية محوسبة خاصة بالوحدة التي أدرسهاة استخدام ومن الالفت أّن طريق. التدريس

. كانت أقل الطرق استخدامًا من قبل المعلمين (أو عرض شرائح بوربوينت Geogebraكبرنامج )

برامج تعليمية في حين تغير هذا الحال بعد البرنامج التدريبي فتوجه المعلمون نحو استخدام 

، ومن المالحظ أّن استراتيجية التغيير مية غير إلكترونيةوسائل تعليبالوحدة، و  محوسبة خاصة
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المفهومي ازدادت نسبة المعلمين الذين استخدموها، مع إعطائها أولوية على غيرها وجعلها في 

المراتب األولى لطرق التعليم المستخدمة، وفي ذات الوقت تراجع استخدام المعلمين لطريقة 

يستخدمون استراتيجية حّل المشكالت إلى النصف مع لكن انخفضت كذلك نسبة من . المحاضرة

 .أنها مالئمة لمحتوى وحدة الهندسة الفراغية

المعلم أنور في الحصص التي شاهدتها اعتمد باألساس على طريقة المحاضرة، مع  

تاحة الفرصة للنقاش، وهذا ما أكّد عليه في إجابته بعد البرنامج كما يظهر  توجيهه أسئلة للطلبة وا 

أعاله، لكنه استخدم كذلك استراتيجيات أخرى مثل استغالل برامج محوسبة خاصة ( 9)دول في ج

. بالوحدة كعرض بوربوينت لجميع مفاهيم الوحدة، ومشاهدة فيديو لمحاضرة حول مفاهيم الوحدة

 (.11)كذلك استخدم وسائل تعليمية غير إلكترونية، كالمجسمات التي عرضتها في شكل 

أعاله مرة أخرى، نالحظ أّن المعلم أنور بعد البرنامج ذكر بأّنه ( 9)ول ولو نظرنا إلى جد 

في المرتبة األولى يستخدم استراتيجية التغيير المفهومي، وقد الحظت في الحصص التي شاهدتها 

محاولته الكشف عن مفاهيم طلبته لمواجهة وتغيير البديل منها، لكنها لم تكن االستراتيجية األساسية 

 .دها فكما ذكرت هو باألساس اعتمد طريقة المحاضرة، مع اهتمامه بمفاهيم طلبتهالتي اعتم

على عكس المعلمة نرمين التي كما ذكرت في االستبانة بعد البرنامج كما يظهر في جدول  

أّنها تعتمد استراتيجية التغيير المفهومي باألساس أثناء شرح الوحدة، وهذا ما الحظته فهي ( 9)

لكشف عن مفاهيم طالباتها وتعديل الخاطئ منها، بمواجهتها باالستعانة بوسائل تحاول جاهدًة ا

كما أّنها تستخدم أسلوب المحاضرة لكنه ليس طاغيًا على جو الحصص، فما رأيته أّنها . محسوسة

. دقيقة، في حين تشارك طالباتها بشكٍل فاعل طيلة الحصة 15تحاضر في طالباتها مدة ال تتجاوز 

برامج محوسبة خاصة بالوحدة كعرضها بوربوينت لجميع مفاهيم الوحدة ونظرياتها، وهي تستخدم 
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والجميل في البوريوينت الذي استخدمته الحركات المستخدمة فيه والتي تسهل رؤية وفهم الكثير من 

كذلك استخدمت وسائل تعليمية غير إلكترونية كالعيدان والكرتون والملتينة، . نظريات الوحدة

ليها بشكٍل كبيٍر خالل شرح الوحدة، باإلضافة إلى كونها تعتمد استراتيجية التعّلم واعتمدت ع

 .التعاوني، ففي كل الحصص التي شاهدتها كان العمل يتم ضمن مجموعات تعاونية

 :وعند تحليل األسئلة الخاصة بطرق التقييم تبين اآلتي 

 (16)جدول 

 لبرنامج التدريبيطرق التقييم التي اختارها المعلمون قبل وبعد ا 

 أيمن عمر أنور عروبة أمل ينرمن ة التقييمطريق
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 × × × × × × × × × × × × االمتحانات

  × × × × ×  × × × × × الوظائف البيتية

حل األسئلة على 
 السبورة

× ×   × × × × ×  × × 

  × ×  ×  ×  × × × × تنفيذ األنشطة

 × × × × × × × ×  × × × المشاركة في النقاش

   ×  × ×    × ×  احترام النظام

   ×    × × ×    ملفات اإلنجاز

 .والشكل البياني اآلتي يبين أعداد المعلمين الذين اختاروا كل واحدة من طرق التقييم 
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 (15)شكل 

 بعد البرنامج التدريبيأعداد المعلمين حسب اختيارهم لطرق التقييم قبل و  

كما ظهر في إجابات المعلمين على االستبانة قبل البرنامج وبعده، فإنهم ينوِّعون إجمااًل 

بطرق التقييم التي يتبعونها، لكن تأتي االمتحانات والوظائف البيتية في المقدمة، وتأتي معها في 

في حين لم يعِط . السبورة نفس المرتبة طريقة المشاركة في النقاش، وتليها طريقة الحل على

وبعد البرنامج التدريبي . المعلمون اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ األنشطة، واحترام النظام وملفات اإلنجاز

. ازدادت قلياًل نسبة الذين يستخدمون ملفات اإلنجاز، واحترام الطلبة للنظام ضمن طرق تقييمهم

 .يموانخفض قليال استخدام الحل على السبورة كطريقة تقي

كما ظهر من إجابات المعلمة نرمين فإّنها تنّوع من استرتيجيات التقييم التي تستخدمها،  

وهذا ما الحظته بالفعل خالل مشاهدتي لحصصها، فهي ال تعتمد فقط االختبارات لتقييم طالباتها، 

حترام بل تتبع طرق التقييم البديل، كالوظائف البيتية، وتقييم العمل الجماعي داخل الحصص، وا

النظام، وتركز كثيرًا على تنفيذ األنشطة والحل على السبورة، وتقييم طالباتها كذلك من خالل 
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مشاركتهن في النقاش، ومن اإلجابة على األسئلة التقيمية التي تطرحها في بداية الحصة كمراجعة 

 .للحصة السابقة، وفي نهاية شرح كل فكرة

التي تطلبها من تلميذاتها نوعية هذه الوظائف، ومما لفت انتباهي في الوظائف البيتية  

فباإلضافة إلى تمارين الكتاب تكّلف طالباتها بوظائف خارجية وتتابع قيامهن أو عدم قيامهن 

ومن الوظائف التي . بأدائها، وتهتم بنوعية ومدى صحة ما تكتبه الطالبات في الواجبات البيتية

لعلماء الذين كان لهم دوٌر بارٌز في الهندسة الفراغية، طلبتها من طالباتها، كتابة تقرير عن أحد ا

لو سمحتي "، وقالت السؤال الثالث 96وفي أحد الحصص طلبت منهن حل تمارين الكتاب صفحة 

ني كل مستوى بلون وبعدها ِحّلي السؤال ، وفي الحصة التالية "ارسمي الرسمة على ورقة خارجية ولوِّ

كل رسمة، ومن بين رسومات الطالبات ما يظهر في الصورة جمعت حل الطالبات مع تعليقها على 

 .اآلتية

 

 (16)شكل 

 عينات من رسومات طالبات المعلمة نرمين في أحد الوظائف البيتية 
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أما المعّلم أنور فعلى الرغم من أّنه ذكر في إجاباته على االستبانة بعد البرنامج استخدامه 

فات اإلنجاز، إال أّن لدي مالحظات على أسلوبه في لجميع طرق التقييم المذكورة باستثناء مل

التقييم، فقد بدا واضحًا اعتماده على االختبارات بشكٍل كبير، فهو كثيرًا ما كان يّذكر طالبه خالل 

وبالفعل كان يكّلف الطلبة بوظائف بيتية . الحصص أّن هذه المعلومات سيسألهم عنها في االمتحان

، لكنها لم تتجاوز التمارين المطلوبة في الكتاب، كما أّنه كان يتأكد من ويتابع إن قاموا بحّلها أم ال

 . كون الجميع قد حّل الواجب دون التأكد من طبيعة الحل ومدى صحته

من جانٍب آخر كان أنور يطرح الكثير من األسئلة خالل الحصة، لكنه ال يعطي الطلبة  

ة مباشرة فإذا كانت صائبة ينتقل إلى فكرة أخرى، فرصة كافيًة للنقاش، فيسأل السؤال ويتلقى اإلجاب

ذا كانت خاطئة فقد يعطي طالبًا آخر فرصة الحديث ثم يجيب هو لكّنه كان يركز كثيرًا على . وا 

 .االنضباط واحترام النظام، ويعطي طلبته فرصة الحل على اللوح

الوحدة في  ي النسب المئوية لطبيعة األسئلة التي يستخدمها المعلمون خاللوفيما يل

 .اختباراتهم وفي أوراق العمل حسب إجاباتهم على االستبانة قبل وبعد البرنامج
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 (11)جدول 

النسب المئوية لطبيعة األسئلة التي يستخدمها المعلمون خالل الوحدة قبل وبعد البرنامج  
 التدريبي

مستويات 
 التفكير

 أيمن عمر أنور عروبة أمل ينرمن
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد بلق بعد قبل بعد قبل

26 معرفة
% 

26
% 

25
% 

15
% 

26
% 

16
% 

%
66 

56
% 

26
% 

16
% 

15
% 

16
% 

26 تطبيق
% 

16
% 

25
% 

15
% 

16
% 

16
% 

16
% 

15
% 

25
% 

56
% 

56
% 

56
% 

مستويات 
تفكير 
 عليا

16
% 

26
% 

16
% 

26
% 

16
% 

56
% 

16
% 

15
% 

15
% 

16
% 

15
% 

16
% 

تباراتهم على مستويات التفكير الدنيا قبل البرنامج التدريبي كان تركيز المعلمين في اخ

حيث كانتا تأخذان النسبة األكبر من أسئلة االختبارات، وبعد البرنامج قل ( المعرفة، والتطبيق)

التركيز على المعرفة والتطبيق وازداد االهتمام بمستويات التفكير العليا عند معظم المعلمين، وهذا 

 .مليئة باألفكار الشكليةيتفق مع طبيعة وحدة الهندسة الفراغية ال

أّن الحديث حول هذه لكن خالل تأمالت المعلمين بعد اللقاء التدريبي األول الحظت  

، حيث تحدثوا جميعًا في التأمالت عن كون النسب المئوية التي ذكرت في النسب المئوية قد أثارهم

راغية تتضمن العديد من البرنامج قد لفتت انتباههم، وعن كونهم مقتنعين بأّن وحدة الهندسة الف

األفكار الشكلية، بالتالي يجب عليهم االهتمام بتدريب طلبتهم على األسئلة ضمن مستويات التفكير 

نعم "العليا، لكّنم عبروا عن خشيتهم من رفع نسبة هذه األسئلة في اختباراتهم، حيث قالت أمل 
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 يا يتناسب مع الوضع الحالالنسب التي توصلنا لها في جدول المواصفات منطقية، لكن هل هذ

وحدة الهندسة الفراغية تحتوي على ما هو أعلى من "، ووافقتها نرمين حين قالت "ومستوى طالبنا؟

مستوى الطالب، ومن هنا قد يكون من الصعب تقييم الطالب حيث تعتمد الوحدة كثيرًا على البرهان 

 ".والنظريات

علمين البيداغوجية، ننتقل أخيرًا إلى وقبل أن أختم الحديث حول معرفة ومعتقدات الم 

الحديث حول األنشطة واألمثلة والتشبيهات التي يستخدمها المعلمون خالل تدريس وحدة الهندسة 

الفراغية، كما عّبروا عنها في االستبانات قبل البرنامج وبعده، وكما الحظتها خالل مشاهداتي 

 .لحصص أنور ونرمين

ج كونهم يستغلون غرفة الصف في إعطاء أمثلة على أكد نصف المعلمين قبل البرنام 

مفاهيم وحدة الهندسة الفراغية، وانضم إليهم باقي المعلمين بعد البرنامج، فكانت معظم األمثلة 

أمثلة وتشبيهات قبل  6والتشبيهات التي يستخدمونها من غرفة الصف، وقد ذكر المعلمون 

بعد البرنامج، ومن األمثلة  16لتصل إلى البرنامج، في حين ازدادت األمثلة والتشبيهات 

 :والتشبيهات التي ذكروها ما يلي

  سطح الطاولة أو اللوح أو جدران غرفة الصف هي أمثلة على المستويات، وكذلك

 .صفحات الكتاب أو سطح البناية

  باب غرفة الصف وهو مفتوح يعد مستوى، واألرضية هي مستوى آخر، والزاوية بينهما

 .ية الزوجيةمثال على الزاو 

  النيون في سقف الغرفة مع حافة الكتاب أو مع مستقيم على اللوح هي مثال على

 .مستقيمين متخالفين
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 النيون المزدوج في سقف الغرفة هو مثال لمستقيمين متوازيين. 

 قلما الرصاص على سطح الطاولة مثال لمستقيمين متوازيين. 

 الكتاب المفتوح مثال على مستويين متقاطعين. 

 مسقط العمودي يشبه إسقاط قلمال. 

 طوابق البنايات أمثلة على مستويات متوازية. 

 اإلسقاط العمودي يشبه تسليط ضوء من أعلى إلى أسفل. 

 أعمدة البناء والجسور هي أمثلة على التوازي والتعامد والتقاطع. 

  مستقيمين زعالنين من بعض، ومن كثر ما هم "المستقيمين المتخالفين يشبهان

على حد تعبير " ن ومضايقين مش حابين حتى إنهم يلتقوا بنفس المستوىمقهوري

 .المعلمة نرمين في أحد الحصص التي شاهدتها

نصف المعلمين قبل البرنامج التدريبي أقّروا بأّنهم ينفذون األنشطة الضرورية فقط، في  

جية، وبعد البرنامج حين النصف اآلخر قالوا بأنهم ينفذون أنشطة الكتاب باإلضافة إلى أنشطة خار 

ارتفعت نسبة الذين ينفذون أنشطة الكتاب باإلضافة إلى أنشطة خارجية إلى أربعة من أصل ستة 

 .معلمين

أستخدم الكرتون وعيدان  "ومن األنشطة الخارجية التي ذكرها المعلمون قبل البرنامج،  

مكعب واستخدام الملتينة  الخشب والملتينة إليصال بعض المفاهيم، فمثاًل أطلب من الطالبات عمل

لتمييز وتسمية الرؤوس، وأطلب من كل طالبة تحديد المستقيمات المتقاطعة والمتوازية والمتخالفة، 

وكذلك المستويات المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة، وعلى نفس المنوال أطلب من الطالبات تمثيل 

 .كما قالت المعلمة نرمين" حلكل شكل أثناء حل تمارين الكتاب لالستعانة بالمجسم في ال
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مجسم ذو مستويات عديدة أثناء الحصة "كذلك أمل التي تطلب من الطالبات عمل  

ببناء مجسمات "، وأنور الذي يقوم مع طالبه "والمشاركة في إيجاد مستويات متقاطعة ومتوازية

 ".لتفسير بعض األمثلة واألسئلة

بعد البرنامج التدريبي، ما ذكرته المعلمة ومن األنشطة الخارجية التي ذكرها المعلمون  

رمي قلم رصاص بشكل عمودي على سطح طاولة بحيث يكون عليها غبار الطباشير، "نرمين 

ضوء وأقوم بتسليطه "، وحول مفهوم اإلسقاط ذكر المعلم عمر أّنه يحضر "فيظهر المسقط كنقطة

شرح مفهوم "أما أمل فتعمل على ". على شيء معّين من أجل تسهيل توصيل فكرة اإلسقاط العمودي

توازي مستويين في ساحة المدرسة من خالل النظر في طوابق المدرسة، وعمل مجسمات 

تركيب عيدان البوظة إليصال بعض  "، كذلك أنور يعمل على "واستخدامها في برهان النظريات

 ".األفكار

معلمين ومعتقداتهم ي تلخيص لمدى تطور أو عدم تطور معرفة الفي الشكل البياني التال 

تبعًا للبرنامج التدريبي بمقياٍس  حول استراتيجيات التعليم والتقييم فيما يتعّلق بوحدة الهندسة الفراغية

 .درجات 16كمي، تذكيرًا بأّن العالمة التامة لهذا الجزء هي 
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 (17)شكل 

فيما  ات التعليم والتقييمحول استراتيجينتائج المعلمين في األسئلة المتعلقة بالمعرفة والمعتقدات  
 يتعّلق بوحدة الهندسة الفراغية

 خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: خامسا   

ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول المنهاج فيما يتعلق  

 بوحدة الهندسة الفراغية؟

،  15إلى  11سئلة من لإلجابة عن هذا السؤال قمت بتحليل إجابات المعلمين على األ 

من الجزء الثالث من االستبانة، وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلِّم ين خالل تدريسهما للوحدة، 

 :فكانت النتائج كاآلتيحيث قمت بالكشف عن معرفة المعلمين األفقية والعمودية بالمنهاج، 

وحدة الهندسة الفراغية  أجمع غالبية المعلمين قبل البرنامج التدريبي وبعده على كون موقع 

ها في آخر الكتاب دليل ضعُ ألنّها واقعة في آخر الكتاب وذات صفحات عديدة، وو  "غير مالئم، 

وفي رأٍي مخالف تبّنته المعلمة . على حد تعبير المعلم أنور قبل البرنامج" على عدم االهتمام بها
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مكان الوحدة ولكن المشكلة في أّن  المشكلة ليست في"نرمين وحدها فقالت قبل البرنامج وبعده أّن 

 ".مادة الفصل الثاني زخمة جدًا وطويلة وتحتوي على الكثير

ما دفع المعلمين إلى اقتراح العديد من األفكار لحل مشكلة موقع الوحدة وطولها وكثرة  

 أن تكون وحدة الهندسة الفراغية وجميع وحدات"األفكار الواردة فيها، ومن بين هذه االقتراحات 

الهندسة في الصفوف السابقة من الوحدات األولى حتى يضطر المعلم المرور عليها وتأسيس 

 .كما قالت أمل، ووافقتها على ذلك المعلمة عروبة والمعلم أنور قبل البرنامج وبعده" الطلبة

لو يتم التخفيف من زخم وكثافة مادة الفصل "أما نرمين فاقترحت قبل البرنامج وبعده  

تجزئة المادة بحيث يتم التمهيد لها في الصف الثامن أو التاسع "و كما قالت بعد البرنامج ، أ"الثاني

ووافقها على هذا االقتراح المعلم أنور والمعلم عمر، حيث اقترح أنور قبل ". من حيث المسلمات مثالً 

تحليل الوحدة وتقسيمها إلى مواضيع وترتيبها حسب مستويات الصفوف ووضع كل "البرنامج 

نقل جزء من الوحدة إلى منهاج األول الثانوي العلمي "، أما عمر فاقترح "موضوع في الصف المالئم

 ".وا ضافته إلى الهندسة التحليلية الفراغية

كما اقترح المعلمون أن يتم التمهيد ألفكار هذه الوحدة في الصفوف السابقة، كما قال أنور  

غية في المراحل السابقة مما يوصل المعلومة بشكٍل التدرج في عرض الهندسة الفرا"بعد البرنامج 

أقترح بأّن يكون هناك "، ووافقه عمر حين قال "تدريجٍي ويسهِّل على الطالب استيعاب الموضوع

 ".وحدة في الصف التاسع تهيِّئ الطالب وتؤسس لدراسة هذه الوحدة في العاشر

رؤية واضحة لديهم عن مما سبق يتضح عدم رضا المعلمين عن موقع الوحدة، ووجود  

 .أسباب عدم الرضا، واقتراح تعديالت جيدة قبل البرنامج وبعده
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عند سؤال المعلمين حول المعرفة األفقية والعمودية بالمنهج، قبل البرنامج التدريبي اثنين  

في من المعلمين ذكروا بأّنهم ال يربطون مفاهيم وحدة الهندسة الفراغية بغيرها من المفاهيم الرياضية 

السنوات الالحقة للصف العاشر األساسي، في حين أربعة منهم أقّروا بأّنهم يستخدمون مفاهيم وحدة 

 .الهندسة الفراغية عند تدريسهم لوحدة الهندسة الفراغية التحليلية للصف الحادي عشر العلمي

ية في استخدم مفاهيمها في الهندسة الفراغية التحليل"وعلى وجه التحديد ذكر المعلم عمر  

 5، وقد أكد على هذا الربط "الصف األول الثانوي العلمي مثل تقاطع مستويين، وتوازي مستويين

 .من المعلمين بعد البرنامج التدريبي

ات في الصفوف السابقة، فقد أما عن الربط بين الهندسة الفراغية وموضوعات الرياضي 

ل الثالث حول معرفة خصائص الطلبة، عن معرفة المعلمين حولها ضمن اإلجابة على السؤا تحدثتُ 

تحت بند الخبرات السابقة التي من المفترض أن يمتلكها الطلبة كمتطلب سابق لدراسة الهندسة 

 .الفراغية

قبل البرنامج التدريبي نصف المعلمين لم يذكروا أّنهم يستغلون ما يتعّلمه الطلبة في  

ربطها مع مفاهيم وحدة الهندسة الفراغية، الموضوعات األخرى غير الرياضيات في الصف العاشر ل

في حين تحدث النصف اآلخر منهم عن كونهم يربطون بين الهندسة الفراغية والتكنولوجيا، وقد 

ازدادت نسبة هؤالء بعد البرنامج حيث تحدث خمسة من المعلمين عن ربطهم بين الهندسة الفراغية 

 .والتكنولوجيا

الهندسة الفراغية والتكنولوجيا من عدة زوايا، فقبل وقد تحدث المعلمون عن الربط بين  

، وأّنها تربطها مع مفاهيم "مع معلمة مادة الحاسوب للربط"البرنامج ذكرت المعلمة نرمين أّنها تتابع 
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والمعلم أيمن قال بأّنه . التي يدرسها الطلبة في التكنولوجيا" المستوى والمجسم والمستقيم والزوايا"

رسم األشكال الهندسية باستخدام الحاسوب "الفراغية والتكنولوجيا من خالل يربط بين الهندسة 

 .وقد أكّد على نفس الفكرة بعد البرنامج" باألبعاد الثالثية

من المعلمين أّنهم يربطون بين الهندسة الفراغية  2وبعد البرنامج التدريبي كذلك ذكر  

ج األوتوكاد في مادة التكنولوجيا مما يساعد في والتكنولوجيا، من خالل استغالل تعّلم الطلبة لبرنام

كذلك يربط المعلمون كما ذكر ثالثة منهم بين مفهوم . زيادة قدرة الطلبة على الرسم الهندسي

 .اإلسقاط العمودي في الهندسة الفراغية والمساقط التي يدرسها الطلبة في التكنولوجيا

ها المستمر بين مفاهيم الهندسة وفي الحصص التي شاهدتها للمعلمة نرمين وجدت ربط 

الفراغية وما تعّلمته الطالبات في الصفوف السابقة حول المفاهيم الهندسية األساسية ذات العالقة 

بالوحدة، كتعريف التوازي والتعامد والمستوى وبعض المسلمات البسيطة الواردة في الصف السابع، 

 .شكال الرباعية والمثلثاتباإلضافة إلى خصائص األشكال الهندسية البسيطة كاأل

كما قامت نرمين بالربط بين الهندسة الفراغية والتكنولوجيا حين قامت برسم خط مستقيم  

يقطع مستوى، فاعتقدت الطالبات أّن هناك أكثر من نقطة مشتركة بين الخط والمستوى، فّذكرتهن 

شو معنى هاي الخطوط ابتذكري من التكنولوجيا "حينها بما تعلمنه بالتكنولوجيا حيث قالت 

 .، فأرشدتهن إلى كونها تدل على الجزء غير المرئي من الرسم"المتقطعة؟

تلخيصًا لمدى تطور أو عدم تطور معرفة المعلمين حول المنهاج تبعًا للبرنامج التدريبي  

 .درجات 6بمقياٍس كمي، أوِرد الشكل البياني اآلتي تذكيرًا بأّن العالمة التامة لهذا الجزء هي 
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 (18)شكل 

 نتائج المعلمين في األسئلة المتعلقة بالمنهاج قبل البرنامج وبعده 

 سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: سادسا   

ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول مصادر التعّلم الممكن  

 استخدامها خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية؟

،  19إلى  16ذا السؤال قمت بتحليل إجابات المعلمين على األسئلة من لإلجابة عن ه 

من الجزء الثالث من االستبانة، وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلِّم ين خالل تدريسهما للوحدة، 

حيث بحثت فيما يعرفه  وتحليل التأمالت التي كان يكتبها المعلمون بعد نهاية كل لقاء تدريبي،

ادر التعّلم كالكتب والمجالت واألفالم والبرامج الحاسوبية والمواقع اإللكترونية المعلمون حول مص

الممكن استخدامها خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية، وكذلك أوراق العمل التي يستخدمونها 

فكانت النتائج  خالل التدريس، والمواد والوسائل المحسوسة التي طوروها بغية تسهيل تدريس الوحدة،

 :تيكاآل
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قبل أن أعرض نتائج إجابات المعلمين على األسئلة ذات العالقة بمصادر التعّلم الممكن  

استخدامها عند تدريس الهندسة الفراغية، أود التنويه إلى وجود مشكلة في اإلجابات بسبب أّن 

ة الهندسة المعلمين قاموا باإلجابة على االستبانة بعد البرنامج التدريبي قبل أن يقوموا بتدريس وحد

الفراغية، فكانت إجاباتهم بناًء على ما قاموا بفعله أثناء تدريس الوحدة في السنوات الماضية، مع 

اإلشارة في إجاباتهم إلى نيتهم التغيير بعد األفكار التي سمعوها في البرنامج، كما قال المعلم أنور 

مثل هذه األدوات والوسائل بعد حضوري لهذه الورشة قررت أن أعمل على تحضير "بعد البرنامج 

 ".المحسوسة

الشكل البياني اآلتي يبين أعداد المعلمين الذين قالوا أنهم قد طوروا أوراق عمل  

 .يستخدمونها عند تدريسهم وحدة الهندسة الفراغية قبل البرنامج التدريبي وبعده

 

 (19)شكل 

ونها عند تدريسهم وحدة الهندسة أعداد المعلمين الذين قالوا أنهم قد طوروا أوراق عمل يستخدم 
 الفراغية قبل البرنامج التدريبي وبعده
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من المعلمين أّي غالبيتهم أكّدوا قبل البرنامج على  2كما يظهر من الشكل البياني فإّن  

كونهم لم يطوروا أوراق عمل الستخدامها عند تدريس وحدة الهندسة الفراغية، في حين تغير الحال 

قّر غالبيتهم بأنهم طوروا أو سيطورون أوراق عمل الستخدامها عند تدريسهم بعد البرنامج حيث أ

 .لوحدة الهندسة الفراغية

وعند سؤال المعلمين حول توفر أو عدم توفر أدوات الهندسة في المدارس التي يعملون بها  

حين أكّد قبل البرنامج، تبّين أّن نصف المدراس تتوفر فيها أدوات الهندسة والنصف اآلخر ال، في 

 .معلمين بعد البرنامج على توفر أدوات الهندسة في مدارسهم 5

ولعّل الذي يهمني بمعرفة المعلمين حول األدوات الهندسية هو طريقتهم في استخدامها،  

حيث أجمع المعلمون على توفر أدوات الهندسة البسيطة في مدارسهم كالفرجار والمنقلة والمسطرة 

كما " أثناء الرسم للتركيز على موضوع التوازي والتعامد مثالً "يستخدمونها  والمثلثات، وقالوا بأنهم

قالت نرمين قبل البرنامج وأكدت كالمها المعلمة عروبة، ثم أضافت بعد البرنامج أنها تستخدمها 

 ".للقيام بعمل المجسمات"

مسطرة وهذا ما الحظته عند زيارة أنور ونرمين في مدارسهم، حيث الحظت استخدامهما لل 

لكّني لم أجد استخدامًا ، بشكٍل كبير عند قامهما أو قيام طلبتهما بالرسم على اللوح أو على الدفاتر

 .لألدوات الهندسية األخرى

من جهٍة أخرى أكّد غالبية المعلمين قبل البرنامج التدريبي وبعده على أّنهم قد طّوروا  

ومن بين هذه . هم وحدة الهندسة الفراغيةوسائل تعليمية ومواد محسوسة يستخدمونها خالل تدريس

الوسائل التعليمية والمواد المحسوسة، بناء المجسمات كما ذكر المعلمون األربعة الذين أجابوا بنعم 
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تعامد وتوازي "إضافًة إلى استخدامهم للورق المقوى واألقالم إليصال مفهومي . على هذا السؤال

جسم "رنامج وبعده، وأضاف بعد البرنامج أّنه يحضر كما ذكر المعلم عمر قبل الب" المستقيمات

 ".ويسّلط عليه ضوء لتوصيل مفهوم اإلسقاط

وتأكيدًا على أّن المعلمين يعتمدون بشكٍل كبير في شرح الوحدة على المجسمات التي  

يبنونها هم وتالميذهم، فقد الحظت هذا االمر في حصص المعلم أنور والمعلمة نرمين، مع 

 .طريقة عمل هذه المجسمات وطريقة االستفادة منها اختالفهما في

فأنور طلب من تالميذه وقام هو كذلك بعمل مجسمات قبل الحصص، وكان يعرضها  

خالل الحصص، ويستفيد منها أثناء شرحه لبعض مفاهيم الوحدة، ومن هذه الوسائل ما يظهر في 

  :الصورة اآلتية

 

 (16)شكل 

 رصور لمجسمات من حصص المعلم أنو 
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أما المعلمة نرمين فكما ذكرت سابقًا تقوم طالباتها ببناء المجسمات من العيدان والكرتون  

يم البديلة، والملتينة خالل الحصص، ويتم استغاللها في شرح المفاهيم وحل األسئلة ومعالجة المفاه

 :   ظهر في الصور اآلتيةومن هذه المجسات ما 

   

 (11)شكل 

 تها طالبات المعلمة نرمين باستخدام العيدان والملتينةصور المجسمات التي صنع

أستخدم عيدان الخشب "وهذا ما أكدت عليه نرمين عند إجابتها على االستبانة، حيث قالت  

والملتينة لعمل مجسم، أو مثاًل مستقيم يقطع مستوى، حيث المستوى قطعة الكرتون، ( الشوي)

 ".والمستقيم العود

ي استخدمها المعّلم أنور في الحصص التي شاهدتها، عرض ومن مصادر التعّلم الت 

بوربوينت لتسهيل عرض مفاهيم الوحدة ونظرياتها وتمارين عليها مع وجود صوت وحركات تساعد 
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كمراجعة لمفاهيم الوحدة  YouTubeكذلك عرض محاضرة حول الهندسة الفراغية من . على الفهم

 .سوسة وتركيزه على مفاهيم الطلبة البديلةيلقيها أستاذ مصري، مع استخدامه لوسائل مح

كذلك المعلمة نرمين استخدمت عرض بوربوينت شامل لمفاهيم الوحدة ونظرياتها،  

 .باإلضافة إلى الطباشير الملونة والعيدان الخشبية والملتينة والكرتون المّلون

عجابهم بفكرة كما عبّر المعلمون جميعًا في تأمالتهم بعد اللقاء التدريبي الثاني عن إ 

الذي تم عرضه في هذا اللقاء، حيث قالت  Flat Landعرض فيلم حول الهندسة الفراغية كفيلم 

 Flat Landعرض فيديو "المعلمة أمل أن من بين أهم األفكار التي تفاعل ت معها في اللقاء 

 Flatفيديو أجمل فكرة ُعِرض ت هي "كذلك المعلمة نرمين التي قالت . "لتقريب المفاهيم المجردة

Land  الذي يبين الصراع والوصول إلى ثورةThree Dimension " إعطاء "كذلك على حّد قولها

المدربة مواقع إنترنت ممكن االستفادة منها كأسلوب توضيح للهندسة الفراغية حيث أّن الطالب 

 ".ع لما يراه أكثر من الرموزيتشجّ 

د مواجهتهم لمشكلة أو صعوبة خالل شرح ولمعرفة المصادر التي يلجأ إليها المعلمون عن 

ج وبعده مصادر أو مراجع، فكانت خياراتهم قبل البرنام 5وحدة الهندسة الفراغية، اقترحت عليهم 

 :كما يظهر في الجدول التالي
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 (11)جدول 

المصادر والمراجع التي يلجأ إليها المعلمون عندما يواجهون صعوبة خالل شرح وحدة الهندسة  
 ة قبل البرنامج وبعدهالفراغي

 أيمن عمر أنور عروبة أمل ينرمن المصادر
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 زمالئـــــي بأحـــــد أســـــتعين
 الخبراء

 × ×  × × × ×   × × 

 االنترنـــــــت إلـــــــى أرجـــــــع
 للتغّلـب طـرق عن وأبحث
ــــــى ــــــي الصــــــعوبة عل  الت

 واجهتها

 × × × × × × × × × × × 

 فمشــــــــــــــر  أستشــــــــــــــير
ـــي الرياضـــيات  مديريـــة ف

 والتعليم التربية

            

   × × × ×     × × حاسوبية برامج أستخدم

 وكتــــب بمراجــــع أســــتعين
 خارجية

     ×     × × 

كما يظهر من الجدول فإّن جميع المعلمين قبل البرنامج وبعده يرجعون إلى اإلنترنت  

وغالبيتهم قبل البرنامج وبعده قالوا بأّنهم . نهاللبحث عن طرق للتعلب على الصعوبات التي يواجهو 

 .يلجأون إلى أحد زمالئهم الخبراء عند مواجهتهم لصعوبة خالل شرح وحدة الهندسة الفراغية
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في حين أكّد نصف المعلمين قبل وبعد البرنامج على استخدامهم لبرنامج حاسوبية لحل  

 .مراجع خارجيةالمشكلة، ونسبة بسيطة قالوا أّنهم يستعينون بكتب و 

ومن الالفت أّن استشارة مشرف الرياضيات في مديرية التربية والتعليم لم تكن ضمن  

 .خيارات أّي من المعلمين قبل البرنامج التدريبي وبعده

وفي ما يأتي شكل بياني تلخيصي لمدى تطور أو عدم تطور معرفة المعلمين حول  

وحدة الهندسة الفراغية، تبعًا للبرنامج التدريبي  المصادر التعليمية الممكن استخدامها عند شرح

 .درجات 8بمقياٍس كمٍي، مع التذكير بأّن العالمة التامة لهذا الجزء هي 

 

 (11)شكل 

 نتائج المعلمين في األسئلة المتعلقة بمصادر التعّلم قبل البرنامج وبعده 
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 سابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: سابعا   

 التدريبي في تطوير معرفة معلمي الرياضيات حول السياق؟ ما أثر البرنامج 

 16، و األسئلة من 6لإلجابة عن هذا السؤال قمت بتحليل إجابات المعلمين على سؤال  

،  من الجزء الثالث من االستبانة، وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلِّم ين خالل 12إلى 

حيث كتبها المعلمون بعد نهاية كل لقاء تدريبي، تدريسهما للوحدة، وتحليل التأمالت التي كان ي

حاولت استكشاف ما يعرفه المعلمون حول الخصائص المحددة لكل طالب، وحول نظام التعليم في 

 :فكانت النتائج كاآلتيالمجتمع المحلي، 

للتحقق من معرفة المعلمين حول السياق سألتهم في البداية حول معرفتهم بنظام التعليم  

 .معرفتهم بالمجتمع المحلي، ومعرفتهم حول كل طالبالمحلي، و 

من المعلمين قبل البرنامج وبعده على كونهم ال يتواصلون مع مديرية التربية في  2أكّد  

 .مناطقهم للحصول على الوسائل التعليمية التي يحتاجونها لتدريس وحدة الهندسة الفراغية

ته المعلمة أمل   قبل البرنامج، حيث قالت بأّنها تتوقع ومن أسباب عدم التواصل ما ذكر 

بإيجاد بدائل "، وقالت بعد البرنامج بأّنها تقوم "عدم توفر الوسائل المناسبة لوحدة الهندسة الفراغية"

أعتمد "، وهذا ما أكدته عروبة بعد البرنامج بقولها "أسهل وأسرع من المدرسة أو المجتمع المحلي

 .كّد المعلم عمر على نفس الفكرة كذلك، وأ" على إنجازات الطالبات وأعمالي

أما عن عدد الحصص التي يخصصها المعلمون لتدريس وحدة الهندسة الفراغية فكانت  

 :إجابات المعلمين كما يظهر في الجدول اآلتي
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 (11)جدول 

 عدد الحصص التي يخصصها المعلمون لتدريس وحدة الهندسة الفراغية قبل البرنامج وبعده 

 أيمن عمر أنور عروبة أمل ننرمي عدد الحصص

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 8أقل من 

 حصص

        ×               

 × ×   ×               × حصة 8-12

 12أكثر من 

 حصة 

  × × ×   × × ×   ×     

إلى  8ما بين كما يظهر من الجدول نصف المعلمين قبل البرنامج قالوا بأّنهم يخصصون  

حصة لتدريس وحدة الهندسة الفراغية، في حين ذكر اثنان منهم أّن الوحدة بحاجة إلى أكثر من  12

حصص وهي المعلمة عروبة التي قالت بأّن السبب  8حصة، ومعلمة واحدة تخصص أقل من  12

 ".كون في نهاية الدوام ومنهاج عاشر طويلالوقت غير كاٍف فن"يعود لكون 

 12إلى  8ن إجابات المعلمين الذين قالوا  قبل البرنامج أّنهم يخصصون ما بين وقد بدا م 

حصة لتدريس الوحدة، قناعتهم بأّن هذا العدد غير كاٍف، إال أّنهم ذكروا أّن هذا العدد من الحصص 

هو الذي يتبقى في نهاية الفصل، ما يجعلهم كما عبَّر العديد من المعلمين ال ينهون الوحدة كاملة، 

 16دروس بشكٍل كامل وأحتاج ما يقارب  2ال أنهي المادة بحيث أقطع "وهذا ما قالته نرمين 

، "حصص ومن ثم ما تبقى من حصص أقوم بإيصال المفاهيم المتبقية بدون الخوض في التفاصيل
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ليس كاٍف ولكني ال أعطي جميع المادة بسبب " حصة  12 – 8ووافقها المعلم عمر حيث قال أّن 

 ".العاشر طويلة لذلك ال أستطيع أّن أنهي الهندسة الفراغية أّن مادة

حصة لتدريس  12معلمين قالوا أّنهم يخصصون أكثر من  5وبعد البرنامج التدريبي  

حصة وقد يصل إلى  18لما يزيد عن " الوحدة، وعّبرت المعلمة نرمين عن قناعتها بحاجة الوحدة 

زخم المادة وصعوبة " ، باإلضافة إلى "ن النشاطاتحصة حيث أنّها بحاجة إلى تنفيذ كثير م 15

المفاهيم فيها واحتوائها على األهداف ذات المستوى العالي من التفكير التي تحتاج إلى مجسمات 

 .، وقد أكد باقي المعلمون على نفس هذه الفكرة"ومواد محسوسة

لمحلي، سألُت واستكمااًل للصورة حول معرفة المعلمين بالنظام التعليمي والمجتمع ا 

فكانت إجاباتهم كما في الجدول المعلمين حول الخيارات التي يلجأون إليها في حال نقص األدوات، 

 :يالتال
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 (12)جدول 

الخيارات التي يلجأ إليها المعلمون في حالة نقص األدوات التي يحتاجونها لتدريس وحدة الهندسة 
 الفراغية

الخيارات في حالة 
 نقص األدوات

 أيمن عمر أنور عروبة أمل يننرم
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

أقوم بشرائها من 
ميزانية المدرسة 
بعد طلب موافقة 

 المدير

  × × × × × × × × × × × 

أستعين بالطلبة و 
األهالي من أجل 

 المساعدة

  × × × × × × × × × × × 

أقوم بطلبها من 
المسؤولين في 

 ة التربيةمديري

        × × × × × × × × 

أفّكر بنشاط آخر 
يتناسب مع المواد 

 المتوفرة

    × × × × × × × × × × 

                         أقوم بإلغاء النشاط
كما يظهر من الجدول فقد تنوَّعت أفكار المعلمين حول كيفية تصّرفهم في حالة نقص  

من المعلمين قبل البرنامج  5شطة وحدة الهندسة الفراغية، فذكر األدوات التي يحتاجونها للقيام بأن

األهالي ون بالطلبة و ستعينأّنهم يقومون بشرائها من ميزانية المدرسة بعد طلب موافقة المدير، أو ي

 .، وقد انضمت إليهم معّلمة بعد البرنامج ليكون هذان الخياران لكل المعلمينمن أجل المساعدة

آخر  بنشاطٍ  المعلمين قبل البرنامج وبعده على كونهم يحاولون التفكيركما أكّد خمسة من  

ون بطلب قوممنهم قبل البرنامج وبعده أّنهم ي 2لديهم، في حين ذكر  يتناسب مع المواد المتوفرة
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ومن المالحظ أّن خيار إلغاء النشاط لم يكن . من المسؤولين في مديرية التربية األدوات الناقصة

 .من المعلمين قبل البرنامج وبعدهضمن خيارات أي 

مما سبق يتضح تنّوع الطرق التي يلجأ إليها المعلمون لحل مشكلة نقص األدوات الالزمة  

للقيام بأنشطة وحدة الهندسة الفراغية، حيث كانت لديهم طرق متنوعة قبل البرنامج وازداد التأكيد 

 .عليها بعده

خصائص طلبتهم كما ظهر في إجاباتهم على أخيرًا يهتم المعلمون بمعرفة الكثير حول  

االستبانة قبل البرنامج التدريبي وبعده، ويعتبرون أّن معرفتهم لهذه الخصائص ضرورية وتؤثر على 

إّن " العملية التعليمية التعّلمية، وهذا ما أشار إليه المعلم أيمن بعد البرنامج التدريبي حيث قال 

م باألمور الخاصة في المسيرة التعليمية ويجب أن نلِّ  االهتمام بالطالب بشكٍل عام هام جداً 

 ". بالطالب

، المستوى األكاديميوقد تعددت األمور التي يهتم المعلمون بمعرفتها عن طلبتهم لتشمل  

 طبيعة عمل الوالدين، و الوضع االجتماعي، و الوضع االقتصادي، و الوضع الصحي للطالب وذويهو 

 .وهواياتهم ةثقافة الطلبوثقافتهم، وأخيرًا 

من الالفت أّن أحد المعلمين قبل البرنامج لم يذكر أنه يهتم بمعرفة أي شيء عن تالميذه،  

لكن تغير األمر بعد البرنامج حيث ذكر العديد من األمور التي يهتم بمعرفتها عن طلبته، كالوضع 

 .الصحي واالجتماعي والثقافة العامة

 .حول ما يهتمون بمعرفته عن طلبتهموفيما يلي تتبع تطور أفكار المعلمين  
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اعتبر غالبية المعلمين قبل البرنامج أّن االهتمام بمعرفة الوضع االجتماعي للطلبة يعد   

من أولوياتهم، حيث تحدث عنه خمس معلمين من أصل ستة، باعتباره يؤثر على الطلبة من جوانب 

على نفسيتها كالطالق أو وفاة فوجود مشاكل اجتماعية تؤثر على الطالبة وبشكل خاص  "عدة  

على حد تعبير المعلمة نرمين، وهذا ما دعمه البرنامج التدريبي فأكد المعلمون جميعًا " أحد الوالدين

على ضرورة معرفة الوضع االجتماعي للطلبة كما تبين في إجاباتهم على االستبانة بعد البرنامج 

يث ذكرت أّن من بين أهم األفكار التي تفاعلت التدريبي، وكما أكدت المعلمة نرمين في تأمالتها ح

 ".ضرورة التعّرف على بيئة الطالب اأُلس ِرية"معها في اللقاء التدريبي األول 

وبالنسبة لمعرفة الوضع الصحي للطالب وذويه، فقد أكد خمسة من المعلمين على  

يبي، مبررين ذلك بتأثير اهتمامهم بمعرفة الوضع الصحي للطلبة وألفراد أسرهم قبل البرنامج التدر 

أهتم بشكل كبير في معرفة إذا كان  "الوضع الصحي على تعّلم الطلبة ونفسياتهم، فكما قالت نرمين 

، " أو وجود مشاكل صحية عند الوالدين ،هناك مشاكل صحية خوفًا من إيقاع الطالبة في إحراٍج ما

 .من أولويات جميع المعلمين وبعد البرنامج التدريبي صار االهتمام بالوضع الصحي للطلبة

من جهٍة أخرى لفت انتباهي عدم اهتمام المعلمين بمعرفة الوضع االقتصادي لطلبتهم  

وظروفهم المادية، فلم يكن من ضمن األمور التي يهتمون بمعرفتها عن طلبتهم قبل البرنامج 

عد البرنامج التدريبي التدريبي، فلم تذكره سوى معلمتين، وقد تراجع االهتمام بهذا األمر أكثر ب

 .ليقتصر ذكره عند معلمة واحدة فقط

أما عن معرفة الوضع األكاديمي للطلبة ومستوى معرفتهم حول الموضوع الذي سيدرس،   

ومفاهيمهم حوله، فلم يهتم به المعلمون كثيرًا قبل البرنامج التدريبي، حيث أّن نصف المعلمين فقط 
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ر الحال بعد البرنامج التدريبي فذكر خمسة من المعلمين أي اعتبروا أن هذا األمر مهم، لكن تغي

 .غالبيتهم اهتمامهم بالكشف عنه

المعرفة عن طبيعة عمل الوالدين وثقافتهم، والمعرفة حول ثقافات الطلبة واهتماماتهم  

حيث ازدادت نسبة الذين يحرصون على . وهوايتهم أتت في المراتب األخيرة من اهتمام المعلمين

طبيعة عمل الوالدين وثقافتهم إلى النصف بعد البرنامج في حين أشارت إليها معلمتين فقط معرفة 

قبل البرنامج، على الرغم من ذلك عندما سألت المعلمين حول معرفتهم بطبيعة عمل الوالدين، أكد 

جميع المعلمين على كون معرفتهم بالطلبة وأولياء أمورهم وطبيعة أعمالهم تؤثر على تدريسهم 

 .لوحدة، حيث ذكر غالبيتهم أّنهم يستعينون باألهالي لتوفير وسائل تعليمية لتدريس الوحدةل

عمل مجسم صعب "ومن الوسائل التي ذكر المعلمون أّنهم قد يستعينون باألهالي لعملها  

د كما قالت أمل قبل البرنامج، أو كما قال المعلم أنور بع" التكوين باالستعانة بولي أمر مهندس مثالً 

بعض الطلبة بعملون هم أو ذويهم في أماكن نجارة أو زجاج فنطلب منهم إحضار األدوات "البرنامج 

، "وتصميمها في محل العمل ألّن حب التعاون بين المجتمع المحلي والمدرسة يرفع من قيمة الطالب

قمت بمساعدة ولي أمر طالب بعمل مجسم من الزجاج مكّون من عدة مستويات "كما أضاف 

مين فيكم أبو نجار؟ أو "وهذا ما شاهدته في أحد حصصه حيث قال للطلبة ". ذلك لوح بيانيوك

، فطلب من هؤوالء الطلبة القيام بعمل المجسمات باالستعانة "ممكن يساعدنا بعمل مجسمات؟

 .بأولياء أمورهم، وبالفعل أحضروها في الحصة التالية

ام بها بشكٍل جيد بعد البرنامج، فقبل البرنامج لم أما ثقافة الطلبة وهوايتهم فقد ازداد االهتم 

يجب علينا معرفة ثقافات الطالب المختلفة  "تتحدث عنها سوى المعلمة عروبة التي أكدت أنه 

، وازدادت النسبة بعد البرنامج حيث اعتبرها غالبية المعلمين مهمة، "والقدرة على التعامل معهم
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الطلبة التي من الممكن االستفادة منها في بعض جوانب هوايات "فذكرت أمل أنها تهتم بمعرفة 

 ".المادة

وفي ما يأتي تلخيص لألمور التي يهتم المعلمون بمعرفتها عن طلبتهم قبل البرنامج  

 .التدريبي وبعده، بمقياٍس كمي

 

 (11)شكل 

 األمور التي يهتم المعلمون بمعرفتها عن طلبتهم قبل البرنامج التدريبي وبعده 

ًا لمدى تطور أو عدم تطور معرفة بالسياق تبعًا للبرنامج التدريبي أوِرد الشكل تلخيص 

البياني اآلتي الذي يبين درجات المعلمين في األسئلة المتعلقة بالسياق، علمًا بأّن العالمة التامة لهذا 

 .درجات 16الجزء عي 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

أعدادالمعلمينالذينتحدثواعنهاقبل
 البرنامج

أعدادالمعلمينالذينتحدثواعنهابعد
 البرنامج
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 (12)شكل 

 نامج وبعدهنتائج المعلمين في األسئلة المتعلقة بالسياق قبل البر  

تلخيصًا لما سبق حول نتائج الدراسة، فإّن البرنامج التدريبي ساهم في تطوير معرفة  

المعلمين حول عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى بدرجاٍت متفاوتة، وفي الفصل التالي من 

 .الرسالة أناقش هذه النتائج، وأقف عند الالفت منها
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 الفصل الخامس

 ئج والتوصياتمناقشة النتا

هذه الدراسة إلى استكشاف أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي ومعلمات  تهدف 

. لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي PCKالرياضيات البيداغوجية بالمحتوى 

 تحدث ات التيف التطور استكشااألسئلة  حاولت من خالل هذه أسئلة، حيث سبعةتضمنت الدراسة و 

المحتوى، واألهداف، )السبعة  المعرفة البيداغوجية بالمحتوىمعرفة المعلمين حول عناصر في 

وذلك تبعًا ( وخصائص الطلبة، والمعرفة والمعتقدات البيداغوجية، والمنهاج، والمصادر والسياق

  .مج التدريبي الذي تلقاه المعلمونللبرنا

 المعرفة البيداغوجية بالمحتوىعناصر وقد أظهرت النتائج إجمااًل تطور معرفة المعلمين ب 

السبعة بعد البرنامج التدريبي وبدرجاٍت متفاوتة، وكان التطور األكبر في معرفة المعلمين حول 

 . محتوى وحدة الهندسة الفراغية

 مناقشة نتائج السؤال األول: أوال   

معلمي ما أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة : نّص السؤال األول على اآلتي 

الرياضيات حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟ وقد تبّين من النتائج أّن البرنامج 

التدريبي كان له األثر الكبير في تطوير معرفة المعلمين حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية، فبعد 

% 88ارتفعت إلى قبل البرنامج التدريبي % 19أن كانت النسبة المئوية لمعدل درجات المعلمين 

بعده، وقد تبّين أّن تطور المعلمين كان بشكٍل كبير في األسئلة ضمن مستوى التطبيق وضمن 
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مهارات التفكير العليا التي كان مستوى أداء المعلمين فيها قبل البرنامج ضعيف، في حين األسئلة 

 .بعد البرنامج ضمن مستوى المعرفة كان مستوى المعلمين فيها جيد جدًا، وارتفع إلى ممتاز

ومن النتائج الالفتة حول السؤال األول الضعف الكبير في معرفة المعلمين بمحتوى وحدة  

الهندسة الفراغية قبل البرنامج التدريبي، حيث بدا واضحًا من عدم إجابة المعلمين على العديد من 

لزوجية، أّن معرفة األسئلة حول مفاهيم أساسية في الوحدة كمفهوم اإلسقاط العمودي والزاوية ا

المعلمين حول الهندسة الفراغية ال تتجاوز ما يدرِّسونه لطلبتهم، حتى أّنهم ليسوا على اطالع على 

محتوى الوحدة كاملة من الكتاب المدرسي، فهم كما ذكروا بالعادة ال يدرِّسون آخر موضوعين في 

 .الوحدة وهما الزاوية الزوجية واإلسقاط العمودي

ي النتائج فقد ظهرت لدى المعلمين مشكلة في مفهوم التوازي حيث لم يجب أي وكما تبّين ف 

ما يدفع للقول بأّنهم لم يستحضروا أثناء من المعلمين على السؤال السابع ضمن أسئلة المحتوى، 

، فإنه ال يوجد تقاطع بين هذا المسقيم والمستوى، أو الحل حقيقة أّن المستقيم إذا كان يوازي المستوى

، بالتالي كان عليهم = س  يٍر رياضي إذا كان المستقيم ل يوازي المستوى س، فإّن ل بتعب

استنتاج أّنه إذا كان المستقيم م يوازي المستويين المتقاطعين س، ص، فإّن المستقيم م بالتأكيد يقع 

 . خارج هذين المستويين

ول مفهوم التوازي، قد تكون بسبب عدم اطالعهم وعدم استحضار المعلمين لهذه الفكرة ح

على محتوى الكتاب المدرسي، واعتمادهم فقط على التعريف الذي يعّلمونه لطلبتهم دائمًا، وهو أّن 

المستقيمين المتوازيين مهما امتدا ال يلتقيا، وعلى نفس المنوال يتوازى المستقيم والمستوى، مع أّن 

 .= س  ل ن ترجمة هذا التعريف رياضيًا تكو 
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ننتقل إلى مفهوم التعامد الذي ظهرت لدى المعلمين مشكلة فيه كذلك قبل البرنامج، حيث  

لم يجب على السؤال الحادي عشر سوى معلِّم ين، وقد يعود السبب إلى أّن التعريف الموجود في 

ى الزوايا الزوجية الناشئة عن تقاطعهما الكتاب ينّص على أّن المستويان يتعامدان إذا كانت إحد

قائمة، وكما ذكرت سابقًا معرفة المعلمين حول الزاوية الزوجية قبل البرنامج كانت بحاجة إلى 

لكن معرفة المعلمين حول المحتوى والتي ينبغي أن تكون أعمق من محتوى الكتاب . تطوير

المستوى س وسع وأكثر غنى، فبشكٍل أ المدرسي، تتطلب أن يكونوا على اطالع حول مفاهيم الكتاب

يكون عموديًا على المستوى ص، إذا كان المستوى س يحوي خطًا مستقيمًا عموديًا على المستوى 

لكن فلو كان المعلمون على اطالع على هذا التعريف لكان من السهل عليهم إجابة السؤال، . ص

 .خالل البرنامج التدريبي يبدوا أّن مفهوم التعامد كان بحاجة إلى مزيد من التركيز

ومن النتائج الالفتة أيضًا قبل البرنامج التدريبي أّن السؤال األخير ضمن أسئلة المحتوى،  

 أحد فكرة من قريب أّنه معوالذي كان حول مفهوم الزاوية الزوجية لم يجب عليه سوى معلم ين، 

 الزاوية لمفهوم المعلمين رتذكّ  عدم في كانت السؤال صعوبة لعلّ  لكن المدرسي، الكتاب أمثلة

 قبل السؤال حلً  عليهم الصعب من كان بالتالي بها، المرتبطة المستوية الزاوية ولمفهوم الزوجية،

 .البرنامج

كذلك بدا الضعف واضحًا لدى المعلمين قبل البرنامج في األسئلة ضمن مستويي التطبيق،  

، %26معدل إجابة المعلمين على األولى ومهارات التفكير العليا، حيث بلغت النسبة المئوية ل

وهذه النسب قليلة ال سيما أّن الدراسة أجريت مع معلمين خبرتهم التدريسية ما بين %. 11والثانية 

سنوات، ومعظمهم تخصصهم الجامعي في البكالوريوس رياضيات بحتة، باإلضافة إلى  16إلى  1

من قبل، ومحتوى وحدة الهندسة الفراغية كما هي أّنهم جميعًا قد درَّسوا الصف العاشر أكثر من مرة 
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في الكتاب المدرسي، يتضمن العديد من النظريات واألفكار الشكلية واألسئلة التي تتطلب مهارات 

 .تفكير عليا

ولعّل هذا الوضع لمعرفة المعلِّمين الفلسطينيين حول المحتوى الهندسي يتوافق مع نتائج  

في معرفة المعلمين حول المحتوى الهندسي وحول المحتوى العديد من الدراسات التي بحثت 

معلمي المرحلة االبتدائية  والتي أظهرت أنَّ ( Marchis, 2012) ماركس الرياضي إجمااًل، كدراسة

، ال يستطيعون تمييز الخصائص األساسية لألشكال الهندسية والمجسمات الذين شاركوا في الدراسة

من مستويات ( المستوى التحليلي)يتجاوزوا مستوى فان هيل الثاني ما يعني أّن هؤالء المعلمين لم 

 .(1669الرمحي، )التفكير الهندسي 

 ،(Sandt & Nieuwoudt, 2003) وادتساندت ونيو  وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة 

التي أظهرت أّن معلمي المرحلة اإلعدادية وباألخص من يدرِّسون الصف السابع من الممارسين 

علمي ما قبل الخدمة الذين شاركوا في هذه الدراسة، لم يصلوا إلى مستوى فان هيل األخير ومن م

ومن الالفت في هذه الدراسة أّن المعلمين الممارسين كانت نتائجهم . وهو مستوى البرهان الصارم

تدريسية ومعرفتهم الهندسية أفضل من معلمي ما قبل الخدمة، ما دفع الباحث ين الستنتاج أّن الخبرة ال

تلعب دورًا في تطوير وتعميق معرفة المحتوى الهندسي، وهذا ما لم يظهر في دراستي، حيث كما 

سنوات، إال أّن معرفتهم بالمحتوى  1ذكرت الخبرة التدريسية للمعلمين المشاركين لم تقل عن 

 .الهندسي الذي من المفترض أّنهم دّرسوه ويدرِّسونه ليست ضمن المستوى المطلوب

 زنج و وانج ا الضعف لدى المعلمين المشاركين في دراستي يتوافق كذلك مع دراسةوهذ 

(Zeng & Wang, 2012 ) التي أظهرت أن طلبة الماجستير المشاركين في الدراسة لديهم

 .واضح لمعانيها المحددة ومتطلبات تدريسهاغير فهم غموض في المفاهيم الهندسية، باإلضافة إلى 
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 & Chinnappan, Nason) كنابان، وناسون والسون مع نتائج دراسةكما تلتقي النتائج  

Lawson, 1996)،  التي تمت فيها مقابلة معلم واحد من معلمي ما قبل الخدمة في السنة الدراسية

األخيرة، وتبّين أّن المعلم يدّرس لطلبته الكثير من المفاهيم الهندسية، لكّنه يعرضها منفصلة عن 

تطيع المكاملة بينها، ما يدعو للقول بأّن معرفة هذا المعلم تفتقر للتكامل بعضها البعض، وال يس

 .والتنظيم

لكن هذا الضعف الذي وجدُته عند المعلمين في المعرفة حول محتوى الهندسة الفراغية،  

لسطينيين فرت أّن معرفة معلمي الرياضيات ال، التي أظه(1667) مريبعيتعارض مع نتيجة دراسة 

. ي الدراسة حول محتوى وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي الجزء الثاني كانت جّيدةالمشاركين ف

التي طّورت خاللها الباحثة برنامجًا تدريبًا من ، (1611)الرمحي وعلى نفس الوحدة ُأجريت دراسة 

لمعلمين المشاركين حول محتوى وحدة الهندسة للصف المعرفة البيداغوجية بالمحتوى لشأنه تطوير 

لثامن األساسي الجزء الثاني، وقد تبّين مع الباحثة أّن معرفة المعلمين حول محتوى الوحدة كانت ا

 .جّيدة

ولعّل الذي يفسر هذا التعارض هو كون هاتين الدراستين تناولتا وحدة الهندسة للصف  

سها الطالب الثامن، والتي تتناول موضوع األشكال الرباعية والتكافؤ والمساحات والحجوم، والتي يدر 

بمستويات متفاوتة في المراحل الصفية السابقة، ما يعني وجود تمهيد لهذه األفكار عند الطالب 

والمعلم، كما أّنها ليست بدرجة وحدة الهندسة الفراغية من حيث األفكار الشكلية والنظريات 

 .والبراهين

ل محتوى وحدة ومع البرنامج التدريبي كما ذكرت سابقًا تطورت معرفة المعلمين حو  

الهندسة الفراغية بشكٍل كبير، ولعّل ما يفسِّر هذا التطور هو تركيز البرنامج على مفاهيم الوحدة 
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ونظرياتها وبراهينها وعرضها بأسلوب عميق لم يتعرض له المعلمون من قبل على حّد تعبيرهم، 

معظمهم لم يقرأوها  حتى أّن البرنامج أعطاهم فرصة االطالع على مفاهيم الوحدة كاملة حيث أنّ 

مع نهاية كل سنة كنت أوخذ كتاب الصف "بأكملها قبل ذلك كما قالوا، حيث قالت المعلمة أمل 

 " !.العاشر معي على البيت حتى أقرأ وحدة الهندسة الفراغية وما كان يصير معي وقت

ل ما بين وهذا التطّور في معرفة المحتوى نتيجة للبرنامج التدريبي الذي رّكز على التكام 

، يتوافق مع نتائج األخرى للمعرفة البيداغوجية بالمحتوىجوانب التطوير المعلمين في المحتوى وفي 

التي أّكدت على أّن البرنامج التدريبي ال ، (Ball & Mosenthal, 1992)بول وموسينثال دراسة 

معتقدات والتوجهات بّد أن يعطي أهمية للمادة أو المحتوى الدراسي، جنبًا إلى جنب مع تطوير ال

 . البنائية، كي يدفع المعلمين باتجاه تجويد ممارساتهم التدريسية وتحسين نوعية تدريسهم

التي أكّد فيها الباحث على أّن  ،(Scanlon, 2003) سكانلون ويتفق ذلك أيضًا مع دراسة 

، والمعرفة البرنامج التدريبي ال بّد أن يتضمن التكامل ما بين معرفة المحتوى وبشكٍل عميق

والمعتقدات البيداغوجية، كي يؤدي إلى تطوير معرفة المعلمين وممارساتهم التدريسية، حيث أّن 

تطوير معرفة المعلم بالمحتوى يقوده نحو التركيز في حصصه على الناحية المفاهيمية وليس 

 .اإلجرائية فقط

البيداغوجية بالمحتوى وبالعودة إلى اإلطار النظري لدراستي وهو نموذج الحشوة للمعرفة  

(Hashweh, 2005) ، أجدد مبررًا لكون معرفة المعلمين حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية قد

اتسم بالضعف قبل البرنامج التدريبي، حيث أّن المعلمين إجمااًل لم يكونوا مطلعين على محتوى 

ت حول الهندسة الفراغية في الوحدة ألّنهم لم يدرِّسوها من قبل، وهم كما قالوا لم يدرسوا مساقا

سة وال تجربة تدريس هذه الوحدة، وكما يقول المعلمين لم يخوضوا تجربة درا الجامعات، بالتالي فإنّ 
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فإّن المعرفة البيداغوجية بالمحتوى، والتي تعّد معرفة المحتوى جزءًا  (Hashweh, 2005)الحشوة 

 .س موضوع معينأساسيًا منها تتبلور مع تتابع سنوات الخبرة في تدري

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيا   

ما هو أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي : نّص السؤال الثاني على اآلتي 

الرياضيات ومعتقداتهم حول أهداف تدريس وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر؟ وقد تبّين من 

امة لتدريس الرياضيات وأهداف تدريس الهندسة النتائج أّن معرفة المعلمين حول األهداف الع

 .الفراغية قد تطورت بعد البرنامج التدريبي

 البرهان طبيعة معرفةومن النتائج الالفتة في هذا المجال والتي لم أتوقعها، أّن التأكيد على  

دراك الرياضي من ، بقي في المراتب األخيرة منها االستفادة وكيفية والفروض المعطيات أهمية وا 

أهداف المعلمين العامة حتى بعد البرنامج التدريبي، مع أّني خالل البرنامج ناقشت مع المعلمين 

لكن لعّل ما يفسر هذه النتيجة هو شعور المعلمين . كون البرهان يعد جزءًا أساسيًا من هذه الوحدة

ات الرياضيات بصعوبة تعّلم طلبتهم للبرهان الرياضي، مع الضعف الموجود لدى الطلبة في أساسي

يتغاضون عن تعليم الطلبة البرهان، وقد تدفعني هذه النتيجة وفي الهندسة بشكٍل خاص، ما يجعلهم 

 .كذلك إلى القول بأّن البرنامج التدريبي بحاجة إلى تطوير في هذا المجال

س كما أّن عدم تغّير نظرة المعلمين ألهمية البرهان، واعتباره أحد األهداف الهامة عند تدري 

يرها، وكما يالهندسة الفراغية، يعود إلى المعتقدات التي يحملها المعلمون والتي ليس من السهل تغ

، فإّن المعتقدات التي (Hashweh, 2005)يقول الحشوة في اإلطار النظري لدراستي الحالية 

وى يحملها المعلم حول التعليم تؤثر على معرفته حول كل عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحت
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السبعة، بالتالي حتى مع مناقشتنا خالل البرنامج التدريبي ألهمية البرهان فظّل من الصعب على 

كما أّن . ، ألّن تغيير المعتقدات بحاجة إلى الكثير من الوقتالمعلمين تغيير نظرتهم ألهمية البرهان

لكثير من المشكالت المعلمين أثناء حّلهم ألسئلة البرهان قبل البرنامج وخالله كانوا يواجهون ا

والصعوبات، وهنا يأتي الربط بين عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى، التي كما يقول الحشوة 

(Hashweh, 2005)  ،يرتبط ويؤثر كل منها باآلخر، بالتالي إذا كانت المعرفة بالمحتوى ضعيفة

 .فإّن تعليم هذا الجزء من المحتوى لن يكون من ضمن أهداف المعلم

ا أود التعليق على حالة المعلم أنور الذي لم تتغير معرفته حول األهداف بعد البرنامج وهن 

التدريبي، وبنظري أرجع األمر لمعتقدات هذا المعلم، فأنور ال يبدي حماسة للتغيير، وهو معّلم 

يقترب من األربعين من عمره، ونظرته لطلبة مدرسته التي ظّل فيها منذ بداية تعيينه في وظيفة 

حتى أّنه خالل البرنامج كان غالبًا ما ُيظِهر انبهاره لما ُيعرض التعليم، وتوقعاته ألدائهم ضعيفة، 

 .من أفكار لكنه ُيتِبعها بتعبيراٍت تدل على عدم اقتناعه بإمكانية تطبيقها في مدرسته

كذلك أظهرت النتائج قبل البرنامج التدريبي أّن أهداف المعلمين فيما يتعلق بتدريس  

لهندسة الفراغية إجمااًل لم تتجاوز أهداف الكتاب المدرسي، حتى أّن أهدافهم متواضعة وال تتعدى ا

ض المفاهيم والمصطلحات والمسلمات حول الهندسة الفراغية، في الغالب مجرد تعريف الطلبة ببع

دون الحديث عن أهداف  إضافية، ولعّل هذه النتيجة منطقية كون المعلمين كانت معرفتهم بمحتوى 

 .الوحدة قبل البرنامج ضعيفة

و التي ( Zeng & Wang, 2012) زنج و وانج وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة

الهندسة الفراغية نابعة  المعلمين المشاركين في الدراسة ألهداف وغايات تدريس أظهرت أّن معرفة

 .من معايير مناهج الرياضيات
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ومن طريقة إجابة المعلمين على السؤال الخاص بأهداف تدريس الهندسة الفراغية، الحظت 

نما ذكروها أّنهم بعد البرنامج لم يذكروا أهداف تدريسها بالتفصيل كما كان الحال قبل البرنا مج، وا 

سريعًا في نقطة أو نقطتين، وأضافوا إليها أهدافًا من خارج الكتاب، وهذا جّيد حيث أّنهم ذكروا 

 .أهداف الكتاب بشكٍل مختصر وسريع ما يعني أنهم مطلعون عليها، وأثروها بأهداف إضافية

عند تدريس وحدة  على الرغم من أّن المعيقات التي ذكرها المعلمون لعدم تحقيقهم ألهدافهم 

الهندسة الفراغية، كانت جوهرية إال أّن هناك العديد من المعيقات األخرى التي لم يتطرق لها 

عدم وضوح أهداف المنهاج، وعدم وجود تعاون بين : المعلمون ال قبل البرنامج وال بعده، ومن بينها

 ,Kallen)لبلوغ األهداف المعلمين وواضعي المناهج، ونقص خبرة المعلمين حول أساليب التدريس 

1996; Posner, 1995; Pratt, 1994) وصياغة األهداف التعليمية بشكٍل خاطئ، كوجود ،

، سعادة)أكثر من ناتج تعًلم في هدف واحد، أو أن يتضمن الهدف أفعااًل سلوكية غامضة، وغيرها 

1661). 

ركيزهم على ولعّل عدم تّوسع المعلمين في الحديث عن معيقات تحقيق األهداف وت 

المعيقات ذات العالقة بطبيعة عرض المادة في الكتاب المدرسي، وخصائص الطلبة وضعفهم وعدم 

توفر الوسائل التعليمية المناسبة، قد يكون السبب في عدم التعّمق في الحديث عن المعيقات يعود 

هدافهم محدودة إلى كون المعلمين باألساس لم يخوضوا تجربة تدريس هذه الوحدة كاملة، فكانت أ

 .دروس من الوحدة على األكثر، ما كان يسمح لهم بتحقيق هذه األهداف 1وقليلة بغية إنجاز أول 

ومع البرنامج التدريبي الحظت كما بّينت في النتائج تطور في معرفة المعلمين حول  

خالل البرنامج أهداف تدريس الهندسة الفراغية، ولعّل السبب في هذا التطور يعود إلى أّن المعلمين 

التدريبي اطلعوا على أهداف تدريس كل موضوع من مواضيع وحدة الهندسة الفراغية، وبشكٍل 
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تفصيلي، مع التركيز خالل التدريبات على دفع المعلمين باتجاه البحث عن أهداف إضافية غير 

 .المذكورة بالكتاب

 مناقشة نتائج السؤال الثالث: ثالثا   

ما هو أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي : اآلتينّص السؤال الثالث على  

الرياضيات حول خصائص الطلبة؟ وقد بّينت النتائج أّن معرفة المعلمين حول خصائص طلبتهم قد 

 .تطورت بعد البرنامج التدريبي

ومن النتائج الالفتة حول معرفة المعلمين بخصائص طلبتهم، أّن المعلمين قبل البرنامج  

يبي لم يذكروا الكثير حول الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم للهندسة الفراغية، التدر 

نما ذكروا صعوباٍت قد يواجهها الطلبة خالل تعّلم الهندسة بشكٍل عام، وقد بدت معرفتهم حول  وا 

 . صعوبات تعّلم الهندسة إجمااًل جيدة

هو عف معرفتهم بصعوبات تعّلمها، في ضقد يكون السبب  لكن حول الهندسة الفراغيةو 

كنابان، وهم بذلك يتوافقون مع حالة المعلم في دراسة . عدم تدريسهم للوحدة في معظم السنوات

أّن بذكر ، حيث أّن هذا المعلم (Chinnappan, Nason & Lawson, 1996)وناسون والسون 

 يةكيفاهيم ولم يتحدث حول المفالطلبة قد يواجهون صعوبًة في تعلم مفهوم ما، لكّنه لم يذكر 

 .مساعدتهم على تخطي الصعوبات، ولم يذكر شيئًا عن معتقدات الطلبة وتوجهاتهم نحو الهندسة

وضعف معرفة المعلمين لصعوبات تعّلم الطلبة للهندسة الفراغية يدعمه اإلطار النظري 

بالمحتوى تتبلور  فإّن المعرفة البيداغوجية (Hashweh, 2005)لدراستي، حيث كما يذكر الحشوة 
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كما أّن معرفة المعلم العميقة حول المحتوى تجعله أكثر قدرًة على عبر تكرار تدريس الموضوع، 

 .معرفة ما قد يواجهه الطلبة من صعوبات خالل تعّلم الموضوع

ومن المالحظات الهامة حول صعوبات الطلبة، ما تحدث عنه المعلمون بعد البرنامج كون  

وعلى الرغم من كون . وبًة في التمييز بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغيةالطلبة يواجهون صع

هذه من الصعوبات التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام تعّلم الطلبة للهندسة الفراغية، إال أّن المعلمين لم 

ضافتها بعد البرنامج مهمة ألّن هذا البند تنطوي تحته العديد من ص. يذكروها قبل البرنامج عوبات وا 

: ، ومن بين هذه الصعوبات(ب1666)أبو عميرة كما ظهر في دراسة الفراغية تعّلم الطلبة للهندسة 

 لدى يشكل قد مما متقطعة بخطوط الهندسي الشكل من المختفية األجزاء بتمثيل االهتمام عدم

دراك تمييز في صعوبة التالميذ بعض  سوماتر  مع الطالب معظم تعامل، و الهندسي الشكل أبعاد وا 

 .المستوية للهندسة رسومات أنها على الفراغية الهندسة

ومما أود الوقف عنده في مجال حديث المعلمين حول الخبرات السابقة التي من المفترض  

توفّرها عند الطلبة، كمتطلب سابق لدراسة الهندسة الفراغية، أّن المعلمين قبل البرنامج اعتبروا أّن 

غية والمستوية من الخبرات الضرورية، في حين لم يتحدثوا عنها بعد التمييز بين الهندسة الفرا

وقد يكون السبب في ذلك أّن حديثهم حول الخبرات السابقة انصب أكثر باتجاه تخصيص . البرنامج

الحديث حول المعارف والمفاهيم التي يحتاج الطلبة إلى معرفتها كي يتسنى لهم فهم الهندسة 

ذا األمر ال يبرر عدم حديث المعلمين حول التمييز بين الهندسة الفراغية لكن أرى بأّن ه. الفراغية

والمستوية كخبرة سابقة، خاصة أنني خالل البرنامج التدريبي تحدثُت معهم بإسهاب حول الموضوع، 

وشاهدنا مقاطع فيديو حوله، وأكدت على ضرورة أن يتحقق المعلم قبل الخوض في تدريس وحدة 

 .من قدرة طلبته على هذا التمييزالهندسة الفراغية، 
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وقد بدا واضحًا من النتائج أّن معرفة المعلمين حول خصائص طلبتهم قبل البرنامج  

التدريبي كانت جيدة إجمااًل، حيث بلغت النسبة المئوية لمعدل إجابات المعلمين على األسئلة في 

الكثير عن طلبتهم، وقد يرجع  ، ما يدفعني للقول بأّن المعلمين إجمااًل يعرفون%76هذا المجال 

السبب في ذلك إلى كونهم قضوا فترة جّيدة في التدريس، ولكونهم انتظموا في تدريس المرحلة 

الثانوية بالتحديد مع صف واحد أو أكثر ضمن المرحلة اإلعدادية ألكثر من سنتين، ما يجعلهم 

، مع يمهم البديلة وخبراتهم السابقةأكثر قدرًة على معرفة الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة، ومفاه

التركيز على أّن معرفتهم في جزئية الصعوبات كانت ضعيفة بما يتعّلق بالهندسة الفراغية، ولكنها 

 .جّيدة إذا ما نظرنا إلى الهندسة بالمجمل

 ,Hogan, Rabinowitz & Craven) هوغان، ورابينويتز وكراِفن وهذا يتفق مع دراسة 

أّن المعلم الخبير يعرف الكثير عن طلبته، ويهتم بمشاكلهم وميولهم، ويقدم  التي أظهرت ،(2003

التي بّينت  (Meyer, 2004)ماير ويتفق كذلك مع دراسة . لهم الدعم للوصول إلى الفهم العميق

ي الطلبة السابقة وأهميتها ودورها فمعارف وفهمًا عميقًا حول  يمتلكون معرفةً أّن المعلمين الخبراء 

 .ويستغلونها في تطوير العملية التعليمية، من خالل جعل التعّلم ذو معنى ة التعليمية التعلًّمية،العملي

 مناقشة نتائج السؤال الرابع: رابعا  

ما هو أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي : نّص السؤال الرابع على اآلتي 

وقد أظهرت  الهندسة الفراغية للصف العاشر؟الرياضيات ومعتقداتهم البيداغوجية فيما يتعلق بوحدة 

النتائج أّن معرفة المعلمين ومعتقداتهم البيداغوجية قد تطورت بعد البرنامج، فقد بلغت النسبة المئوية 

 .قبل البرنامج% 71، بعد أن كانت %81لمعدل إجابات الطلبة على األسئلة المتعلقة بهذا الجزء 
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ي يتبعونها للكشف عن المفاهيم البديلة الحظت تنّوع عند حديث المعلمين حول الطرق الت 

االستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون قبل البرنامج وبعده، حيث بلغ متوسط عدد االستراتيجيات 

استراتيجيات، فلم يتغير عدد االستراتيجيات التي يتبعها المعلمون للكشف  1المتبناة من كل معلم 

نما تغيرت نوعية االستراتيجيات المستخدمة، ما يدعو للقول أّن عن المفاهيم البديلة بعد البر  نامج، وا 

البرنامج طّور االستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون للكشف عن المفاهيم البديلة من حيث 

كما كان متوقعًا على زيادة عدد االستراتيجيات المتبناه من كل معلم، وهذا  -النوعية، لكنه لم يعمل 

طوير في البرنامج، ال سيما أّن الكشف عن المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة حول بحاجة إلى ت

الموضوع من المهمات الضرورية للمعلم قبل البدء بشرح المواضيع الجديدة، ألّن وجود هذه المفاهيم 

غفالها من قبل المعلم يعيق تعّلم الطالب وتقدمه في فهم الموضوع الجديد  بارك، لدى الطلبة وا 

 (.Barke, Hazari & Yitbarek, 2009) وهازاري وِيت بارك

وقد الحظت أّن المعلمين ال يولون أهمية للوظائف البيتية وأوراق العمل كطرق للكشف عن  

، وقد يعود السبب في عدم رؤيتهم ألهميتها في الكشف عن البديلة التي قد يحملها الطلبة المفاهيم

ين إجمااًل يتابعون إنجاز طلبتهم للوظائف البيتية من حيث حّل المفاهيم البديلة، هو أّن المعلم

بالغه،  الطالب الواجب، أم لم يحّله، وبالغالب تكون الطريقة بتكليف أحد الطلبة بمتابعة األمر وا 

دون أن يقوموا بتصحيح هذه الواجبات، وهذا ما عّبر عنه المعلمون عندما سألتهم في االستبانة 

البيتية، وبالتالي لن يتمكنوا من الكشف عن المفاهيم البديلة للطلبة من خالل حول متابعة الوظائف 

هذه الطريقة، كذلك الحال بالنسبة ألوراق العمل التي إن قام المعلم بمراجعتها في الحصة، فيكون 

 .ذلك من خالل الحل الجماعي، دون المرور على كتابات الطلبة
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 الشرحهيم البديلة ذكر المعلمون طريقتين هما وعند الحديث حول طرق التعامل مع المفا 

، وهم بذلك البديل بالمفهوم الطالب مواجهة، و مناسبة تعليمية وسائل واستخدام أمثلة طرح مع

 يتوافقون مع ما جاء في األدب التربوي حول طرق التعامل مع المفاهيم البديلة، كما ورد في دراسة

، حيث ذكر الباحثون أّن (Smith, diSessa & Roschelle, 1994)روشيل  سِمّث، وديسيزا و

مواجهة الطلبة بالمفاهيم من طرق التعامل مع مفاهيم الطلبة البديلة، طريقة التغيير المفهومي ب

 .المغلوطة، من خالل بيان الفرق بين مفاهيمهم ومفاهيم الخبراء، كي يتخلوا عن مفاهيمهم بأنفسهم

ع المفاهيم البديلة ليس كافيًا، حيث يوجد في األدب إال أّن هذا العدد من طرق التعامل م 

 ،استخدام إستراتيجية التناقض المعرفيالتربوي العديد من الطرق التي لم يذكرها المعلمون، ك

وغيرها، فيبدو أنني في  (Okazaki, & Fujita, 2007)استحضار أمثلة صائبة وأمثلة منافية و 

 .حول طرق مواجهة مفاهيم الطلبة البديلة البرنامج التدريبي كان علّي الحديث أكثر

تنّوعت االستراتيجيات التي يتبعها المعلمون في التعامل مع الفروق الفردية قبل البرنامج،  

وازدادت كذلك بعد البرنامج، ولعّل السبب في ذلك يعود إلى خبرة المعلمين التدريسية، حيث أظهرت 

أّن المعلم  ،(Hogan, Rabinowitz & Craven, 2003)هوغان، ورابينويتز وكراِفن دراسة 

، وقد يرجع تفسير ذلك الخبير يكون أكثر قدرة من المبتدئ على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

، ثالثون معرفة المعلمين حول خصائص طلبتهم جيدة كما ظهر في نتائج السؤال الأيضًا إلى ك

 .ئصما يساعدهم في التعامل مع طلبتهم بناء على خصامم

لعّل التطور الذي حصل في استراتيجيات التدريس التي يتبناها المعلمون بعد البرنامج  

التدريبي، من ناحية ازدياد نسبة من يستخدمون استراتيجية التغيير المفهومي، واستخدام وسائل 

ك يدلل تعليمية غير الكترونية، وبرامج محوسبة ذات عالقة بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية، لعّل ذل
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على أّن المعلمين قد أدركوا طبيعة الوحدة، فأعطوا اهتمامًا لطرق تدريس من شأنها كسر جمود 

 .الوحدة وتقريب أفكارها من ذهن الطالب

 ,Strawhecker) ستروِكر وهذا التطور تبعًا للبرنامج التدريبي يتوافق مع نتيجة دراسة 

الذين ياضيات من معلمي ما قبل الخدمة، معلم ومعلمة ر  96، التي أظهرت أّن من بين (2005

قام الباحث بتقسيمهم إلى أربع مجموعات، بهدف معرفة أي أنواع برامج إعداد المعلمين أكثر تأثيرًا  

المعلم الرياضية، حيث المجموعة األولى درست مساق محتوى رياضي، ومساق طرق  PCKعلى 

ساعة في الفصل  56أسبوعيًا بمجموع ( ةخبرة عملي)تدريس، وأعطيت فرصة النزول إلى الميدان 

الدراسي الذي أجريت فيه الدراسة، أما المجموعة الثانية فدرست مساق طرق تدريس، ونزلت إلى 

الميدان، والمجموعة الثالثة درست مساق طرق تدريس فقط، واألخيرة درست مساق محتوى رياضي 

أّن معلمي المجموعة األولى كانت  فأظهرت النتائج. فقط واعتبرها الباحث المجموعة الضابطة

معرفتهم البيداغوجية بالمحتوى أفضل من المجموعات الثالث المتبقية، وأّن المعلمين الذين درسوا 

مساقات طرق التدريس كانت معرفتهم البيداغوجية بالمحتوى أفضل ممن درسوا مساق محتوى 

تيجيات التدريس، هذا من جانب، ما يعني ضرورة أن يتم تدريب المعلمين على استر . رياضي فقط

ومن جانٍب آخر يدل أّن البرامج التدريبية التي تكامل بين معرفة المحتوى وطرق التدريس وتعطي 

 .المعلمين من غيرها PCKفرصة الممارسة للمعلمين، تكون أكثر تأثيرًا على 

ّن أكثر لكن وبإعادة النظر في استراتيجيات المعلمين قبل البرنامج التدريبي، نجد أ

، (من حيث عدد المعلمين الذين اختاروها) االستراتيجيات استخدامًا كانت استراتيجية حل المشكالت

وجود تناقض في ممارسات المعلمين، : وأود هنا اإلشارة إلى أمرين، األول. وتليها طريقة المحاضرة

مكاناتهم، إال  فعلى الرغم من أّنهم كما تبّين سابقًا على معرفة بخصائص طلبتهم، وبتنوع قدراتهم وا 
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أّنهم اعطوا طريقة المحاضرة مكانًة متقدمًة بين طرق التدريس التي يستخدمونها، ما يعني عدم 

مراعاتهم للفروق الفردية بين طلبتهم، وتغير الحال بعد البرنامج بانخفاض نسبة من يتبعون 

رفتهم حول استراتيجيات التدريس استراتيجية المحاضرة، يدل أّن البرنامج التدريبي قد طّور من مع

 . الحديثة المالئمة لشرح وحدة الهندسة الفراغية

واألمر الثاني يعود إلى انخفاض نسبة من يستخدمون استراتيجية حّل المشكالت بعد 

البرنامج، مع أنني خالل البرنامج تناقشت مع المعلمين حول هذه االستراتيجية، لكن يبدو أّن 

تطوير في مجال استراتيجيات التدريس، من ناحية تدريب المعلمين على البرنامج بحاجة إلى 

استخدام هذه االستراتيجيات في شرح مفاهيم الوحدة بشكٍل عملي، وليس فقط مجرد العرض النظري 

، هذا من جانب، من جانٍب آخر عند النقاش حول استراتيجية حّل المشكالت الستراتيجيات التدريس

بي لم يستطع أي من المعلمين الحديث عنها، ما يدلل على أّن اختيارهم لحل خالل البرنامج التدري

المشكالت كاستراتيجية تدريس قبل البرنامج لم يكن بناًء على علمهم بخصائصها واستخدامهم لها، 

نما قد يكون بمحض الصدفة،  لكن المعلمين الثالثة الذين اختاروها بعد البرنامج أعتقد أّنهم وا 

حيث أخذت ما  م على معرفة بها، وبخصائصها بعد أن قمنا بنقاشها خالل البرنامجاختاروها وه

 .يزيد عن ساعة نقاش خالل أحد لقاءات البرنامج التدريبي

على حالة المعلم  تخدمها المعلمون، أود التعليق بدايةً وحول استراتيجيات التقويم التي يس 

لبة فرصة كافيًة للنقاش، وكان يركز كثيرًا على أنور الذي كما ذكرت في النتائج لم يكن يعطي الط

االنضباط واحترام النظام، فلعّل حرصه على احترام النظام واالنضباط هو السبب الذي يدفعه إلى 

عدم إعطاء الطلبة فرصًة كافيًة للنقاش، وقد يكون الدافع كذلك العتماده استراتيجية المحاضرة في 

 .أغلب حصصه
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كون المعلمين ظّلوا يستخدمون االمتحانات كاستراتيجية لتقييم تعّلم  كذلك أود التعليق على 

معلمون حول التعليم، والتي الطلبة، ولعّل االمر يعود مجددًا إلى المعتقدات التقليدية التي يحملها ال

 .تحتاج إلى وقٍت طويل لتغييرها

المعلمون خالل  باالنتقال إلى األمثلة والتشبيهات واألنشطة الخارجية التي يستخدمها 

المعلمين حولها قبل البرنامج كانت  ةتدريس وحدة الهندسة الفراغية، فقد الحظت إجمااًل أن معرف

بحاجة إلى تطوير، فعلى الرغم من كونهم أمضوا وقتًا جّيدًا في التدريس، ودّرسوا الصف العاشر 

وبكل تفاصيلها من قبل، ما يفسر لسنواٍت عديدة، إال أّنهم لم يدّرسوا وحدة الهندسة الفراغية كاملة 

ضعف معرفتهم باألمثلة والتشبيهات واألنشطة الممكن استخدامها خالل تدريس الوحدة، فالمعرفة 

 ;Hashweh, 2005)حول هذه األمور تتطور لدى المعلم مع تكرار تدريسه للموضوع مراٍت عدة 

Loughran, Berry & Mulhall, 2012.) 

مثلة والتشبيهات واألنشطة وتباينت ما بين معلم وآخر، ولعّل وكما الحظت فقد تنوعت األ 

هذا األمر يعود إلى اختالف السياقات التي يعمل فيها المعلمون، حيث أّن السياق كأحد عناصر 

 .(Hashweh, 2005)المعرفة البيداغوجية بالمحتوى يؤثر في معرفة المعلم وممارساته التدريسية 

فإّن معرفة المعلمين ومعتقداتهم البيداغوجية قد تطورت بعد  أخيرًا كما أظهرت النتائج 

( Schmidt et al., 2007)سكمدت وآخرون البرنامج التدريبي، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة 

التي أّكدت على أّن برامج إعداد معلمي الرياضيات المستقبليين التي تحاول تنمية معرفة المعلم 

المحتوى الرياضي، والمعرفة حول تعليم الرياضيات، والمعرفة معرفة : باتجاهاٍت ثالثة هي

 .البيداغوجية العامة، تخّرج معلمين بإمكانهم تعليم طلبتهم بشكٍل أفضل
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 مناقشة نتائج السؤال الخامس: خامسا  

ما هو أثر البرنامج التدريبي في تطوير معرفة معلمي : نّص السؤال الخامس على اآلتي 

اج فيما يتعلق بوحدة الهندسة الفراغية؟ وقد أظهرت النتائج تطور معرفة الرياضيات حول المنه

 .المعلمين بالمنهاج تبعًا للبرنامج التدريبي

تبّين من النتائج أّن النسبة المئوية لمعدل إجابات المعلمين على األسئلة المتعلقة بالمنهاج  

عدم اطالع المعلمين  ون سببها هوليلة قد يك، وهذه النسبة الق%67قبل البرنامج التدريبي بلغت 

على محتوى وحدة الهندسة الفراغية كاماًل كما ذكرت من قبل، وعدم اطالعهم على وحدات الهندسة 

ولعّل هذا يدعم من جديد النتيجة التي توصلُت لها سابقًا، ومفادها . في الصفوف السابقة والالحقة

ف تصبح ضمن حدود ومستوى المعرفة أّن المعلمين معرفتهم بعد سنوات من تدريس نفس الص

الموجدودة في الكتاب الذي يدّرسونه، ومعظم المعلمين المشاركين في دراستي الحالية، أمضوا معظم 

خبرتهم التدريسية في تدريس المرحلة الثانوية، بالتالي هم لم يطلعوا من تلقاء أنفسهم على المناهج 

يتعرضوا لبرامج تدريبية من الوزارة مثاًل تطلعهم على هذه السابقة للمرحلة الثانوية، وعلى ما يبدو لم 

 .المناهج

التي تبّين فيها أّن معرفة المعلمين  ،(1611)الرمحي وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  

الفلسطينيين حول المنهاج فيما يتعلق بوحدة الهندسة للصف الثامن األساسي الجزء الثاني كانت 

 .ضعيفة
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المعلمين فرصة االطالع على محتوى وحدة الهندسة الفراغية، والمناهج وبمجرد إعطاء  

السابقة والالحقة خالل البرنامج التدريبي، أدى ذلك إلى تطوُّر معرفتهم حول المنهاج وبشكٍل 

 .ملحوظ

 مناقشة نتائج السؤال السادس: سادسا   

طوير معرفة معلمي ما هو أثر البرنامج التدريبي في ت: نّص السؤال السادس على اآلتي 

الرياضيات حول مصادر التعّلم الممكن استخدامها خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية؟ وقد 

أظهرت النتائج تطّور معرفة المعلمين حول المصادر الممكن استخدامها خالل تدريس وحدة 

 .الهندسة الفراغية بعد البرنامج التدريبي

المئوية لمعدل إجابات المعلمين على األسئلة كما الحظت خالل النتائج فإّن النسبة  

 PCKوهي النسبة األقل من بين عناصر % 2725المتعّلقة بالمصادر قبل البرنامج التدريبي كانت 

وهذا الضعف في معرفة المعلمين حول مصادر التعّلم الممكن . بعد المحتوى الذي جاء بأقل نسبة

، قد يعود بدايًة لعدم اتقان المعلمين للمحتوى، وقد استخدامها خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية

يعود كذلك إلى قناعتهم بأّن األفكار الشكلية الكثيرة في الوحدة، والجمود الغالب على طابعها، من 

 .الصعب كسره بتنويع مصادر ووسائل التعليم

، إلى وقد يعود السبب كذلك كما الحظت من نقاشي معهم خالل لقاءات البرنامج التدريبي 

أّن مدارسهم بالكاد تتوفر فيها أدوات الهندسة البسيطة، كالفرجار والمسطرة والمثلث والمنقلة، وألّنهم 

لم يشاهدوا أو يسمعوا من قبل عن مصادر ووسائل تعليمية خاصة بتعليم الهندسة الفراغية، كالتي 

 .شاهدوها خالل البرنامج
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متنوِّعة يبرره كذلك أّن غالبيتهم قبل البرنامج  ولعّل عدم معرفتهم واستخدامهم لمصادر تعّلم 

التدريبي اعتمدوا طريقة المحاضرة كاستراتيجية تدريس، وبالتالي لم يهتموا بمعرفة الكثير حول 

 .مصادر التعّلم التي من شأنها تسهيل تعّلم الطلبة

الرمحي وهذا الضعف في معرفة المعلمين حول مصادر التعّلم، يتوافق مع دراسة  

التي تبّين فيها أّن المعلمين الفلسطينيين المشاركين في الدراسة معرفتهم بمصادر التعّلم  ،(1611)

 .الممكن استخدامها عند تدريس وحدة الهندسة للصف الثامن الجزء الثاني كانت ضعيفة

التي ذكرت فيها الباحثة أّن المعلم  ،(1668)العدوي وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة  

شاهدت حصصه، لم يوظف مصادر تعّلم متنوعة عند تدريسه لوحدة الجبر للصف السابع، الذي 

 .والسبب من وجهة نظره قلة اإلمكانات التي توفرها المدارس

وقد يكون عدم توفر الخبرة في تدريس وحدة الهندسة الفراغية هو السبب األبرز وراء عدم  

ها خالل تدريس الوحدة، فكيف يكون المعلم على معرفة المعلمين لمصادر التعّلم الممكن استخدام

دراية بمصادر التعّلم وهو غير مطلع على محتوى الوحدة، ولم يخض تجربة تدريسها من قبل 

(Hashweh, 2005) . 

ومن النتائج الالفتة حول معرفة المعلمين فيما يتعّلق بمصادر التعّلم، أّن استشارة مشرف  

التعليم لم تكن ضمن خيارات أّي من المعلمين قبل البرنامج التدريبي الرياضيات في مديرية التربية و 

وبعده، عند سؤالهم حول المصادر التي يلجأون إليها لحل المشكالت والصعوبات التي تواجههم 

ولعّل السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة . خالل شرح وحدة الهندسة الفراغية

، ما يجعل الحصول على مساعدته أمرًا يحتاج إلى وقٍت وترتيبات، حيث بين المشرف والمعلمين
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ذكر غالبيتهم أّنهم إن أرادوا التواصل مع المشرف، فإّنهم يقومون بذلك من خالل إدراة المدرسة، ثم 

 .المديرية

 مناقشة نتائج السؤال السابع: سابعا  

يبي في تطوير معرفة معلمي ما هو أثر البرنامج التدر : نّص السؤال السابع على اآلتي 

طّور من معرفة المعلمين حول ي لمالرياضيات حول السياق؟ ومن النتائج تبّين أّن البرنامج التدريبي 

 .كثيراً  السياق

من النتائج التي أود الوقوف عندها حول معرفة المعلمين بالسياق، تقدير المعلمين لدور  

ما يلزمهم لشرح وحدة الهندسة الفراغية، ولعّل ذلك المجتمع المحلي واألهل في مساعدتهم بتوفير 

يعود إلى معرفتهم باإلطار المجتمعي المحيط بمدارسهم، ال سيما أّنهم أمضوا العديد من السنوات 

 .في التدريس بنفس المدرسة

ومن النتائج الالفتة كذلك حالة المعلم الذي لم يذكر أّنه يهتم بمعرفة أي شيء عن طالبه  

 مج التدريبي، ولعله في ذلك يتفق مع معلم ما قبل الخدمة في دراسة الحالة قبل البرنا

(Chinnappan, Nason & Lawson, 1996) والذي لم يذكر الكثير عندما ُسئل عن ،

، ولم يتطرق للحديث عن احتياجاتهم، فلم تكن لديه رؤية واضحة لكيفية دمج خصائص الطلبة

 .طوير فهمهم للمحتوىالطلبة في العملية التعليمية بغية ت

كذلك أثارتني نتيجة أّن المعلمين لم يهتموا بمعرفة الوضع االقتصادي للطلبة، حيث ظهر  

االهتمام بنسبة بسيطة قبل البرنامج، وتراجع أكثر بعد البرنامج، مع أّن األوضاع االقتصادية للطلبة 

مستواهم األكاديمي متدني تؤثر في تعّلمهم، فذوي الدخل المنخفض في كثير من األحيان يكون 
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(Woolfolk, 2007.)   بالتالي على المعلم االهتمام بهذا األمر، وقد تم التأكيد عليه خالل

 .البرنامج، لكن يبدو أّنه بحاجة إلى مزيد من التركيز

وكمالحظة أخيرة حول مدى فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير معرفة المعلمين حول  

المعرفة تخص كل معلم حسب السياق والبيئة التي يعمل بها، ومدى اهتمامه  السياق، أرى بأّن هذه

، ولعل البرنامج التدريبي يدفعهم (Hashweh, 2005)هذه البيئة بمعرفة الكثير أو القليل حول 

باتجاه السعي وراء معرفة الكثير حول السياق الذي يعملون به، لكن قد يكون من الصعب أن يعرف 

التفصيلية للسياق الذي يعمل به كل من المعلمين ليطلعهم على هذه المدرب الخصائص 

رها المعلم بنفسه مع استمرار تدريسه الخصائص، فتبقى المعرفة حول السياق من األمور التي يطوِّ 

في نفس المكان، ومع تعاقب المواقف واألحداث التي يمر بها مع طلبته ومع المجتمع الذي يعمل 

 .معه

 التوصيات

 :على نتائج الدراسة، فإنني أوصي باآلتيبناًء 

 على مستوى األبحاث: أوال  

  إجطططراء المزيطططد مطططن األبحطططاث حطططول معرفطططة المعلمطططين البيداغوجيطططة بمحتطططوى مواضطططيع

 .رياضية أخرى

  إجططططراء المزيططططد مططططن األبحططططاث حططططول معرفططططة المعلمططططين البيداغوجيططططة بمحتططططوى وحططططدة

دة عططدد المعلمططين المشططاركين، ، مططع زيططاالهندسططة الفراغيططة للصططف العاشططر األساسططي

 .الصفية وزيادة وقت المشاهدات
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  إجراء المزيد من األبحاث حول تدريب المعلمطين بغيطة تططوير معطرفتهم البيداغوجيطة

بمحتوى مواضطيع رياضطية عطّدة، مطع إعططاء البرنطامج وقتطًا أططول فطي التطبيطق، بمطا 

عططططة مالئمططططة لشططططرح يتطططيح المجططططال لتططططدريب المعلمططططين علططططى اسطططتراتيجيات تعلططططيم متنو 

 .الموضوع، والقيام بأنشطة تطبيقية من شأنها زيادة فهم الطلبة للموضوع

  تركطز بشطكٍل أكبطر علطى تعريطف تصميم برامج تدريبية حول الهندسة الفراغية بحيطث

السطططابقة التططططي ال بطططّد أن تتطططوفر لططططدى الطلبطططة كمتطلطططب لدراسططططة  خبراتالبططط معلمطططينال

 .وبات الطلبة ومفاهيمهم البديلة وطرق معالجتهاالهندسة الفراغية، وتعّرفهم بصع

  تصميم برامج تدريبية حول الهندسة الفراغية بحيث تعطي مساحة أكبر لتعريف
المعلمين باستراتيجيات تعليم حديثة، كاستراتيجية حّل المشكالت، والمشاريع 
وغيرها، بحيث ُيعطى المعلمون فرصة مشاهدة درس مشروح باستخدام هذه 

يجية، وفرصة تطبيق االستراتيجية أمام باقي المعلمين المتدربين من أجل االسترات
تقديم النقد والنصح للمعلم لتحسين تدريسه، هذا من جانب، ومن جانٍب آخر 
تعريف المعلمين بأكبر عدد ممكن من االستراتيجيات وحثهم على التنويع في 

 .االستراتيجيات المستخدمة في تدريسهم

 ى تطوير أداء المعلمينعلى مستو : ثانيا   

  دمطططاج العمطططل علطططى تططططوير بطططرامج تدريبيطططة حطططول المواضطططيع الرياضطططية المختلفطططة، وا 

 .، باألخص المعلمون المبتدئونالمعلمين فيها

  ،إعططداد مططواد تعليميططة أو أدلططة معلمططين تتضططمن كططل مططا يتعّلططق بالموضططوع الرياضططي

اسطتراتيجيات تالئطم تطدريس كاألهداف، وصعوبات تعّلم الطلبة، ومفاهيمهم البديلطة، و 

ومصطططططادر تعّلطططططم ممكطططططن اسطططططتخدامها بحيطططططث تتضطططططمن مصطططططادر حديثطططططة الموضطططططوع، 

 .إلكترونية وغيرها
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  إعططداد المعّلططم فططي التركيططز فططي بططرامج إعططداد المعلمططين فططي المعاهططد والجامعططات علططى

النطططاحيتين المعرفيطططة، والتربويطططة، بمططططا فطططي ذلطططك المعرفططططة حطططول األهطططداف التعلمييططططة، 

جيات التططططدريس الحديثططططة وغيرهططططا مططططن المعططططارف الضططططرورية للمعلمططططين، مططططع واسططططترتي

إعطططططائهم فرصططططة الممارسططططة والنططططزول إلططططى الميططططدان للتططططدريب قبططططل أن يططططدخلوا عططططالم 

 .الخدمة

 الدراسة تأمالت حول 

 :واجهتني الكثير من الصعوبات والتحديات خالل إجراء الدراسة من بينها ما يأتي 

حيث  ين المشاركين في البرنامج التدريبي كانت متقاربة،الخبرة التدريسية للمعلم 

 9سنوات، والثالثة الباقين أحدهم أمضى  16بلغت الخبرة التدريسية لثالثة منهم 

كذلك عدد المعلمين المشاركين في  سنوات، 2سنوات واألخير  6سنوات، وآخر 

ي كنت قد ، مما شّكل عائقًا أمام تحقيق أحد األهداف التقليالً كان التدريب 

وضعتها لدراستي أال وهو معرفة أثر الخبرة التدريسية في زيادة تطّور معرفة 

، ما دفعني إللغاء السؤال المعلم البيداغوجية بالمحتوى بعد البرنامج التدريبي

الثامن من أسئلة الدراسة، والذي كان حول الدور الذي تلعبه الخبرة التدريسية في 

 .برنامج التدريبيمدى استفادة المعلمين من ال

لغاء الكثير من أنشطة البرنامج التدريبي   اضطررت إلى تقليص عدد اللقاءات وا 

بسبب عدم استعداد المعلمين المشاركين للحضور إلى التدريب مدًة أطول، وقد 

 .الحظت أّن ذلك قد أثَّر على نتائج المعلمين وعلى مدى فاعلية البرنامج
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المشاركين في التدريب على نتائج الدراسة،  أّثرت عدم جدية عدد من المعلمين 

لم يجيبوا على عدد من أسئلة االستبانات ما أدى إلى ظهور العديد من حيث أّنهم 

، كما ظهر في قضية تراجع نسبة استخدام المعلمين لطريقة المشكالت في النتائج

 .حل المشكالت كاستراتيجية تدريس بعد البرنامج التدريبي

ءات البرنامج التدريبي صار الغالب عليها أسلوب المحاضرة، مع تقليص عدد لقا 

 .على غير المخطط له

صعوبة وحدة الهندسة الفراغية وعدم تدريس المعلمين لها من قبل وعدم دافعيتهم  

لتدريسها أوقعتني في دوامة، فهل أركز على المحتوى الرياضي، أم أثير دافعية 

دريس حديثة، واستخدام مصادر تعّلم المعلمين؟ أم أدربهم على استراتيجيات ت

 .متنوعة، ال سيما أّن الوقت المتاح كان ضيِّقًا جداً 
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 (1)ملحق 

 ورقة تسهيل مهمة البحث من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين

 



190 
 

 (1)ملحق 

 ورقة إذن دخول المدارس للمشاهدات الصفية من مكتب مديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس
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 (1)ملحق 

وحدة الهندسة الفراغية للصف محتوى لمعلمي الرياضيات في  جيةالبيداغو المعرفة  استبانة
 العاشر األساسي

 أخي المعلم أختي المعلمة
يضّم في حين األول تعبئة معلومات شخصية،  الجزء يتطّلب: تتكون هذه االستبانة من ثالثة أجزاء

ممارساتك ومعتقداتك ، أما الجزء الثالث فيتعّلق بحول محتوى وحدة الهندسة الفراغيةالثاني أسئلة 
 .الفراغية حول تعليم وتعّلم الهندسة

 الجزء األول

د م ألغراض البحث فقط  .يتكون هذا الجزء من معلومات شخصية، وسُتست خ 
 ........................................................ اسم المدرسة التي تعمل بها

 .أنثى. ب   ذكر                      . أ:  الجنس: أوال

 :المؤهل العلمي: ثانياً 

 .ماجستير. دبلوم تربية     د+ بكالوريوس . بكالوريوس        ج. دبلوم متوسط         ب. أ 

 :التخصص في الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس: ثالثاً 

. د(         كيمياء، أحياء فيزياء،)علوم . تعليم رياضيات         ج. رياضيات         ب. أ
 ..................... غيرذلك، حّدد. تعليم علوم               هط

 :سنوات الخبرة الكّلية في التعليم: رابعاً 

 .سنوات فأكثر  10 -سنوات     ج 9 -5من  -سنوات فما دون        ب 2 -أ 

 :عاشرسنوات الخبرة في تعليم الصف ال: خامساً 

 .سنوات فأكثر  10 -نوات     جس 9-5من  -سنوات فما دون        ب 2 -أ

 :سنوات تعليمك لوحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر: سادساً 

 .سنوات فأكثر  10 -سنوات     ج 9-5من  -سنوات فما دون        ب 2 -أ
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 :الجزء الثاني 
، والمقالي (اختيار من متعدد)الموضوعي : سؤااًل من النمطين( 16)يتضمن هذا الجزء  
 (.تطلب بيان خطوات البرهانأسئلة ت)

 (:اختيار من متعدد)القسم األول 
 : ما عداكل اآلتية تعّين مستوى،  .1

 مستقيم ونقطة ال تنتمي إليه.أ 
 أي مستقيمين.ب 
 مستقيمين متوازيين.ج 
 مستقيمين متقاطعين.د 

 : إذا تقاطع مستقيمان مختلفان فإنهما يتقاطعان في .1
 أكثر من نقطة.أ 
 نقطة واحدة فقط.ب 
 ع مستقيمان مختلفانال يمكن أن يتقاط.ج 
 ب+ أ .د 

 : عدد المستويات التي يمكن أن تمر بنقطتين معلومتين هو .1
 عدد النهائي.أ 
 مستوى واحد فقط.ب 
 ال يمر بهما أي مستوى.ج 
 ج+ ب .د 

 : مستقيمين متخالفينأي اآلتية يعد مثااًل على . في الشكل المجاور، س، ص، ع مستويات .2
ب ج، أ   أ

ب.أ  د،  أ  أ
ب .ب  ج،  أ  د
د.ج  ج،  أ  أ

 :س، فإنّ  إذا كان المستويان س، ص متوازيين وكان ل .5
 ص ل.أ 
 ص// ل .ب 
 ل يشترك مع ص في نقطة واحدة على األقل.ج 
 ال يمكن الحكم على العالقة بين ل و ص.د 

 أ

 د ب

 جـ

 س

 ع

 ص
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جميع المستقيمات الناشئة من ........... إذا كان المستقيم ل يوازي المستوى س، فإّن ل  .6
 . تقاطع س مع المستويات التي تحوي ل

 يعامد.أ 
 يخالف.ب 
 يقطع.ج 
 يوازي.د 

تويان مختلفان يتقاطعان في المستقيم ل، افترض أّن المستقيم م يوازي المستويين س، ص مس .7
 : فأي العبارات اآلتية صحيحة. س، ص

 المستقيم م يقع في أحد المستويين س، ص.أ 
 المستقيم م يقع في المستويين س و ص.ب 
 المستقيم م يقع خارج المستويين س و ص.ج 
 ال يوجد مستقيم بمواصفات م.د 

راٍغ ما ال يمكن أن تجد مستوى مثل س يوازي مستوى آخر مثل ص، فيمكننا افترض أنه في ف .8
 : االستنتاج أنّ 

 كل المستويات في هذا الفراغ مسطحة.أ 
 بعض المستويات في هذا الفراغ منحنية.ب 
 هذا الفراغ ليس إقليدياً .ج 
 ال يوجد معلومات كافية للحكم على هذا الفراغ.د 

فإّن أطوال القطع المستقيمة المحصورة بينها  إذا قطعت عدة مستويات متوازية بمستقيمين، .9
 : تكون
 متناسبة.أ 
 متساوية.ب 
 ال عالقة بينها.ج 
 قد تكون متناسبة وقد ال تكون.د 

 م ..... إذا كان المستقيمان ل، م عموديين على المستوى س، فإن ل   .16
 يعامد.أ 
 يساوي.ب 
 يوازي.ج 
 يقطع.د 
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فإذا كان . حد هو لمستويات مختلفة س، ص، ع متقاطعة في مستقيم وا 1افترض أن لدينا   .11
 : المستوى الرابع ك عموديًا على كٍل من المستويات الثالثة، فأي العبارات اآلتية صحيحة

 المستقيم ل عمودي على المستوى ك.أ 
 المستقيم ل يوازي المستوى ك.ب 
 أي مستقيم يقع في المستوى ك يخالف المستقيم ل.ج 
 ال يمكن أن نجد مستوى بمواصفات المستوى ك.د 

 : دي لنقطة معلومة على مستوى معلوم هوالمسقط العمو   .11
 موقع الخط المستقيم المرسوم من النقطة على ذاك المستوى.أ 
 موقع القطعة المستقيمة المرسومة من النقطة على ذاك المستوى.ب 
 موقع القطعة المستقيمة العمودية المرسومة من النقطة على ذاك المستوى.ج 
 ج+ ب .د 

 : طول مسقط القطعة المستقيمة يكون  .11
 ر من طول القطعة المستقيمةأكب.أ 
 أقل من طول القطعة المستقيمة.ب 
 أقل أو أكبر من طول القطعة المستقيمة.ج 
 أقل من أو يساوي طول القطعة المستقيمة.د 

بإذا كانت القطعة المستقيمة  .12 بعمودية على المستوى س، فإّن مسقط أ على س هو  أ
  :عبارة عن

 مستقيم.أ 
 قطعة مستقيمة.ب 
 شعاع.ج 
 نقطة.د 

تخّيل أنك في مستودٍع ضخم، واعتبر السقف واألرضية في ذلك المستودع عبارة عن   .15
مستويات مسطحة، فإذا كنت تقف على األرضية وتضيئ مصباحًا يدويًا، فينطلق الشعاع 

التي  درجة مع مستوى األرضية، ويرتطم بالسقف في مكاٍن ما، فما هي الزاوية 16بزاوية 
 يصنعها هذا الشعاع مع الخط العمودي على السطح؟ 

 ∘16.أ 
 ∘76.ب 
 ∘166.ج 
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 المعلومات غير كافية.د 
= ص  المستوى ص، و س ⊥ المستوى س، وكان المستوى س  أذا كان المستقيم أ ب   .16

 : هو( س ، أب ، ص)ة جط د، فإّن قياس الزاوي ⊥المستقيم جط د، وكان أ ب 
 ∘96= .أ 
 ∘96 ≤.ب 
 ∘96 ≥.ج 
 ∘96< .د 

 :(أسئلة تتطلب بيان خطوات الحل)القسم الثاني 

،           ب أ جس، ص مستويان متوازيان، أ نقطة واقعة بين المستويين، رسم من أ المستقيمان  .1

، وكانت           فقطعا المستوى س في ب، د والمستوى ص في ه، ج فإذا كان        د أ ه
 ثلثمساحة الم

 : قم باإلجابة على ما يأتي.  سم  16 =أ ه ج  
 .عبر عن معطيات السؤال برسم تقريبي.أ 

 
 
 .أوجد مساحة المثلث أ ب د.ب 

م ب، = في الشكل المجاور أ ب ج د مربع، ن نقطة ال تنتمي للمستوى أ ب ج د، بحيث ن م  .1
 .  م أ ⊥    ن م: أثبت أنّ . والمثلث ن أ ب متساوي األضالع

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................................................................................. 
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فما هو طول القطعة . °66إذا كانت الزاوية بين قطعة مستقيمة ومسقطها على مستوى تساوي  .1
 (أظهر طريقة الحل مستعينًا بالرسم)سم؟ 16علمت أّن طول مسقطها هو  المستقيمة إذا

...........................................................................................
...........................................................................................

.................................................................................. 
المستوى أ ب جط د،  ⊥سم، ه نقطة تقاطع قطريه، ُرسم ه م  8ب جط د مربع طول ضلعه  أ .2

بم ، ) أوجد قياس الزاوية . سم 2= بحيث كانت ه م   (. ، ه أ
...........................................................................................

...........................................................................................
.................................................................................. 

   الثالث الجزء

 عنها باالجابة التكّرم أرجو متعدد؛ من اختيار وأسئلة إنشائية، أسئلة من الجزء هذا تكوني
 أفكارك تعكس ولكنها خاطئة أو صحيحة إجابة توجد ال بأّنه علماً  المخّصص، المكان في

 .الهندسة الفراغية موضوع تعليم خالل وممارساتك
للهدف ( 0)ي الرقم /استخدم)تدريسك ي األهداف اآلتية حسب أهميتها بالنسبة لك في /رّتب .0

 (.5وصوال  إلى الرقم ( 4)األكثر أهمية بالنسبة لك، يليه الرقم 

 الترتيب الهدف

  تدريب الطلبة على استخدام القوانين واإلجراءات لتطبيقها بشكل سريع ومتقن

دراك أهمية المعطيات والفروض وكيفية االستفادة  معرفة طبيعة البرهان الرياضي وا 
 منها

 

  تنمية القدرة على القياس وضبطه، واستعمال األدوات

التأكيد على أهمية الرياضيات في حياتنا العامة، بمساعدة الطلبة على التعرف على 
 أثر الرياضيات في التطور الحضاري
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التأكيد على المعلومات، وتكرار تعليمها، والتركيز على المعرفة الجديدة ألن الطلبة 
 معرفة سابقة حولهاليس لديهم 

 

تنازليا حسب األهمية من وجهة  أرجو ترتيبها ؟ة رياضيات/أهدافك الخاصة كمعلم هي ما .4
 .، على أن تكون أهداف بنائية ال تقل عن هدفيننظرك

...........................................................................................
.................................................................................. 

وحدة الهندسة الفراغية للصف ين إلى تحقيقها من خالل تعليم / ىما األهداف التي تسع .8
 العاشر األساسي؟

...........................................................................................
................................................................................... 

 ؟خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية ين إليها/ ىين جميع األهداف التي تسع/ هل ت حّقق .2
 ال -نعم            ب -أ  

وحدة الهندسة ي األسباب ذات العالقة ب/ اذكر )؟ تحقيق أهدافكفي  كما العوامل التي تساعد 
 (الفراغية بالذات

...............................................................................................
..................................................................................... 

األسباب ذات العالقة بوحدة الهندسة الفراغية ي / اذكر )؟ تحقيق أهدافكتعيق ما العوامل التي 
 (بالذات

...............................................................................................
..................................................................................... 

 ن بمعرفتها عن الطلبة؟ ي/ ما األمور التي تهتّم  .5
...........................................................................................
........................................................................................ 
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وحدة الهندسة  تدريس عند تعّلمها الطلبة على الصعب من مهارات أو مفاهيم هناك هل
  الفراغية؟

 ال -ب             نعم -أ 

 . الصعوبات هذه ي/  اذكر نعم، إجابتك كانت إذا

...............................................................................................
............................................................................................... 

 كمتطلب الطلبة عند الهندسة الفراغية، عن سابقة وخبرات معارف وجود الضروري من هل
 العاشر؟ الّصف في تعليمها لتعليمها، قبل

      ال -ب                                نعم -أ

 الوحدة؟ تعليم قبل الطلبة عند تتوّفر أن يجب التي المعارف هذه اذكري نعم، اإلجابة كانت إذا

...............................................................................................

............................................................................................... 
فاهيم التي يحملها الطلبة عن مفهوم ما، والتي قد تختلف عن يقصد بالمفاهيم البديلة ؛ الم .6

هل صدف وأن وجدت بعض هذه المفاهيم عند طلبتك . المفهوم الصحيح بشكل كّلي أو جزئي
 ؟وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشرأثناء تعليم 

 ال  -نعم                               ب -أ
 .لمفاهيم البديلة التي اكتشفت وجودها عند الطلبةجابة نعم، أرجو ذكر اإذا كانت اإل

...............................................................................................
....................................................................................... 

ينها للتعامل مع المفاهيم البديلة لدى / ها لتعلم التي تتبعبشكل عام ما طرق التعليم وا .1
 الطلبة؟

........................................................................................... 
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بإمكانك اختيار بديلين على ) :ن أجل تحقيق الفهم األفضل عند الطلبة أقوم بما يأتيم
 (األكثر

 له من نقطة الصفر، وأعتقد أن الطالب يستطيع أن يستوعب أي موضوع ُيقّدم أبدأ التعليم. أ
 .بالتسلسل الصحيح

 .التعّرف على الخبرات السابقة من أجل مواجهتها ومحاولة تغييرها في حال كانت خاطئة. ب
التعّرف على الخبرات السابقة لتفادي التكرار في المعرفة، وبالتالي إضاعة الوقت وعدم . ت

 .رف جديدةاكتساب معا
التعّرف على الخبرات السابقة وربطها بالخبرات الجديدة، وتوضيح العالقة بينها باستخدام . ث

 .األمثلة والتطبيقات العملية
 بداية  الرجاء ترتيبها ) ، أستخدم الطريقة أو الطرق اآلتية وحدة الهندسة الفراغيةعند تعليم   .8

للطريقة التي تليها، وهكذا حتى  4ثم ما  بحيث يدّل على الطريقة األكثر استخدا 0من الرقم 
، مع العلم أنه بإمكانك وضع نفس الرقم ألكثر من طريقة، وبإمكانك عدم وضع رقم 8الرقم 

  (.ينها/ بجانب الطريقة التي ال تستخدمها 
 الترتيب الطريقة

  المحاضرة مع توجيه أسئلة للطلبة إلشراكهم
  المشاريع

  حل المشكالت
  لحل اوراق عم

  خطوات حل المسألة الرياضية
  برامج تعليمية محوسبة خاصة بالوحدة التي أدرسها

  وسائل تعليمية غير إلكترونية 
التعرف على مفاهيم بعض الطلبة : تغيير مفهومي

 ومواجهتها
 

وحدة ينها في تبسيط المفاهيم الواردة في / ها التي تستخدم األمثلة والتشبيهاتي / اذكر  .9
 (أرجو ذكر مثالين وتشبيهين على األقل) .الفراغية للصف العاشر الهندسة
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...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
.................... 

توى أو عالمات طلبتك عند ينها عند تحديد مس/ ها ي طرق التقييم التي تتبع/  حدد .01
 .بجانب طرق التقييم التي تتبعها X، وذلك بوضع إشارة وحدة الهندسة الفراغيةتدريسهم 

  طرق التقييم
  االمتحانات

  الوظائف البيتية
  حل األسئلة على السبورة

  تنفيذ األنشطة
  المشاركة في النقاش 

  احترام النظام
  ملفات اإلنجاز

 :تيي عن السؤال اآل/  أّمل باختباراتك ثم أجيبي الت/  حاول .00

ينها في اختباراتك في موضوع األشكال / ها ما هي النسبة المئوية لطبيعة األسئلة التي تستخدم 
 الرباعية ومفهوم التكافؤ؟ 

 ..............................%معرفة 
 .............................%تطبيق 

 ......................%. في ذلك البرهان مستويات تفكير عليا بما
أي من الطرق اآلتية يمكن استخدامها للتعرف إلى الخبرات السابقة والمفاهيم البديلة  .04

 (بديليمكن اختيار أكثر من )حول األشكال الرباعية ومفهوم التكافؤ، لدى الطلبة؟ 
 االختبار التشخيصي القبلي. أ



201 
 

 الحوار والنقاش. ب
 كالم الطلبةاالستماع واالنتباه ل. ت
 أوراق عمل. ث
 وظائف بيتية. ج
 .الحّل على السبورة . ح
  حّدد.  غير ذلك. خ
 .هم للوحدةتساال أعتبر ذلك هامًا، وبإمكان الطلبة تصحيح مفاهيمهم أثناء در . د

 وحدة الهندسة الفراغية أثناء تعليمين مع االختالفات في قدرات الطلبة /  كيف تتعامل .08
 على وجه الخصوص؟

...............................................................................................
....................................................................................... 

 :هي ينها عند تعليم موضوع األشكال الرباعية ومفهوم التكافؤ/ األنشطة  التي تنفذها  .02
 .الكتاب العملية وأضيف عليها نشاط أو أنشطة خارجيةجميع أنشطة . أ
 .جميع أنشطة الكتاب وال أضيف شيئًا آخر  . ب
 .بعض األنشطة الضرورية فقط. ت
 .ال أستطيع تنفيذ أي من األنشطة بسبب ضيق الوقت. ث
ي أحد األنشطة الخارجية الممكن القيام بها خالل تعليم وحدة الهندسة الفراغية / اذكر   .15

 .ي طريقة تنفيذه/ اشرح للصف العاشر، و 
...........................................................................................
........................................................................................... 

نعم              -؟     أالعاشرمالئم في كتاب الصف االهندسة الفراغية هل مكان وحدة 
 ال  -ب

 ين؟/  إذا كانت اإلجابة ال، ماذا تقترح
...........................................................................................

.................................................................................. 
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، في التحضير لمفاهيم ومهارات واردة مفاهيم وحدة الهندسة الفراغيةين /  خدمهل تست .06
 ال  -نعم               ب -في وحدات الحقة في الكتاب المدرسي أو في سنوات قادمة؟   أ

 .إذا كانت إجابتك نعم، أعط أمثلة
...........................................................................................

.................................................................................. 
ــوم  .17 ــي تق ــر الرياضــيات الت ــي المــواد األخــرى غي ــاهيم /  مــا الموضــوعات ف ــن بربطهــا مــع مف ي

     ؟    وحــــدة الهندســــة الفراغيــــة للصــــف العاشــــر األساســـــيالهندســــة أثنــــاء التخطــــيط لتعلــــيم 
...........................................................................................
........................................................................................... 

سة وحدة الهند ككل عام عند تعليمينها / ستخدمها تطّورت أوراق عمل جيدة هل  .08
 الفراغية؟

 .ال  -نعم                     ب -أ
 بها؟ ين/  تعمل التي المدرسة في الهندسة أدوات تتوفر هل .03

 .  ال -ب                     نعم -أ
 .استخدامها لكيفية مثاال   أعط نعم، إجابتك كانت إذا

...............................................................................................
............................................................................................... 

وحدة الهندسة لتعليم ينها / ستخدمها تطّورت وسائل تعليمية ومواد محسوسة هل  .41
 الفراغية؟

 .             ال  -نعم                     ب -أ    
 .ي أمثلة لهذه المواد وكيفية استخدامها/إذا كانت إجابتك نعم، اذكر   

...............................................................................................
............................................................................................... 

 لمواجهـة يـأتي بمـا أقـوم فـإنني وحـدة الهندسـة الفراغيـة، تعليم أثناء صعوبة أواجه عندما .40
 (.بديل من أكثر اختيار يمكن) الصعوبة هذه
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 .الخبراء زمالئي بأحد أستعين . أ
 .واجهتها التي الصعوبة على للتغّلب طرق عن وأبحث االنترنت إلى أرجع . ب
 . والتعليم التربية مديرية في الرياضيات مشرف أستشير . ت
 .حاسوبية برامج أستخدم . ث
 .خارجية وكتب بمراجع أستعين . ج
الوسـائل التعليميـة التـي للحصـول علـى مديريـة التربيـة فـي منطقتـك يـن مـع / هل تتواصل .44

 ال. نعم                   ب. وحدة الهندسة الفراغية؟ أينها لتدريس / ها تحتاج

ذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي طريقة التواصل؟  وا 

...............................................................................................

............................................................................................... 
 :وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر هوم ينها لتعلي/ ها عدد الحصص التي تخصص .48
 حصص 8أقل من . أ
 حصة 12-8 -ب
 حصة  12أكثر من  -ج

يـن أّن هـذا العـدد مـن / ى يـن هـذا العـدد مـن الحصـص؟ وهـل تـر /  ما األسـباب التـي جعلتـك تقـّرر
 الحصص كاٍف؟

...............................................................................................
............................................................................................... 

بوحدة الهندسة لتعليم األنشطة المتعلقة  هاين/ ها في حال نقص األدوات التي تحتاج .42
 ين؟ /، كيف تتصّرفالفراغية

 (0من الرقم  ة  / ا  بترقيمها حسب األولوية مبتدئ قومي/ في حال اختيارك ألكثر من طريقة قم) 
 ( ) . أقوم بشرائها من ميزانية المدرسة بعد طلب موافقة المدير. أ
 ( ) .أستعين بالطلبة و األهالي من أجل المساعدة. ب
 ( ) .أقوم بطلبها من المسؤولين في مديرية التربية.  ج
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  ( ) .وفرةأفّكر بنشاط آخر يتناسب مع المواد المت. د

 ( ) .  أقوم بإلغاء النشاط. هط
) هل تساعدك معرفتك بالطلبة وأولياء أمورهم وطبيعة عملهم على تدريس هذه الوحدة  .45

ين منه مساعدتك في إعداد وسيلة تعليمية /  مثال  إذا كان والد أحد الطلبة نجارا  قد تطلب
 ال -نعم       ب -؟  أ(معينة

 .ثلةإذا كانت إجابتك نعم، أعط أم
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 (2)ملحق 

 نموذج التأمالت التي أجاب عليها المعلمون بعد لقاءات البرنامج التدريبي

 تأمالت

 _______________خ التاري _______رقم  لقاء_____ ______________: االسم 

 ما أهم األفكار التي تفاعلت معها في هذه الجلسة؟ 
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
........................  

 ؟ إشرحلقاءال امعرفتك نتيجة لهذ معتقداتك أومن  جانب هل تطور 
.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
............ 

 معرفتك /أي هل وجدت أن ما يطرح يتناقض مع معتقداتكتناقضات لديك،  لقاءهل أثار ال
 .قبل الورشة؟ هل تمكنت من حل هذا التناقض، وكيف؟ نرجو التكرم بالشرح

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
............ 

 ها؟ أشرحأسئلة ما زلت تفكر ب هل أثار اللقاء. 

...........................................................................................
 ........................................................................................... 
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 (5)ملحق 

 أداة مشاهدة حصص المعلمين

 

 هج والتعليمدائرة المنا -كلية التربية 

 فعالية نموذج تطور مهني لمعلمي العلوم والرياضيات يعتمد على المعرفة بتعليم التخصص

 وزارة التعليم العالي/مشروع بحثي بدعم من مجلس البحث العلمي

 مشاهدة التعليم في المدارس/مالحظة

 :التاريخ                  :المدرسة                  : ة/اسم المعلم

 مالحظات مع أمثلة التفسير رالمعيا

 /التخطيط

 األهداف

هل توجد خطة؟ ما أهداف الدرس؟ هل عرضتها 
 المعلمة؟

ارتباط األهداف باألهداف العامة لتعليم التخصص 
 .سواء في الوحدة أو المنهاج

 

 -المحتوى
المواضيع 
 األساسية

المفاهيم والمهارات األساسية في الوحدة، وكيفية 
  .البعض ارتباطها ببعضها

ربط محتوى الدرس بمفاهيم أو مبادئ أو نظريات 
أخرى في التخصص أو بمواضيع أخرى في نفس 

خارطة مفاهيم أو . التخصص أو تخصصات أخرى
 .مخطط تعكس فهم صحيح وعميق للمحتوى
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 مالحظات مع أمثلة التفسير رالمعيا

إجراءات أم /قوانين/مسلمات: كيف يقدم المحتوى
والمعلم والكتاب  استكشاف وتفاعل بين الطلبة

إثبات، تقديم )أم معرفة بحاجة إلى دعم المدرسي 
 (مبررات حول صحتها، إلخ

ة /دور المعلم
واهتمامه 

بخصائص 
 الطلبة

 :ة/وصف عام لما يقوم به المعلم

بداية الحصة، الوقت، طرق التدريس، الحديث 
، سماع (نسبة حديث المعلم الى الطلبة)الطويل 

 لالطلبة، التشبيهات والتمثيالت، إدارة الصف للعم

تركيز على مدى استماع المعلم أو استكشافه 
كيف يفكرون، ما هي مفاهيمهم  –لتفكير الطلبة 

 .البديلة، وكيفية تعامله مع ما يستكشف

مدى أخذه في الحسبان للتنوع في مقدرات 
 واهتمامات الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وصف لدور الطلبة بكل عام في الحصة دور الطلبة

 يسألون. مستمعون/مشاركون

 لمفاهيم البديلةا
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 مالحظات مع أمثلة التفسير رالمعيا

 

في آخر )ما الوظائف؟ متى تم االعالن عنها  الوظائف
هل توجد ( لحظة بعد رن الجرس، أم مخطط لها؟

وظيفة غير مألوفة تتحدى الطلبة أم من الكتاب؟ 
 عالقتها باألهداف؟

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة بداية الحصة أم : ما وسائل التقييم المختلفة التقييم
ها؟ مكتوبة أم شفهية؟ ما طبيعة خاللها أم في نهايت

 تتطلب تفكير أم إجرائية؟ : األسئلة
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(6)ملحق   

 وحدة الهندسة الفراغيةمحتوى تحليل 

المفاهيم  الدرس

 والمصطلحات

 األنشطة المحتوى األهداف

   مهارات عليا تطبيق معرفة  

مفاهيم 

ومسلمات 

في الهندسة 

 الفراغية

 الفراغية الهندسة
 ىالمستو 
 الفراغ

 النقاط المستوية
خط تقاطع 

 المستويين

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
الهندسططططططططططططططططططططططططططططة 

 .الفراغية
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
 .المستوى

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 

 .الفراغ

أن يسطططتخدم الطالطططب 

لمسططططططططلمات السطططططططططبعة 

الطططططواردة فطططططي الطططططدرس 

فططططططي اإلجابططططططة علططططططى 

أسطططئلة متعطططددة حطططول 

المسطططططططتويات، كعطططططططدد 

 : التعميمات والحقائق والمهارات 

  أي نقطتططططين مختلفتططططين فططططي

الفططططراغ يمططططر بهمططططا مسططططتقيم 

 .حدوا

  نقططططططاط  1يحططططططوي المسططططططتوى

مختلفطططة علطططى األقطططل ليسطططت 

تعميق فهم الطلبة  

للمسلمات والنظريات 

من خالل إعطائهم 

فرصة كافية للخوض 

في أنشطة 

محسوسة، كالطي 
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أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .2
الطالططب النقططاط 

 .المستوية
أن يطططططططططططططططططططططططططذكر  .5

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
الحططططططططططططططططططططططططططاالت 
األربعطططططة التطططططي 
يطططططططططتم خاللهطططططططططا 
تعيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططين 
المسطططططتوى فطططططي 

 .الفراغ
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .6

الطالططططططب خططططططط 

 تقطططططططططططططططططططططططططططططططططططاطع

 .المستويين

المستويات في شطكٍل 

مططططططططططططططا، وأسططططططططططططططمائها، 

وغيرهطططا مطططن األسطططئلة 

حطططططططططططططططططول مفطططططططططططططططططاهيم 

 .الدرس

 .على استقامة واحدة

  يتعططين المسططتوى فططي الفططراغ

 :بأربعة طرق

  ثالثطططططة نقطططططاط ليسطططططت علطططططى

 .استقامة واحدة

  مسططططططتقيم ونقطططططططة ال تنتمططططططي

 .إليه

 مستقيمين متقاطعين. 

 مستقيمين متوازيين. 

نقططططططططططاط  2يحططططططططططوي الفططططططططططراغ  

مختلفططة غيططر مسططتوية علططى 

 .األقل

والقص وعمل 

 . النماذج والمجسمات

تحفيز الطلبة على  

عند  رسم األشكال

محاولة تفسير 

مسلمات والتعريفات ال

 .والنظريات

إعطاء الطلبة فرصة  

التعامل مع برامج 

محاكاة هندسية 

(geometry 

applets ) لتعميق
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ترك مسطتقيم ومسطتوى إذا اش 

في نقطتطين مختلفتطين، فطإّن 

المسططططتقيم يقططططع بأكملططططه فططططي 

 .المستوى

إذا تقطططططططططططططططططاطع مسطططططططططططططططططتويان  

مختلفططان، فإنهمططا يتقاطعططان 

 .في مستقيم

إذا وقعططططططططت نقطططططططططة خططططططططارج  

مسططتقيم معلططوم، فإنططه يمكططن 

رسم خطط واحطد منهطا يطوازي 

 .المستقيم المعلوم

ألي نقططططططة خطططططارج مسطططططتوى  

فهمهم للمسلمات 

 .والنظريات

حل تمارين عددية  

كافية ان لزم األمر 

قبل البدء بالبرهان 

 .الرياضي للنظريات

تحفيز الطلبة على  

محاولة برهنة 

ريات قبل النظ

عرضها من قبل 

المعلم، وتعليم الطلبة 

استراتيجيات 
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معلططوم هنططاك مسططتوى وحيططد 

مطططر بهطططا ويطططوازي المسطططتوى ي

 .المعلوم

تعيطططططين وتسطططططمية مسطططططتويات  

 .مكونة لشكٍل ما

ذكطططططططططر عطططططططططدد المسطططططططططتويات  

 .المكّونة لشكٍل ما

 .البرهان

برهنة نفس النظرية  

بأكثر من طريقة إن 

 .كان ذلك ممكناً 

حل مسائل تطبيقية  

متنوعة مع تحفيز 

الطلبة على ذكر 

النظريات الهندسية 

التي تم االعتماد 

 .عليها في الحل

 موضوع

أوضاع 

  مسطططططططططططططتقيمات
 متوازية

  مسطططططططططططططتقيمات

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
طالططططططططططططططططططططططططططططططب ال

المسطططططططططططططتقيمات 

أن يحطططططططططططططططططططططططططططططططدد  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططططططططططططب 
المسططططططططططططططططططتقيمات 

تنتج أن يسططططططططططططططططططططططططططط .1
 1الطالططب نظريططة

فطططططططططططططي الكتطططططططططططططاب 

 :التعميمات والحقائق والمهارات

 المختلفطططة الحطططاالت اسطططتنتاج 

أوضاع  وعموض

المستقيمات والمستويات 
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المستقيمات 

والمستويات 

راغ في الف

توازي )

مستقيم 

ومستوى، 

تقاطع 

مستوى مع 

مستويين 

متوازيين، 

تعامد 

مستقيم مع 

 متقاطعة
  مسطططططططططططططتقيمات

 متخالفة
  الزاويططططططة بططططططين

مسطططططططططططططططتقيمين 
 متخالفين

  المسطططططططططططططططططططططتقيم
المططططططططططططططططططططططططوازي 

 لمستوى
المستقيم العمودي 

 .على المستوى
  البعطططططططططد بطططططططططين

مسطططططططططططططططططططتويين 
 .متوازيين

 .المتوازية
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
المسطططططططططططططتقيمات 

 .المتقاطعة
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
المسطططططططططططططتقيمات 

 .المتخالفة
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .2

الطالب الزاوية 
بططين مسططتقيمين 

 .متخالفين
أن يطططططططططططططططططططططططططذكر  .5

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
األوضططططططططططططططططططططططاع 
الثالثططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
للمسطططططططططططططططططططططططططططتقيم 

الموازيططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
والمتقاطعططططططططططططططططططططططة 
والمخالفططططططططططططططططططططططططططططة 
لمسططططتقيم معلططططوم 
فطططططططططططططططي شطططططططططططططططكل 

 .مرسوم أمامه
أن يحطططططططططططططططططططططططططططططططدد  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططططططططب 
المسططططططططططططططططططتقيمات 
المتخالفطططططططططططططططططططططططططططططة 
المتعامططططططدة فططططططي 

 .شكٍل معطى

 .96صفحة 
أن يبطططططططططططططططططططططططططططططططرهن  .1

الطالطططططب مسطططططائل 
متنوعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
باالسططططططططططططططططططططططططططططتعانة 

 .1بالنظرية
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1

 1الطالططب نظريططة
فطططططططططططططي الكتطططططططططططططاب 

 .97صفحة 
أن يبطططططططططططططططططططططططططططططططرهن  .2

الطالططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططب 
 .1نظرية

أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .5
الطالططططططططططططططططططططططططططب أن 
المسطططططططططططططططططططططططططتقيمان 
الموازيططططان لثالططططث 
فطططططططططططططططي الفطططططططططططططططراغ 

 .الفراغ فيللمستقيمات 

 المختلفططة الحططاالت اسططتنتاج 
 فططططططططططي ومسططططططططططتوى لمسططططططططططتقيم

 .الفراغ
 الت المختلفططة اسططتنتاج الحططا

 .لمستويين في الفراغ
  أنططططططططططططططه إذا وازى اسططططططططططططططتنتاج

مسطططططططططتقيم خطططططططططارج مسطططططططططتوى 
مسططتقيمًا فططي المسططتوى فإنططه 

 . يوازي ذلك المستوى
  اسططططططططططتنتاج أنططططططططططه إذا قطططططططططططع

مسطططتوى مسطططتويين متطططوازيين 
فططططططططططإّن خطططططططططططي تقاطعهمططططططططططا 

 .يكونان متوازيين
 المسطططططططططتقيمان ان اجاسطططططططططتنت 

 الفططراغ فططي لثالططث الموازيططان
 .متوازيان

توازي مستقيم )في الفراغ 

ومستوى، تقاطع مستوى 

مع مستويين متوازيين، 

تعامد مستقيم مع 

 (مستوى
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والمسطططتوى فطططي  (مستوى
 .الفراغ

أن يطططططططططططططططططططططططططذكر  .6
الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
األوضططططططططططططططططططططططاع 
المختلفططططططططططططططططططططططططططة 
لمسطططتويين فطططي 

 .فراغال
أن يطططططططططططططططططططططططططذكر  .7

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
تعريططططططططططططططططططططططططططططططططف 
المسطططططططططططططططططططططططططططتقيم 
العمططودي علططى 

 .المستوى
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .8

الطالططططب البعططططد 
بططططين مسططططتويين 

 .متوازيين

 .متوازيان
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .6

 ذاإ انطططططهالطالطططططب 
 تقيمانمسطط تططوازى

 بهمطططططططططططططططا ومطططططططططططططططر
 مسططططططططططططططططططططططططططططططططططتويان

 نفططططططإ متقاطعططططططان
 تقاطعهمططططططا خططططططط
 مططططن كططططالً  يططططوازي

 هططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططذين
 .نالمستقيمي

أن يبطططططططططططططططططططططططططططططططرهن  .7
الطالطططططب مسطططططائل 
متنوعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
باالسططططططططططططططططططططططططططططتعانة 
 1بالنظريططططططططططططططططططططططططططططة

 .ونتائجها
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1

 تططططططططوازى اذا نططططططططهأ اسططططططططتنتاج 
 بهمططططططططططا ومططططططططططر مسططططططططططتقيمان
 نفطططططإ متقاطعطططططان مسطططططتويان

 كطططالً  يطططوازي تقاطعهمطططا خطططط
 .المستقيمان هذين من
 ذا كطططططططططططان اسطططططططططططتنتاج أنطططططططططططه إ

علططططططططى  المسططططططططتقيم عموديططططططططاً 
دي على نه عمو المستوى فإ

كطططططططططل مسطططططططططتقيم يقطططططططططع فطططططططططي 
 .المستوى

 المسطططططططططططططططتقيم ن اسطططططططططططططططتنتاج أ
العمططططودي علططططى مسططططتقيمين 
متقططططططططططاطعين عنططططططططططد نقطططططططططططة 
تقاطعهمططططططا يكططططططون عموديططططططًا 
علطططططططططططى المسطططططططططططتوى الطططططططططططذي 

 .يعّينانه
 ن جميططططططططططططططططططططع اسططططططططططططططططططططتنتاج أ

المسططتقيمات العموديططة علططى 
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 1الطالططب نظريططة
فطططططططططططططي الكتطططططططططططططاب 

 .166صفحة 
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططب أن 
جميطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع 
المسططططططططططططططططططططططتقيمات 
العموديططططططة علططططططى 
مسطططططططتقيم معلطططططططوم 
ع مطططططن نقططططططة تقططططط

علطططططططى المسطططططططتقيم 
تكطططططططون جميعهطططططططا 
فطططي مسطططتو واحطططد 
عمططططططططودي علططططططططى 
المسططططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيم 

 .المعلوم
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1

الطالططططططططب وجططططططططود 

مسططططتقيم معلططططوم مططططن نقطططططة 
تنتمططططططططططي للمسططططططططططتققيم تقططططططططططع 
جميعهطططا فطططي مسطططتوى واحطططد 
عمطططططططودي علطططططططى المسطططططططتقيم 

 .المعلوم
 ن هنططططاك مسططططتقيم اسططططتنتاج أ

يمطططر بنقططططة معلومططططة  واحطططد
علطططططططططططى  ويكططططططططططون عموديططططططططططاً 

 .مستوى معلوم
 ذا كطططططططططططان اسطططططططططططتنتاج أنطططططططططططه إ

قيم عمطططودي علطططى كطططل مسطططت
مطططططططططن المسطططططططططتويين فإنهمطططططططططا 

 .يكونان متوازيين
  ذا كطططططططططان اسطططططططططتنتاج أنطططططططططه إ

مسططتقيم عمططودي علططى أحططد 
ن متطططططططوازيين فإنطططططططه مسطططططططتويي

 .عمودي على االخر
 ان اسطططططططططتنتاج أن المسطططططططططتقيم
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مسططططططططططتقيم واحططططططططططد 
يمطططططططططططططر بنقططططططططططططططة 
معلومطططططة ويكطططططون 
عموديطططططططططا علطططططططططى 

 .مستوى معلوم
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .2

الطالطططططب أنطططططه إذا 
وجطططططططططططد مسطططططططططططتقيم 
عمططططططططودي علططططططططى 
مسطططتويين فإنهمطططا 
يكونططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططان 

 .متوازيين
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .5

الطالططططططططططططططططططططططططططب أن 
المسططططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيم 
العمططططططودي علططططططى 
أحططططططططد مسططططططططتويين 
متطططططوازيين يكطططططون 

العموديططططططان علططططططى مسططططططتوى 
 .نمتوازيا

  اسططططططططتنتاج أنططططططططه إذا تططططططططوازى
حطططططدهما مسطططططتقيمان وكطططططان أ
توى كطططططان عموديططططًاعلى مسطططط

 .اآلخر عموديًاعليه أيضاً 
  اسطططتنتاج أن أقصطططر مسطططافة

بطططططين نقططططططة ومسطططططتوى هطططططو 
طططططططول القطعططططططة المسططططططتقيمة 
العموديططططططة علططططططى المسططططططتوى 

 .النقطة تلك من
  اسطططططططططتنتاج أن البعطططططططططد بطططططططططين

تططططططططوازيين هططططططططو مسططططططططتويين م
 .العمود على المستويين
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عموديطططططططططا علطططططططططى 
 .المستوى اآلخر

أن يبطططططططططططططططططططططططططططططططرهن  .6
الطالطططططب النتطططططائج 
المرتبطططططططططططططططططططططططططططططططططططة 

 .1بنظرية
أن يبطططططططططططططططططططططططططططططططرهن  .7

الطالطططططب مسطططططائل 
متنوعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
باالسططططططططططططططططططططططططططططتعانة 
 1ينظريططططططططططططططططططططططططططططططططططة

 .ونتائجها
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .8

 أن الطالططططططططططططططططططططططططططب
 المسطططططططططططططططططططططططططتقيمان

 علططططى العموديططططان
 مسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتوى

 .متوازيان
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أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .9
 اذا أنططططططهالطالططططططب
 مسططتقيمان تططوازى
 حططططططططدهماأ وكططططططططان

 علطططططططططى عموديطططططططططاً 
 كطططططططططططان مسطططططططططططتوى
 عموديططططططاً  اآلخططططططر
 .أيضاً  عليه

أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .16
 أنالطالطططططططططططططططططططططططططططب

 مسططططططططافة أقصططططططططر
 نقطططططططططططططططططة بططططططططططططططططين

 هططططططططططو ومسططططططططططتوى
 القطعطططططططططة ططططططططططول

 المسططططططططططططططططططططططططططططططتقيمة
 علططططططى العموديططططططة
 مطططططططططن المسطططططططططتوى

 .النقطة
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 موضوع

اإلسقاط 

 العمودي

 المسططططططططططططططططططططططططقط 
 العمطططططططططططططططططططودي
 لنقططططططططططططططططططططططططططططططططة

 علططى معلومطة
 مسططططططططططططططططططططططططططتوى

 .معلوم
 قطعططة  مسططقط

 مسطططططططططططططططططططططتقيمة
 مسططتوى علططى
 .معلوم

  مسططططططططططططططططططططططططططططططقط
مسططتقيم علططى 

 .مستوى
 الزاويططططططة بططططططين 

مسطططططططططططططططططططططططططططتقيم 
 .ومستوى

  مسططططططططططططططططططططططططططتوى
 .المسقط

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
مسطططططططططططططططططططططططططططططططتوى 

 .المسقط
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
مسطططططططططططططططططططططططططططططططتوى 

 .اإلسقاط
أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1

الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
 المسططططططططططططططططططططططططططططططقط
 العمطططططططططططططططططططططططططودي

 معلومططة لنقطططة
 مسطططططتوى علطططططى
 .معلوم

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .2
الطالب الزاوية 
بطططططططين مسطططططططتقيم 

أن يحطططططططططططططططططططططططططططططططدد  .1
 الطالب المسطقط

 لنقطططة العمططودي
 علطططططططى معلومطططططططة
 .معلوم مستوى

أن يحطططططططططططططططططططططططططططدد   .1
 الطالططططب مسططططقط
 قطعطططة مسطططتقيمة

 مسططططططططتوى علطططططططى
 .معلوم

أن يحطططططططططططططططططططططططططططططططدد  .1
مسططططقط  الطالططططب

مسططططططططتقيم علططططططططى 
 .مستوى

أن يجطد الطالطب  .2
 ميطططططططططططططل زاويطططططططططططططة
 علططططططططى مسططططططططتقيم
 مططططططططططن مسططططططططططتوى

الطالطططططططططب أن يبطططططططططرهن 
مسطططططططططططططططائل متنوعطططططططططططططططة 
 باالسطططططتعانة بالنظريطططططة

 .الواردة في الدرس

 :التعميمات والحقائق والمهارات

  اسطططططتنتاج أن ططططططول مسطططططقط
القطعططططة المسططططتقيمة اقططططل أو 
يسططططططططططاوي طططططططططططول القطعططططططططططة 

 .المستقيمة 
  اسططططططططططططططططططططتنتاج ان القطططططططططططططططططططططع

المسطططتقيمة المتوازيطططة تكططططون 
مسطططططططاقطها علطططططططى مسطططططططتوى 

 .معلوم متوازية 
 أنططططططططططه اذا رسططططططططططم  اسططططططططططتنتاج

مسططتقيم مائططل علططى مسططتوى 
وكان عموديطًا علطى مسطتقيم 
فططططي المسططططتوى فططططان مسططططقط 
المسطططططططططتقيم المائططططططططططل علططططططططططى 
المسطططططططتوى يكطططططططون عموديطططططططًا 
على هذا المسطتقيم والعكطس 

 .صحيح

تعميطططططق فهطططططم الطلبطططططة  

نظريططات مططن خطططالل لل

إعطططططططططططططائهم فرصططططططططططططة 

كافيطططططة للخطططططوض فطططططي 

أنشطططططططططة محسوسططططططططة، 

كططططططططططططططالطي والقططططططططططططططص 

وعمطططططططططططططططل النمطططططططططططططططاذج 

 . والمجسمات

تحفيططططز الطلبططططة علططططى  

م األشطططططكال عنطططططد رسططططط

محاولطططططططططططططططة تفسطططططططططططططططير 

التعريفططات والنظريططات 
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  مسططططططططططططططططططططططططططتوى
 .اإلسقاط

 معطيططات خططالل .ومستوى
 .معلومة

 أن يسطططططططططططططططططططططتخدم .5
الطالططططططططططططططططططططططططططططططططططططب 
 النظريططططططططططططططططططططططططططططات

 فططططططططططي والنتططططططططططائج
 زوايطططططططططططا إيجطططططططططططاد

 وأضطططططططططططططططططططططططططططططططالع
 مختلفططة ألشططكال
 علطططططططططططى تعتمطططططططططططد
 .تالمستويا

  علططططى  نقطططططةتحديططططد مسططططقط
 .مستوى

  تحديطططططططططططد مسططططططططططططقط قطعططططططططططططة
 .مستقيمة على مستوى

  علططى  مسططتقيمتحديططد مسططقط
 .مستوى

 مسططططتقيم  ايجططططاد زاويططططة ميططططل
علطططططى مسطططططتوى مطططططن خطططططالل 

 .معطيات معلومة
  اسططتخدام النظريططات والنتططائج

يجططططاد زوايططططا وأضططططالع فططططي إ
ألشكال مختلفة تعتمد على 

 .المستويات

 .والنتائج

إعطاء الطلبطة فرصطة  

التعامطططططل مطططططع بطططططرامج 

محاكطططططططططططططاة هندسطططططططططططططية 

(geometry 

applets ) لتعميطططططططططططق

 .فهمهم للنظريات

حطططططل تمطططططارين عدديطططططة  

كافيططططة ان لططططزم األمططططر 

قبطططططل البطططططدء بالبرهطططططان 

 .الرياضي للنظريات

تحفيططططز الطلبططططة علططططى  
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محاولطططططططططططططططططة برهنطططططططططططططططططة 

ات قبططططططططططططططططل النظريطططططططططططططططط

عرضطططططططها مطططططططن قبطططططططل 

المعلم، وتعليم الطلبطة 

اسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتراتيجيات 

 .البرهان

برهنططططة نفططططس النظريططططة  

بططأكثر مططن طريقططة إن 

 .كان ذلك ممكناً 

حطططل مسطططائل تطبيقيطططة  

متنوعطططططة مطططططع تحفيطططططز 

الطلبطططططططة علطططططططى ذكطططططططر 
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النظريططططططات الهندسططططططية 

التطططططططي تطططططططم االعتمطططططططاد 

 .عليها في الحل

الزاوية 

 الزوجية

  الزاويطططططططططططططططططططططططططططططة
 .الزوجية

  الزاويطططططططططططططططططططططططططططططة
لمسطططططططططططططططططططتوية ا

لزاويطططططططططططططططططططططططططططططططة 
 .زوجية

  قيططاس الزاويططة
 .الزوجية

  الزاويطططططططططططططططططططططططططططططة
الزوجيطططططططططططططططططططططططة 

 .القائمة

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الزاوية  الطالب
 .الزوجية

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الزاوية  الطالب

المسطططططططططططططططططططططططططتوية 
 .لزاوية زوجية

أن يعطططططططططططططططططططططّرف  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططططططب 
المسطططططططططططططططططتويات 

 .المتعامدة
أن يطططططططططططططططططططططططططذكر  .2

الطالب طريقطة 

ب أن يجطد الطالط .1
قيططططططططططاس زاويططططططططططة 

 .زوجية
أن يجطد الطالطب  .1

قيطططططططاس الزاويطططططططة 
المسططتوية لزاويططة 

 .زوجية

أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1
الطالططططططططططططططططططططططططططب أن 
جميطططططططططع الزوايططططططططططا 
المسططططتوية لزاويططططة 
زوجيطططططططططة تكططططططططططون 
متسططططططططططاوية فطططططططططططي 

 .القياس
أن يسطططططططططططططططططططططططططططتنتج  .1

الطالططططططب نظريططططططة 
فطططططططي الكتطططططططاب  5

 .111صفحة 
أن يسطططططططططططططططططططططططططتخدم  .1

النظريططططططططات فططططططططي 

 :هاراتالتعميمات والحقائق والم

  تعيطططططططين الزاويطططططططة المسطططططططتوية
 .لزاوية زوجية

 الزوايططططا جميططططع أن اسططططتنتاج 
 زوجيطططططططة لزاويطططططططة المسطططططططتوية

 .القياس في ساويةمت تكون
 الزوجيطة الزاوية أن استنتاج 

 زوجيططططة زاويططططة هططططي القائمططططة
 .96º قياسها

 كطططططططططططان اذا أنطططططططططططه اسطططططططططططتنتاج 
 علططططططططططى عموديططططططططططاً  مسططططططططططتقيم
 يمطططر مسطططتوى فكطططل مسطططتوى
 يكطططططططططططون المسطططططططططططتقيم بهطططططططططططذا

تعميطططططق فهطططططم الطلبطططططة  

نظريططات مططن خطططالل لل

إعطططططططططططططائهم فرصططططططططططططة 

كافيطططططة للخطططططوض فطططططي 

أنشطططططططططة محسوسططططططططة، 

كططططططططططططططالطي والقططططططططططططططص 

وعمطططططططططططططططل النمطططططططططططططططاذج 

 . والمجسمات

تحفيططططز الطلبططططة علططططى  
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تعيططططين الزاويططططة 
المسطططططططططططططططططططططططططتوية 
 .لزاوية زوجية

حططططططططططططل مسطططططططططططططائل 
 .متنوعة

 ذلططططططططططططططك علططططططططططططططى وديططططططططططططططاً عم
 .المستوى

رسطططططم األشطططططكال عنطططططد 

محاولطططططططططططططططة تفسطططططططططططططططير 

التعريفططات والنظريططات 

 .والنتائج

إعطاء الطلبطة فرصطة  

التعامطططططل مطططططع بطططططرامج 

دسطططططططططططططية محاكطططططططططططططاة هن

(geometry 

applets ) لتعميطططططططططططق

 .فهمهم للنظريات

حطططططل تمطططططارين عدديطططططة  

كافيططططة ان لططططزم األمططططر 
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قبطططططل البطططططدء بالبرهطططططان 

 .الرياضي للنظريات

تحفيططططز الطلبططططة علططططى  

محاولطططططططططططططططططة برهنطططططططططططططططططة 

النظريططططططططططططططططات قبططططططططططططططططل 

عرضطططططططها مطططططططن قبطططططططل 

المعلم، وتعليم الطلبطة 

اسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتراتيجيات 

 .البرهان

برهنططططة نفططططس النظريططططة  

بططأكثر مططن طريقططة إن 

 .ن ذلك ممكناً كا
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حطططل مسطططائل تطبيقيطططة  

متنوعطططططة مطططططع تحفيطططططز 

الطلبطططططططة علطططططططى ذكطططططططر 

النظريططططططات الهندسططططططية 

التطططططططي تطططططططم االعتمطططططططاد 

 .عليها في الحل
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(7)ملحق   

القسم الثاني من ) جدول المواصفات الذي تم االعتماد عليه عند وضع أسئلة اختبار المحتوى
 (االستبانة

 حدة الهندسة الفراغيةالوزن النسبي لموضوعات و (: 1)جدول رقم 

مفاهيم  الدرس

ومسلمات 

في 

الهندسة 

 الفراغية

أوضاع 

المستقيمات 

والمستويات 

 في الفراغ

توازي 

مستقيم 

 ومستوى

تقاطع 

مستوى 

مع 

مستويين 

 متوازيين

تعامد 

مستقيم 

مع 

 مستوى

اإلسقاط 

 العمودي

الزاوية 

بين 

مستويين 

الزاوية )

 (الزوجية

 المجموع

عدد 

 الحصص

1 1 1 1 1 1 1 19 

الوزن 

 النسبي

1625% 1528% 1625% 1528% 1528% 1528% 1528% 166% 

 

 الوزن النسبي ألهداف موضوعات وحدة الهندسة الفراغية(: 1)جدول رقم 

مفاهيم  الدرس

ومسلمات 

في 

الهندسة 

أوضاع 

المستقيمات 

والمستويات 

 في الفراغ

توازي 

مستقيم 

 ومستوى

تقاطع 

مستوى 

مع 

 مستويين

تعامد 

مستقيم 

مع 

 مستوى

اإلسقاط 

 العمودي

الزاوية 

بين 

مستويين 

الزاوية )

 المجموع
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 (الزوجية متوازيين الفراغية

عدد 

أهداف 

 الموضوع

7 8 1 5 11 11 6 51 

الوزن 

 النسبي

11% 15% 2% 16% 11% 11% 11% 166% 

 الوزن النسبي لمستويات أهداف وحدة الهندسة الفراغية(: 1)جدول رقم 

مستويات التفكير  التطبيق المعرفة افمستويات األهد

 العليا

 المجموع

عدد أهداف كل 

 مستوى

16 16 11 51 

 %166 %21 %16 %18 الوزن النسبي
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 الهندسة وحدة في الرياضيات لمعلمي المهنية المعرفةجدول مواصفات اختبار (: 2)جدول رقم 
 األساسي العاشر للصف الفراغية

 

 المعرفة  

(88)% 

 طبيقالت

(41)% 

مستويات التفكير 

 %(24) العليا

 المجموع

(011)% 

مفاهيم ومسلمات في الهندسة 

 (%0105) الفراغية

1   1 

أوضاع المستقيمات والمستويات 

 %(0508) في الفراغ

1 1  1 

 توازي مستقيم ومستوى

(0105%) 

1  1 1 

تقاطع مستوى مع مستويين 

 %(0508) متوازيين

  2 2 

 مع مستوىتعامد مستقيم 

(0508)% 

1  1 1 

 2 1 1 1 %(0508) اإلسقاط العمودي

الزاوية )الزاوية بين مستويين 

 %(0508) (الزوجية

 1 1 1 

 16 16 2 6 %(011)المجموع 

 

 الدرس
مستويات 
 األهداف
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 (8)ملحق 

 البرنامج التدريبي

 المحتويات 

 مقدمة حول البرنامج التدريبي 

 أغراض البرنامج التدريبي 

 الفئة المستهدفة بالبرنامج 

 لجدول الزمني للبرنامجا 

التعريف بالبرنامج، وعرض نموذج الحشوة للمعرفة البيداغوجية : اللقاء األول 

 PCKبالمحتوى 

 الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: اللقاء الثاني 

 الفراغية

أوضاع المستقيمات  موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: اللقاء الثالث 

توازي مستقيم ومستوى، تقاطع مستوى مع مستويين )لمستويات في الفراغ وا

 (متوازيين، تعامد مستقيم مع مستوى

 اإلسقاط العمودي موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: اللقاء الرابع 

الزاوية )الزاوية بين مستويين  موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: اللقاء الخامس 

 (الزوجية
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تسعى فلسطين شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم إلى تطوير المعلمين والرقي بقدراتهم  

مكاناتهم بما يسهم في تحسين نوعية التعليم والنهوض بمستوى الطلبة، ما دفعها إلى وضع  وا 

اجة إلى هذه وقد أتت الح. 1668استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين في أيار عام 

االستراتيجية من الحاجة إلى تطوير التعليم في فلسطين، والحاجة لوجود تصريحات معلنة حول 

آليات ومبادئ ضمان تطوير المعلمين المستمر حسب ما قيل في هذه االستراتيجية الصادرة عن 

 (.1668وزارة التربية والتعليم العالي، )وزارة التربية والتعليم 

راتيجية بضرورة أن تتضمن برامج إعداد وتطوير المعلمين تزويد وقد أوصت االست 

المعلمين بمعرفة وثقافة عامة، ومعرفة عميقة حول المتعلمين، ومعرفة بالتخصص وأهداف المنهاج، 

وهذا ينسجم مع التوجهات (. 1668وزارة التربية والتعليم العالي، )وأخيرًا معرفة بعملية التعليم 

 Ballل المعرفة التي يحتاجها المعلم للتدريس، حيث أفكار شولمان والحشوة و العالمية الحديثة حو 

وغيرهم من التربوين، والتي أكدوا فيها على أّن معرفة المعلم تتضمن تفاعاًل وانصهارًا ما بين معرفة 

محتوى التخصص ومعرفة باستراتيجيات وأساليب التدريس وخصائص عملية التعّلم، وقد ُأطلق على 

  Pedagogical Content Knowledgeالبيداغوجية بالمحتوى المعرفة  -لمعرفة هذه ا

(PCK.) 

كما يعرضه الحشوة  PCKمن هنا يأتي هذا البرنامج التدريبي متخذًا من نموذج  

(Hashweh, 2005)  بعناصره السبعة أساسًا نظريًا له، فنسعى من خالل البرنامج إلى تطوير

 مقدمة حول البرنامج
 التدريبي
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وى لمعلمي رياضيات يدّرسون الصف العاشر األساسي فيما يتعلق بوحدة المعرفة البيداغوجية بالمحت

الفصل  –الهندسة الفراغية، التي هي الوحدة األخيرة في كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي 

 .الثاني، في محاولة لتحسين وتطوير نوعية التعليم التي يقدمها هؤوالء المعلمون لطلبتهم

 

بعد التعّرض للبرنامج التدريبي الذي سيتم شرح تفاصيل لقاءاته الحقًا، يتوقع من المعلمين  

 :المشاركين أن يكونوا قادرين على

على )مناقشة النماذج التربوية المتعددة حول المعرفة التي يحتاجها المعلمون للتدريس  

 .ية التعليم، وأثر هذه المعرفة في عمل(وجه الخصوص معلمو الرياضيات

 .تطوير فهم عميق حول محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي 

مناقشة أهداف تدريس الرياضيات عمومًا، وأهداف تعليم الهندسة الفراغية، كما  

يعرضها كتاب الرياضيات للصف العاشر، ودليل المعلم، وتطوير أهداف بنائية حول 

 .الموضوع

 .د يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم للهندسة الفراغيةمناقشة الصعوبات التي ق 

 .مناقشة المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول الهندسة الفراغية وطرق معالجتها 

التعّرف إلى نماذج من استراتيجيات تعليم الهندسة الفراغية، واالستراتيجيات الحديثة  

 .المتبعة في تقييم تعّلم الطلبة

 .معرفة العمودية واألفقية بالمنهج في تعليم الهندسة الفراغيةمناقشة أهمية ال 

 أغراض البرنامج التدريبي
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التعرف إلى مصادر تعليم الهندسة الفراغية، وكيفية الوصول إليها واستخدامها، بما  

 .الكتب، األدوات، البرامج الحاسوبية، وبرامج التفاعل اإللكترونية وغيرها: فيها

الالزمة لتعليم الوحدة، المعرفة عدد الحصص : مناقشة أهمية معرفة السياق من حيث 

بنظام التعليم المحلي، والمعرفة حول أولياء أمور الطلبة، وأثرها في تدريس وحدة 

 .الهندسة الفراغية

 .تطبيق المهارات المستفادة من البرنامج التدريبي في مواقف صفية متنوعة 

 

ضيات للصف العاشر األساسي في محافظة عينة قصدية من معلمي ومعلمات الريا 

 .1612/ 1611، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ضواحي القدس

 

 

 

 

 الفئة المستهدفة بالبرنامج التدريبي
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 :ساعة، موزعة على اللقاءات كاآلتي 16ستغرق البرنامج التدريبي ا 

مدة  أنشطة اللقاء موضوع اللقاء تاريخ اللقاء

 اللقاء

عريف بالبرنامج، وعرض نموذج الحشوة للمعرفة الت 19/1/1612

 PCKالبيداغوجية بالمحتوى 

 5 

 ساعات

 ومسلمات مفاهيم موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة 16/1/1612

 الفراغية الهندسة في

 1 

 ساعات

أوضاع  موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة 16/1/1612

قيم توازي مست)المستقيمات والمستويات في الفراغ 

ومستوى، تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين، تعامد 

 (مستقيم مع مستوى

 2 

 ساعات

 2  اإلسقاط العمودي موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة 5/2/1612

 ساعات

 المدة الزمنية للبرنامج التدريبي
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الزاوية بين  موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة 6/2/1612

 (الزاوية الزوجية)مستويين 

 2 

 ساعات

 16   المجموع

 ساعة

 

 هم مع األنشطة المتنوعة خالل اللقاء، لمشاركة المعلمين بأوراق العمل الجماعية وتفاع

جابتهم على أوراق العمل واألنشطة الفردية التي يكّلفون بها  .وا 

  تخطيط المعلمين لتدريس وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر في ضوء المهارات

 .رنامج التدريبيالمستفادة من الب

 المعرفة ببيداغوجيا تعليم وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر  ستبانةا) ةالبعدي االستبانة

 (.األساسي

 خالل تدريسهما لوحدة الهندسة الفراغية الحصص التي شاهدتها الثنين من المعلمين. 

  البرنامج التدريبيالتأمالت التي كتبها المعلمون بعد لقاءات. 

 ييم مدى استفادة المعلمين من البرنامج التدريبيأدوات تق
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 التعريف بالبرنامج التدريبي وأهدافه 

 االسم، المؤهل العلمي، مكان العمل، : التعارف بين المعلمين المتدربين من حيث

 .الصفوف التي يدرسونها، وما إلى ذلك من األمور

 تعريف المدربة بنفسها. 

 عة منهم، وعدد اللقاءات ومدة كل لقاء إطالع المعلمين على المهام المتوق

 .وتاريخه

  عرض نموذج الحشوة للمعرفة البداغوجية بالمحتوىPCK بشيء من التفصيل. 

 

استراتيجية العرض، استراتيجية المناقشة، استراتيجية العمل التعاوني، استراتيجية العصف  

 .تدحرجةالذهني، استراتيجية كرة الثلج الم

 
 األدوات الالزمة

 االستراتيجيات المتبعة

 :اتأهداف اللقاء

 PCK، وعرض نموذج الحشوة للمعرفة البيداغوجية بالمحتوى التعريف بالبرنامج: اللقاء األول
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، LCDأقالم عادية، أقالم للكتابة على الشفافيات، أوراق، جهاز حاسوب، جهاز العرض  

 Over)الجزء الثاني، شفافيات، جهاز العرض الفوق رأسي  -كتاب الصف العاشر األساسي 

Head Projector.) 

 

المعلمين المتدربين والمدربة، ومناقشة أهداف البرنامج التدريبي، والتي بعد التعارف بين  

عرض نموذج لبدء ب، سيتم تخصيص الساعتين المتبقيتين لاألول ستستغرق الساعة األولى من اللقاء

وتتم تكملة الحديث بشيء من التفصيل حول عناصر  ،PCKالحشوة للمعرفة البداغوجية بالمحتوى 

PCK لتاليينفي اللقائين ا. 

يبدأ اللقاء بالطلب من المعلمين القيام بالنشاط اآلتي باتباع استراتيجية كرة الثلج  

  .المتدحرجة، ثم نعرض نتائج أعمالهم بواسطة جهاز العرض الفوق رأسي

 أنشطة اللقاء
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عرفة التي يحتاجها المعلم نشاط افتتاحي حول الم(: 1)نشاط  

سللتدري

 

ناقش إجابات المعلمين، تقوم المدربة بعرض بوربوينت حول المعرفة البيداغوجية بعد أن ن 

 Pedagogical Content Knowledge  (PCK.)بالمحتوى 

في السبعينيات من القرن الماضي كان التركيز في اختبارات توظيف المعلمين على معرفة  

من االختبارات في % 95ى إل 96حيث شّكلت ما نسبته  ،(Shulman, 1986)شولمان المحتوى 

فقط من االختبار يسأل عن بداغوجيا التعليم، ما يدل على أّن معرفة % 5كاليفورنيا مثاًل، في حين 

المحتوى كانت هي المعرفة األساسية الالزمة للمعلم، والمعرفة ببداغوجيا التدريس تأتي في مرحلة 

جية فيما أسماه شولمان النموذج المفقود بعد ذلك أظهرت األبحاث ضرورة المعرفة البيداغو . ثانوية

(The Missing Paradigm ) فقد بيَّن شولمان ضرورة أن يكون لدى المعلم معرفة جيدة

 ,Shulman)البيداغوجية بالمحتوى كي يساعد الطلبة على بناء معرفة عميقة حول محتوى معيَّن 

 المعرفة التي يحتاجها المعلم للتدريس( : 0)نشاط 

ناقشيها مع / قومي باإلجابة عنها بنفسك أواًل، ثم ناقشها / األسئلة اآلتية وقم تأمل  

زميلك، بعد ذلك اذهب انت وزميلك وناقشاها مع المجموعة المجاورة لكما، ثم قوموا بكتابة 

 .اإلجابات التي تتفقون عليها على الشفافية

 برأيك ما هي المعرفة التي يحتاجها المعلم للتدريس؟ 

 ف المعرفة التي يحتاجها معلم الرياضيات للتدريس، عن المعرفة التي هل تختل

 يحتاجها معلم تخصص آخر؟
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علم تخصص معّين، تتجاوز معرفة وقد اتفق التربوّيون على أّن المعرفة التي يحتاجها م. (1986

 ,Ball & Hill)المحتوى، فمعرفة المعلِّم الجيِّدة بالمحتوى ال تعني بالضرورة قدرته على تدريسه 

2009.) 

وبمراجعة األدب التربوي نجد وجهات نظر متعددة حول المعارف التي يحتاجها المعلمون 

لمعارف، لكن بإمكاننا القول بأّن هناك للتدريس، فنرى تباينًا في عدد ومسميات وتقسيمات هذه ا

 األول معرفة المحتوى، والثاني المعرفة البيداغوجية بالمحتوى: اتفاقًا على تقسيمها إلى نوعين

(Hashweh, 2005; Shulman, 1986 .) في الثمانينيات من القرن الماضي بدأ الحديث عن

الحشوة بأّنها الذخيرة التي يكّونها المعلم  ، والتي عّرفها(PCK)معرفة المعلم البيداغوجية بالمحتوى 

حول موضوع محدد، ويطوِّرها عبر سنوات خبرته وتكرار تخطيطه وتدريسه للموضوع 

(Hashweh, 2005 .) وعبر تاريخ البحث بمعرفة المحتوى البداغوجي تنوَّعت أفكار التربويين

رفة المعلم للمحتوى، ثم في دراساٍت حول تصنيفها وتكّونها، فاعتبرها شولمان في البداية جزء من مع

الحقة أظهر الباحثون بأنها ناتجة عن التقاطع بين معرفة المحتوى والمعرفة ببداغوجيا التعليم، كما 

 :يظهر في النموذج اآلتي

 

 المعرفة البيداغوجية بالمحتوى وعالقتها بمعرفة المحتوى والمعرفة البيداغوجية(: 1)شكل 

(Mishra & Koehler, 2006, 1022) 
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باعتبارها  PCKعن المعرفة البيداغوجية بالمحتوى Hashweh (1665 )وقد تحدث  

ن من مجموعة من الوحدات األساسية   Teacher( TPC)موضوعًا خاصًا ومحددًا، وأنها تتكوَّ

Pedagogical Constructions .ذه واقترح سبعة عناصر للمعرفة البيداغوجية بالمحتوى، وه

العناصر متداخلة مع بعضها البعض، يتأثر ويؤثر كل منها باآلخر، ويمكن التعبير عنها من خالل 

 :الشكل اآلتي

 

 (.PCK( )Hashweh, 2005, 282)عناصر المعرفة البيداغوجية بالمحتوى (: 1)شكل 

 (:Hashweh, 2005) وفيما يأتي وصف لكل واحدة من هذه العناصر كما يوردها

 :وى، وتتضمن نوعين من المعرفةمعرفة المحت .8
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 Substantive knowledge : ،وتعني معرفة المفاهيم، المبادئ

والعالقات بين المواضيع وطرق الربط بينها، ومعرفة عميقة حول 

 .المبادئ والمخططات المفاهيمية

 Syntactic knowledge : وهي المعرفة بالعمليات، طرق التحكم

 .حديد المشكلة واختبار الفرضياتبالمتغيرات، االكتشاف العلمي، ت

 :معرفة أهداف، غايات وفلسفة التربية، وتتضمن .3

 معرفة المعتقدات حول أهداف التربية العامة. 

 معرفة المعتقدات حول أهداف تدريس موضوع معيَّن. 

 

 األهداف التعليمية( : 4)نشاط 

بالعمل في مجموعات زوجية لإلجابة عن األسئلة اآلتية حول األهداف يقوم المعلمون  

 .التعليمية، ثم يفتح المجال للنقاش الجماعي

تصوغين أهداف تدريس / ة وأخبرنا كيف تصوغ / م تأمل في سلوكياتك كمعل.أ 

 .أي موضوع رياضي

 .برأيك ما هي أهداف تدريس الرياضيات بشكٍل عام.ب 

/ بناء على خبرتك في تدريس وحدة الهندسة الفراغية، على أي أساس تقوم .ج 

 تقومين بصياغة أهداف تدريسها؟
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حول األهداف  بعد نقاش إجابات المعلمين على أسئلة النشاط، تعرض المدربة بوربوينت 

 .التعليمية وصياغتها

وقد وضع . معرفية، ووجدانية، ونفسية: يصّنف بلوم األهداف التربوية إلى ثالثة مجاالت 

 :بلوم ستة مستويات أو أهداف أساسية للمجال المعرفي كما يظهر في الهرم اآلتي

 
أما . الفهمتذكر أو تعريف شيء ما دون ضرورة " المعرفة: "حيث يتضمن المستوى األول 

" التطبيق: "وفي المستوى الثالث. فيتطلب استيعاب وفهم المادة المقدمة" االستيعاب: "المستوى الثاني

ئ الطالب يجزّ " التحليل"وفي . يستخدم الطالب مفهومًا عامًا أو قانونًا ما في حل مشكالت معينة

. ب أشياء جديدة تضم أفكارًا مختلفةفيكّون فيه الطال" التركيب"أما . مفهومًا أو شيئًا ما إلى أجزائه

 .(Wolfok, 2007) وفيه يحكم الطالب على مواقف معينة وينقدها" التقويم"وأخيرًا 

أما المجال الثاني وهو الوجداني، فيتضمن تنمية المشاعر والقيم لدى الطلبة، وفيه خمسة  

ويتضمن  .واالتصاف بقيمةاالستقبال، واالستجابة، وتكوين القيم، والتنظيم، : أهداف أساسية هي

 (.Wolfok, 2007)المجال النفس حركي أهدفًا تتعلق بالقدرة الجسمية والحركية 



242 
 

أن تكون : من األمور التي يقترح تيري تنبرينك أن تتصف بها األهداف التعليمية ما يأتي 

ظة األهداف موجهة نحو الطالب، وتصف ناتج تعّلم مناسب، و واضحة ومفهومة، وقابلة للمالح

(Wolfok, 2007.) 

 

بعد نقاش إجابات المعلمين على النشاط السابق، نناقش األهداف اآلتية المستوحاة من  

الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات الفلسطينية، ومن دليل المعلم لمادة الرياضيات للصف العاشر 

 .nctmاألساسي، ومن معايير 

 .الرياضية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمعاكتساب المعرفة  .1

إتاحت الفرصة للطالب لممارسة طرق التفكير السليمة، كالتفكير االستقرائي  .1

 .والتفكير التأملي

 أثر معرفة على الطلبة ومساعدة حياتنا، في الّرياضيات أهمية على التأكيد .1

 .الحضاري التطور في الرياضيات

 .الستخدام التكنولوجيا حديثة في الرياضياتاكتساب مهارات أساسية  .2

 األهداف التعليمية صياغة ( :8)نشاط 

بالعمل في مجموعات زوجية لإلجابة عن األسئلة اآلتية حول  لماتوالمع يقوم المعلمون 

 .صياغة األهداف التعليمية، ثم يفتح المجال للنقاش الجماعي

 ما هي األهداف العامة التي تسعى كمعلم لتحقيقها؟.أ 

 .ما هي أهدافك الخاصة كمعلم رياضيات؟ رتبها حسب األهمية.ب 

 أيك؟ما هي أهداف تدريس الهندسة الفراغية حسب ر .ج 
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اكتساب بعض المهارات العملية مثل استخدام أدوات القياس، واإلنشاءات العملية،  .5

 .وتشغيل بعض األجهزة واألدوات

دراك أهمية المعطيات والفروض وكيفية  .6 معرفة طبيعة البرهان الرياضي، وا 

 .االستفادة منها

 .الفراغي اإلحساس تنمية .7

 باألشكال أو بالمجسمات المتعلقة القياسات تلك خاصة للقياس لفهما تعميق .8

 .تعقيداً  األكثر المستوية

لبيان  تعميق المعرفة باألشكال الهندسية وخصائصها وعالقاتها واستخدام البرهان .9

 .صحة هذه الخواص والعالقات

 (1661، سعادة: )شروط صياغة أهداف تعليمية جيدة 

 ن الطالب القيام به خالل الحصة، أو عند انتهاء أن يوضح الهدف ما يتوقع م

 .الموضوع

 أن يكون قاباًل للقياس. 

  أن يعكس الهدف ناتج التعّلم وليس عملية التعلم، فبداًل من أن يكون الهدف أن

يذكر الطالب نص نظرية فيثاغورس، نجعل الهدف أن يطبق الطالب على نظرية 

 .فيثاغورس بشكل سليم

 ناتجي تعّلم في آٍن واحد أال يحتوي الهدف على. 

 السلوك المتوقع من المتعّلم، والظرف أو : أن يشتمل الهدف على عناصره الثالث

 .الشرط، ومعايير قبول السلوك
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بعد نقاش إجابات المعلمين عن النشلط السابق، تعرض المعلمة بوربوينت حول العوامل المعيقة 

 .يق األهدافوالمساعدة في تحق

 :العوامل المساعدة في تحقيق األهداف التعليمية 

  معرفة خصائص المتعلمين وأنماط تعّلمهم، حيث يفضل البعض التعّلم بالنظر، واآلخرين

بالسمع، وغيرهم باللمس، بالتالي على المعلم محاولة دمج كل هذه األنماط في الدرس لبلوغ 

األهداف 

(http://www.pork.org/filelibrary/youthpqaplus/effective%20faciliation%20guide.pdf

.) 

  (.1999خليفة، )أن تكون األهداف واضحة وقابلة للترجمة من إلى مواقف من الممكن تقييمها 

 ال تتعارض، ومع بحيث من جهة رياضيات مع بعضها البعض وجود تنسيق بين أهداف ال

 (.1999خليفة، )أهداف المواد األخرى، وأهداف التربية العامة 

 :العوامل المعيقة في تحقيق األهداف التعليمية 

 األهداف التعليمية العوامل المساعدة والعوامل المعيقة لتحقيق ( :2)نشاط 

بالعمل في مجموعات زوجية لإلجابة عن األسئلة اآلتية حول ما يقوم المعلمون  

 .يساعد وما يعيق تحقيق األهداف التعليمية، ثم يفتح المجال للنقاش الجماعي

 خطط لها؟هل تحقق جميع األهداف التعليمية التي ت.أ 

 ما هي العوامل التي تساعدك في تحقيق أهدافك؟.ب 

 ما هي العوامل التي تعيقك عن تحقيق أهدافك؟.ج 

http://www.pork.org/filelibrary/youthpqaplus/effective%20faciliation%20guide.pdf
http://www.pork.org/filelibrary/youthpqaplus/effective%20faciliation%20guide.pdf
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  صياغة األهداف التعليمية بشكٍل خاطئ، كوجود أكثر من ناتج تعًلم في هدف واحد، أو أن

 .(1661، سعادة)كية غامضة، وغيرها سلو  يتضمن الهدف أفعاالً 

  وجود تعارض بين أهداف المواضيع الرياضية، والمواضيع األخرى، وأهداف التربية العامة

 (.1999خليفة، )

  عدم اطالع المعلمين على أهداف تدريس الموضوع، كالهندسة الفراغية مثاًل، فما هو

 .(1666ميرة، أبو ع)متوقع من قبل واضعي المناهج، ال يعرفه المعلمون 

 :المعرفة والمعتقدات حول التعلُّم والمتعلِّمين، وتتضمن

 تعريف التعلُّم. 

  خبراتهم السابقة، مفاهيمهم البديلة، قدراتهم، )معرفة خصائص المتعلِّمين

 (.اهتماماتهم واحتياجاتهم
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 معرفة الخلفية الثقافية واألوضاع العائلية للطلبة ( :5)نشاط 

 .بقراءة الحالة اآلتية والتعليق عليهايقوم المعلمون  

لرياضية نوبل أحبه، وكان يراه دائما على عكس باقي لم يكن الطفل دافيد محبوبًا، إال أن معلم التربية ا 

لكنه . المعلمين، مفرط النشاط، وكان أول الواصلين إلى غرفة الصف، وينغمس بشدة في أي لعبة أو نشاط ُيوكل إليه

وفي يوم . ال يندمج باللعب الجماعي، ولم يبّدل مالبسه أمام أحد من زمالئه مطلقًا، ولم يره أحد ملتفًا مع بقية التالميذ

كان دافيد مندمجًا كثيرًا في لعبة كرة السلة، فارتفع قميصه قلياًل عندها شاهد المعلم نوبل ما لم يكن يتوقعه، إنها 

ماذا حدث "فهمس نوبل . كدمات وحروق بشعة انتشرت على صدر دافيد، يبدو أنها تعود ألعوام ماضية وأخرى جديدة

ولم يتمكن من مواصلة " والدي"لطفل، وبدأ يتنهد تنهدات تمزق قلبه، ثم قال فانهمرت دموع ا! لك أيها الطفل دافيد؟

وعلم نوبل فيما بعد أن . الكالم، ثم عانق معّلمه نوبل بيأس، ما جعل تلك اللحظة محفورة في ذهن ذاك المعلم الشاب

: المصدر. يده ويدعمهوالد دافيد كان يضربه ضربًا مبرحًا ما سبب له أضرارًا داخلية، وأنه بحاجة إلى من يؤ 

(Wolfok, 2007/2010.) 

 بعد قراءة هذه الحالة برأيك هل معرفة الخلفية الثقافية واالجتماعية للطلبة تؤثر في تعّلمهم؟ 
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 مراعاة التنوعات الثقافية في الصف ( :6)نشاط 

 .بقراءة الحالة اآلتية والتعليق عليهايقوم المعلمون  

 قامت ثم تحصيلهم مستوى حسب مجموعات إلى ثانيال الصف بتقسيم المعلمة قامت 

 حول دائرة وضع التعلم ببطيء الخاص النشاط وكان ، مجموعة لكل مختلفة مهمات بإعطاء

 عمل على نظرة بإلقاء المعلمة قامت الزمن من فترة بعد اإلفطار وجبة في تناولوه الذي الطعام

 وجبن خبز الصباح هذا تناولت" بالشرح لبطا فبدأ إجاباتهم عن بالحديث الطلبة قامو  ، الطلبة

 الموز لكن معقول والجبن الخبز" ،"  الصباح في يؤكل ال الموز"  "موزة" المعلمة صاحت ،" وموزة

  ". الصباح في يؤكل ال

 بعد قراءة هذه الحالة برأيك ما األخطاء التي وقعت فيها المعلمة؟ 
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على المعلم معرفتها عن طلبته ما بأّن  (Woolfolk, 2007) ولفولكمن األمور التي تقول الباحثة 

 :يأتي

 .ثقافات الطلبة ال سيما في حالة وجود طلبة من ثقافاٍت متعددة 

المستوى االجتماعي واالقتصادي للطلبة، حيث تذكر الباحثة أّن المستوى  

فالطلبة من ذوي . التحصيل الدراسي للطلبة االقتصادي واالجتماعي يؤثر في

المستويات االجتماعية واالقتصادية المرتفعة يظهرون ارتفاعًا في التحصيل، 

وعلى العكس ذوي المستويات المنخفضة، وأّنه كلما زادت فترة الفقر التي يعانيها 

 .الطلبة يزداد تأثيرها على تحصيلهم المدرسي

 تها عن طلبتنااألمور التي نهتم بمعرف ( :1)نشاط 

ين بمعرفتها عن طلبتك، وسبب اهتمامك بهذا / ي عددًا من األمور التي تهتم / ضع  

 .األمر؟ وأهميته من وجهة نظرك في تدريسك للرياضيات

أثر معرفتي لهذا األمر على تعّلم  األمر الذي أهتم بمعرفته عن الطلبة

 الطلبة

  

  

  

  

 .يتم نقاش اإلجابات بعد العمل في مجموعات، 
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 . الفروق الساللية والعرقية  

 .لفروق اللغوية في الصف المدرسيا 

 عمل الوالدين 

ومن المفترض أن تراعي الصفوف المدرسية هذه األمور فتكون موائمة لجميع الثقافات  

 .والخصائص المتنوعة للطلبة، وبيئة صحية تناسبهم جميعاً 

عددًا من األمور التي ينبغي على المعلم  (Hashweh, 2005)الحشوة كما ويذكر  

 :معرفتها عن طلبتهاالهتمام ب

 قدراتهم 

 معارفهم وخبراتهم السابقة 

 اهتماماتهم وميولهم 

 

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ( :8)نشاط 

  :بالعمل في مجموعات يجيب المعلمون عن األسئلة اآلتية حول الفروق الفردية 

 ما هو تعريفك للفروق الفردية بين الطلبة؟ .1

هل تعتبر مراعاتك للفروق الفردية بين الطلبة مهمة في فهمهم للهندسة  .1

 الفراغية؟

 يك لماذا يعد مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة أمرًا هامًا؟برأ .1
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بعد نقاش إجابات المعلمين عن النشاط السابق، تعرض المدربة المعلومات اآلتية حول  

 .الفروق الفردية

االنحرافات الفردية عن " :الفروق الفردية بأّنها( 1668الخالدي، )يعرِّف دريفر كما ورد في  

أّنه بالرغم من كون الفروق ( 1668)، ويضيف الخالدي "المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة

الفردية تقاس كميًا بمعدل االنحراف عن المتوسط الجماعي، إال أّن ذلك ال يعني انعدام تلك الصفة 

نما يكون االختالف في مقدار توفر هذه ا  .لصفة لديهمن شخٍص ما مثاًل، وا 

بناء على هذا التعريف للفروق الفردية يبدو واضحًا أنها من السمات التي يمكن قياسها  

نما أيضًا في قدرات الفرد نفسه، فقد نجد لديه  كميًا، وأنها ال تختص بالفروق بين األفراد فحسب، وا 

اعات فإّن القدرات وعلى مستوى الجم. فروقًا في الصفات أو القدرات تتراوح ما بين القوة والضعف

، فتمتلك الغالبية األكبر من الناس (أي يمكن تمثيلها بيانيًا بالمنحنى الطبيعي)تتوزع توزيعًا طبيعيًا 

هذه الصفة بدرجة متوسطة، في حين تحيد قلة منهم عن المتوسط ما بين امتالك القدرة بدرجة كبيرة 

 (.1666سليمان، )أو امتالكها بدرجة ضعيفة 

 .لمثال تظهر الصورة اآلتية توزيع الذكاء بين األفراد على المنحنى الطبيعيعلى سبيل ا 
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التوزيع الطبيعي للذكاء (: 2)شكل 

(/understandingtutorial.asphttp://www.ecs.org/html/educationIssues/Research/primer

) 

 :أنواع الفروق الفردية 

حيث يتفاوت األفراد فيما بينهم بدرجة امتالكهم : الفروق الفردية بين األفراد .1

للصفات والقدرات المختلفة، كالفهم اللفظي، الطالقة اللفظية، القدرة العددية، القدرة 

الخالدي، )والقدرة االستداللية  المكانية، والقدرة على التذكر، والقدرة على اإلدراك،

1668.) 

بأنها االختالفات ( 1668)ويعّرفها الخالدي : الفروق الفردية داخل الشخص نفسه .1

والتفاوتات داخل الفرد نفسه في القدرات العقلية واالنفعالية، حيث يتفاوت امتالك 

 .الفرد للصفة ما بين القوة والضعف

http://www.ecs.org/html/educationIssues/Research/primer/understandingtutorial.asp
http://www.ecs.org/html/educationIssues/Research/primer/understandingtutorial.asp
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 :طلبةأهمية مراعاة الفروق الفردية بين ال 

 تصميم المناهج بما يتناسب مع االختالفات في قدرات الطلبة. 

 تزويد المدارس بعدد من األنشطة والبرامج لرعاية المتفوقين وبطيئي التعّلم. 

 مساعدة الطلبة في اختيار التخصصات التي تناسب قدراتهم. 

 اختيار المعلم لطرق تدريس وأنشطة ووسائل تناسب هذه الفروق. 

 16/1211/ 9 – 8  اإلسالمية بالجامعة والدور المعاهد لمدرسي تدريبية ةدور : )المصدر

 (سالم العظيم عبد أحمد/  الدكتور، هط

 :كذلك فإّن معرفة المعلم للفروق الفردية من شأنها المساعدة في

 زيادة فرص تعّلم الطلبة، باألخص الطلبة المتفوقين والطلبة بطيئي التعّلم. 

 

بعد نقاش إجابات المعلمين على النشاط السابق تعرض المدربة عددًا من طرق مراعاة الفروق 

 .الفردية

معاملة الطلبة كأفراد، لكٍل منهم شخصيته الخاصة ونقاط القوة والضعف  

 .والحاجات المختلفة عن غيره

 .توظيف عدة طرق تدريس من أجل تلبية حاجات المتعلمين المتعددة 

 طرق مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ( :3)نشاط 

 :سئلة اآلتية حول مراعاتهم للفروق الفرديةبالعمل في مجموعات يجيب المعلمون عن األ 

 بشكٍل عام كيف تراعي الفروق الفردية بين طلبتك؟ .1

 ية بين الطلبة خالل تدريسك لوحدة الهندسة الفراغية؟كيف تراعي الفروق الفرد .1
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 .وف منفتحة، تقدر تجارب اآلخرين، وتحترم وجهات نظرهم المتعددةخلق صف 

أثناء التخطيط للدرس حاول أن تضع عدة شروحات وأمثلة بحيث تشمل كل  

 .الطلبة داخل الصف بصفاتهم وثقافاتهم وأجناسهم وأنماط تعّلمهم المتنوعة

لة لتطوير مساعدة الطلبة على التنقل ما بين المعرفة الحسية والنظرية، في محاو  

 .ودعم نمو معرفة كل طالب

 Teaching in a Diverse Classroom, Center for Excellence in: )المصدر 

Teaching: University of Southern California, Module 2.8, 

http://cet.usc.edu/resources/teaching_learning/docs/teaching_nuggets_docs/2.8_Teac

hing_in_a_Diverse_Classroom.pdf) 

إضافية بإمكان المعلم اتباعها لمراعاة الفروق  أموراً ( Woolfolk, 2007) ولفولكتذكر  

 :الفردية، من بينها

 .إلى مجموعات بحيث يساعد كٌل منهم اآلخر تقسيم الصف 

عمل مراجعات قبلية واختبارات للكشف عن الفروق الفردية بين الطلبة، وتقديم التغذية  

 .الراجعة لهم

تحديد الفروق المتنوعة بين الطلبة والعودة إلى المراجع التربوية للتعرف على وسائل  

 .معالجتها والتعامل معها

 :كير الهندسيمستويات فان هيل للتف 

  الشكل  على  الطالب  يحكم  وفيه: أو اإلدراكي  المستوى البصري -( 6)المستوى  

دون ذكر الخصائص المميزة لكل شكل،   ككل،  ويميِّزه  العام،  مظهره من  الهندسي

http://cet.usc.edu/resources/teaching_learning/docs/teaching_nuggets_docs/2.8_Teaching_in_a_Diverse_Classroom.pdf
http://cet.usc.edu/resources/teaching_learning/docs/teaching_nuggets_docs/2.8_Teaching_in_a_Diverse_Classroom.pdf
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، فيتعّرف ودون القدرة على الربط بين الخصائص، وتمييز العالقات بين األشكال

 .ة المستطيل، لكّنه ال يميِّز خصائصهالطالب مثاًل على صور 

  يحلل الطالب الشكل الهندسي اعتمادًا على : المستوى التحليلي –( 1)المستوى

، كما أنه يقارن بين األشكال بداللة مادية الخصائص التي يتوصل إليها بطرق تجريبية

 ، ويجدر بالذكر أّنه يميز خصائص الشكلخصائصها، لكنه ال يستطيع الربط بينها

يعرف أن األضالع الهندسي داخل العائلة الصغيرة فقط، كعائلة المستطيالت مثاًل، ف

المتقابلة في المستطيل متطابقة وكذلك أن أقطار المستطيل متقابلة ولكن ال يالحظ أن 

 .مثالً  المستطيل يرتبط بالمربع

  نطقي،يرتب الطالب األشكال بشكل م: أو الترتيبي المستوى العالئقي –( 1)المستوى 

 .ويستخدم االستنتاج البسيط، لكنه ال يفهم البرهان ويدرك أهمية التعريف الدقيق،

 .أن كل مربع هو مستطيل ولكن ال يستطيع أن يبرهن ويفسر ذلكفيعرف مثاًل 

  يفهم الطالب أهمية االستنتاج، : أو الرسمي مستوى االستنتاج الشكلي –( 1)المستوى

ادًا على النظريات والمسّلمات، فيعطي إثباتًا شكليًا ويذكر األسباب بشكل منطقي اعتم

يستطيع الطالب استخدام التطابق فمثاًل  .دون الربط بين أنظمة المسّلمات والنظريات

في إثبات معلومات عن المستطيل ولكن ال يفهم كيف يربط التطابق بين األطوال 

 .وقياس الزوايا

  يفهم الطالب ضرورة التجريد : ان الصارمأو البره المستوى المسّلماتي –( 2)المستوى

اعتمادًا على النظريات والمسّلمات والتعريفات،  ةٍ شكلي بطريقةٍ الصارم، ويذكر األسباب 

 .وبإمكانه الوصول إلى مسّلمات جديدة في النظام الهندسي
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 (Hoffer, 1981؛ 1669الرمحي،  ؛1665الشويخ، )           

 

 المفهوم عن تختلف قد والتي ما، مفهوم عن الطلبة يحملها التي المفاهيم ؛ البديلة بالمفاهيم يقصد         

 .(Hashweh, 2005) جزئي أو كّلي بشكل الصحيح

 :صعوبات تعّلم الهندسة بشكٍل عام والهندسة الفراغية بشكٍل خاص

 ة إذا اختلف اتجاه رسمها تمييز األشكال الهندسي غالبًا ما يفقد الطلبة القدرة على

عما هو مألوف لديهم، حيث أنَّ الطلبة يتعرفون على األشكال الهندسية من خالل 

 .(Burger & Shaugnessy, 1986) تمييز شكلها العام

  مصطلحات الطلبة الهندسية تختلف عن المصطلحات الرياضية الموجودة في

سية، وبالتالي عدم القدرة الكتب، ما يجعلهم غير قادرين على فهم النصوص الهند

فمثاًل يستخدم الطلبة مصطلحات كمائل أو  .على حّل المشكالت الهندسية

منحرف للتعبير عن توازي ضلعين، ما يجعلهم يصنِّفون أضالعًا منحرفة على 

ومشكلة اللغة هذه تؤدي بالطلبة . أنها متوازية على الرغم من أنها ليست كذلك

عريفات صحيحة لألشكال، أو ذكر الخصائص بلغة إلى عدم القدرة على إعطاء ت

 مفاهيم الطلبة البديلة حول الهندسة الفراغية ( :01)نشاط 

 :سئلة اآلتيةبالعمل في مجموعات يجيب المعلمون عن األ 

 ما هو تعريفك للمفاهيم البديلة؟ .1

 .أذكر عددًا منها الفراغية؟ الهندسةيحمل طلبتك مفاهيمًا بديلة حول  هل .1
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 ,Burger & Shaugnessy؛ 1667مريبع، ؛ 1665الشويخ، )رياضية سليمة

1986.) 

  ّداً يوجد ضعف لدى الطلبة في حل المشكالت الهندسية التي تتطلب تفكيرًا مجر 

(Hoffer, 1981.) 

 :الصعوبات اآلتية( 1666)أبو عميرة ذكر كما ت 

 وأهدافها مفهومها الهندسة لطبيعة ذالتالمي فهم عدم. 

 البراهين استظهار طريق عن الهندسة مقرر دراسة. 

 دراسة خالل من الطالب يكتسبها نأ يجب التي األساسية بالمهارات االهتمام عدم 

  الهندسة

 عليه يترتب مما المعلمين بعض لدى الفراغية الهندسة تدريس أهداف وضوح عدم 

 . الفراغية الهندسة تدرس هدافأل التلميذ معرفة عدم

 الفراغية بالهندسة الخاصة والرسومات األشكال تخيل على الطالب قدرة عدم . 

 مما متقطعة بخطوط الهندسي الشكل من المختفية األجزاء بتمثيل االهتمام عدم 

دراك تمييز في صعوبة التالميذ بعض لدى يشكل قد  . الهندسي الشكل أبعاد وا 

 المنطقي البرهان خطوات من خطوة كل سيربتف الطالب اهتمام عدم . 

 للهندسة رسومات أنها على الفراغية الهندسة رسومات مع الطالب معظم تعامل 

 . المستوية

 الهندسية األشكال توضح التي المعينة والوسائل بالنماذج االهتمام عدم 

 . والمجسمات
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 الفراغية الهندسة تمارين حل على الطالب قدرة عدم . 

 البرهان في البدء نقطة معرفة على لطالبا قدرة عدم . 

 الهندسي للشكل(  واإلرتفاع والعرض الطول)  الثالثة المكانية األبعاد إدراك عدم.  

 معين هندسي شكل عن المعبرة الرموز قراءة على القدرة عدم.  

 طرق تساعد في مواجهة صعوبات تعّلم الهندسة 

تراتيجيات اآلتية لمساعدة الطلبة على مواجهة تم ذكر االس(  ,1662Brill)بريل في دراسة  

 :صعوبات تعّلم الهندسة

 (Relating ) أي جعل التعّلم ذو معنى، بربط المعرفة بسياق خبرات الطلبة

 .الحياتية

 (Experiencing ) أي قابلة للتجريب، من خالل إعطاء الطلبة فرصة بناء

 .المعرفة عن طريق التجريب والعمل بأيديهم

 (Transferring )مساعدة الطلبة على نقل المعرفة من سياق آلخر. 

 استخدام التمثيالت الحيوية، والنماذج الحاسوبية التفاعلية، والمواد اليدوية. 

 :المعرفة والمعتقدات البيداغوجية، وتتضمن .16

 المعتقدات حول أهمية التمثيالت. 

  (.محاضرة، نقاش، مجموعات وغيرها)المعرفة باألنواع العامة للدروس 

 المعرفة عن التخطيط. 
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 المعرفة بطرق إدارة الصف. 

 :معرفة المنهج، وتشمل .11

  المعرفة العمودية، وتعني معرفة الموضوعات المرتبطة بموضوع معين

 .في الرياضيات مثاًل في الصفوف السابقة والالحقة

  المعرفة األفقية، وتعني معرفة المواضيع المرتبطة بموضوع معين في

 .غيره من المواد في نفس الصفالرياضيات مثاًل في 

 

 األهداف العامة لمناهج الرياضيات المدرسية

بناء على ما ورد في خطة المنهاج الفلسطيني األول، فإّن األهداف العامة لمناهج  

 :الرياضيات الفلسطينية تتلخص باآلتي

 .اكتساب معارف ومهارات أساسية في فروع الرياضيات .1

 .اكتساب معارف رياضية كافية لمتابعة الطالب دراسته المستقبلية .1

 : اكتساب معارف ومهارات تساعد الفرد في الحياة العملية وتسهم في تنمية المجتمع .1

 .تطوير الحس العددي والقدرة على إجراء الحسابات بوسائل مختلفة وفهم أهمية النتائج -

 األهداف العامة لمناهج الرياضيات المدرسية(: 00)نشاط 

ات في مجموعات، بحيث يعبرون عما يعرفونه من األهداف العامة لمناهج الرياضيات / يعمل المعلمون  

 .المدرسية، ثم يتم النقاش بشكل جماعي
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تطططططه العامطططططة وتفهطططططم بيئتطططططه الماديطططططة اكتسطططططاب معطططططارف ومهطططططارات تسطططططاعد اإلنسطططططان فطططططي حيا -

 .واالجتماعية وتواصله مع المجتمع

 .اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفهم أنظمة معرفية أخرى مثل العلوم والتكنولوجيا .2

 : تعرف الطبيعة البنيوية للرياضيات وتكوينها .5

 .تعرف  الحدس الرياضي وأهميته في تكوين الرياضيات -

 .الل نماذج مالئمة في مجاالت المحتوىممارسة االكتشاف الرياضي من خ -

 .تعرف  بعض البنى الرياضية ونماذج متعددة لهذه البنى والعالقات القائمة بينها -

تنميططططة القططططدرة علططططى التخيططططل مططططن خططططالل خبططططرات حسططططية وأخططططرى مجططططردة مثططططل العمططططل علططططى  -

 . المجسمات والتحويالت

 .تنمية الفهم للطبيعة التجريدية للرياضيات -

 :المنطقي تنمية التفكير .6

اكتسططاب القططدرة علططى التفكيططر االسططتقرائي، والتعمططيم ومططن ذلططك مالحظططة األنمططاط واكتشطططاف  -

 .قاعدة النمط

 (. Deductive)اكتساب القدرة على التفكير االستنتاجي  -

 .اكتساب القدرة على استعمال أساليب البرهان المختلفة -

 .اكتساب الدقة في التفكير -

 :تنمية القدرة على حل المشكالت .7

اكتسططاب أسططلوب معالجططة المشططكالت بصططورة عامططة ومططن ذلططك أسططلوب التجريططب والمالحظططة  -

 .العملية وعمل التخمينات أو الفرضيات
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تنميطططة القطططدرة علطططى حطططل المسطططائل الكالميطططة والمشطططكالت غيطططر الروتينيطططة ضطططمن موضطططوعات  -

 .المحتوى المختلفة

 .أو الناتجاكتساب مهارة التقدير واستعمالها في فحص معقولية اإلجابة  -

 .اكتساب استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت -

تنميطططة التفكيطططر اإلبطططداعي مطططن خطططالل أنشططططة تركيبيطططة غيطططر مألوفطططة وصطططياغة مشطططكالت مطططن  -

 .أوضاع واقعية والتعبير عنها بنماذج رياضية

 :اكتساب مهارات استخدام الحاسبات والحاسوب .8

حسططابية وخاصططة المعقططدة منهططا عنططد اكتسططاب مهططارة اسططتخدام الحاسططبة فططي إجططراء العمليططات ال -

 .حل مسائل الرياضيات والعلوم

 .استخدام برمجيات حاسوب جاهزة في تعليم الرياضيات -

 :تنمية قيم واتجاهات إيجابية .9

اكتسطططططاب الثقطططططة بطططططالنفس فطططططي موضطططططوع الرياضطططططيات وتططططططوير اتجاهطططططات إيجابيطططططة نحطططططو  -

 .الموضوع

 .والتماثالت والتبليط والتطريزتذوق القضايا الجمالية في الرياضيات مثل األنماط  -

اكتسطططاب قطططيم واتجاهططططات إيجابيطططة مثططططل اسطططتقاللية التفكيططططر والتطططاني فططططي الحكطططم والمثططططابرة  -

 .والمبادرة للبحث وتثمين اإلجابة الصحيحة

تثمطططين دور الرياضطططيات فطططي التقطططدم العلمطططي والتططططور االجتمطططاعي واتخطططاذ القطططرارات فطططي  -

 .الحياة

 .مسلمين في تطوير الرياضياتتثمين دور العلماء العرب وال -
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 .المعرفة حول المصادر وكيفية استخدامها، كالكتب، األفالم واألدوات .11

 

مصادر التعّلم بأّنها كل ما يستخدمه المعلم في التدريس من  (Hashweh, 2005)الحشوة يعّرف 

البرامج الحاسوبية، وغيرها من المصادر أوراق عمل ونماذج وكتب، أو مواقع الشبكة العنكبوتية و 

 .األخرى كاالستعانة بالخبراء والمعلمين اآلخرين، أو المشرفين التربويين

 :من مصادر التعّلم للهندسة 

 .األدوات الهندسية كالمسطرة والمنقلة وغيرها 

 .مواد ووسائل محسوسة، كتمثيل المستويات والمستقيمات بقطع الكرتون 

 .أوراق عمل 

 .إلكترونيةمواقع  

 .برامج حاسوبية 

 .اللوحة المسمارية 

، وغيرها مما يساعد Roll and Build Mathبعض األلعاب الهندسية كلعبة  

 .الطلبة على فهم النظريات من خالل التشكيل والعمل بأيديهم أوالً 

 (.geometry applets)عروض بوربوينت، أفالم، برامج محاكاة هندسية  

 ينها عند تدريس وحدة الهندسة الفراغية/ المصادر التي تستخدمها (: 0)نشاط 

 :ات في مجموعات، لإلجابة عن األسئلة اآلتية اآلتية/ يعمل المعلمون  

 برأيك ما هو تعريف مصادر التعّلم؟ 

 ؟الفراغية الهندسة وحدة تدريس عند ينها/  تستخدمهاما هي مصادر التعّلم التي  

 



262 
 

 استخدامها عند تدريس وحدة الهندسة الفراغية مصادر تعّلم مقترحة ممكن

 (geometry applets)وبرامج محاكاة هندسية  مواقع إلكترونية: أوال   

 http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171 

إلنجليزية، وتجدون فيها عروضًا للتعريفات هذه الصفحة متوفرة باللغتين العربية وا 

والنظريات األساسية في وحدة الهندسة الفراغية، وكذلك عددًا من األمثلة المحلولة، وعددًا من 

 .التي باإلمكان اإلجابة عليها وأخذ التغذية الراجعة الفورية( اختيار من متعدد)التمارين الموضوعية 

 http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0 

http://www.youtube.com/watch?v=l3lw0w1VQNo 

تجدون في هاتين الصفحتين شرحًا لدروس الهندسة الفراغية وتمارين عليها، تقدمها قناة  

مصرية باللغة العربية، ويمكن اقتراحها على الطلبة ليشاهدوها في البيت أو في مختبر  تعليمية

الحاسوب في المدرسة كنشاط إضافي، كطريقة لتعميق الفهم لدروس الوحدة ومراجعتها والتدريب 

 .على حل التمارين

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/ 

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/ 

http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html 

في هذه الصفحات تجدون أوراق عمل وأسئلة حول مفاهيم الهندسة الفراغية، ويمكن للمعلم  
ند إعداد أوراق العمل واالختبارات، ال سيما أّن فيها بعض األسئلة الغير روتينية االستفادة منها ع

 .التي تربط مفاهيم الوحدة بالحياة

http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html 

http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171
http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0
http://www.youtube.com/watch?v=l3lw0w1VQNo
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/
http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html
http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html
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وبعض نظرياتها، مع توفر في هذه الصفحة شرح لمسلمات الهندسة الفراغية  
Manipulative  أو ما يمكن تسميتها نموذج محاكاة بحيث يرى الطالب بعينيه معنى المسلمة أو

 .النظرية، ويستطيع التأكد منها بتحريك المؤشر فوق الخط أو النقطة أو المستوى

http://www.allmathwords.org/en/d/dihedralangle.html 

 .في هذه الصفحة شرح لتعريف الزاوية الزوجية، وبرنامج محاكاة يبين موقعها وقياسها 

http://www.youtube.com/watch?v=wpsVqoxl5-8 

http://www.youtube.com/watch?v=fC2IwsQkE84 

http://www.youtube.com/watch?v=JvzBHkhA1vw 

( بعد فتح أي من الروابط YouTubeولها تكملة تظهر على )تجدون في هذه الصفحات 
فية تدريس الهندسة الفراغية باستخدام وسائل تعليم حديثة، والمثير أنها باللغة العربية دورة تدريبية لكي
 .وفي دولة عربية

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86487.pdf 

عنوان إثراء محتوى الهندسة في هذه الصفحة رسالة ماجستير لألستاذ ناهل شعث، تحت  
الفراغية للصف العاشر بمهارات التفكير البصري، وما يهمنا هنا هو ما نجده في الملحق الخاص 
بالمادة اإلثرائية من أنشطة ووسائل وورسومات توضح النظريات والمسلمات الواردة في وحدة 

 .الهندسة الفراغية وتساعد في تدريسها

 واد محسوسةألعاب تعليمية وم: ثانيا   

 .في الصور اآلتية نماذج لهذه التركيبات(. GEOFIX)تركيبات الهندسة الفراغية  

           

http://www.allmathwords.org/en/d/dihedralangle.html
http://www.youtube.com/watch?v=wpsVqoxl5-8
http://www.youtube.com/watch?v=fC2IwsQkE84
http://www.youtube.com/watch?v=JvzBHkhA1vw
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86487.pdf
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 (GEOFIX)نماذج من لعبة تركيبات الهندسة الفراغية (: 5)رقم  شكل

، وفي الصور (ZOME SYSTEM)نظام التكبير والتصغير للبناء الهندسي  

 .اآلتية نماذج لهذا النظام

              

              

 ZOME)نماذج للعبة نظام التكبير والتصغير للبناء الهندسي (: 6)رقم  شكل 

SYSTEM) 
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 أفالم تعليمية: ثالثا   

دقيقة، يعرض  16، وهو في اللغة اإلنجليزية، ومدته حوالي Flat Landفيلم  

في أرض  فكرة األشكال ثالثية األبعاد بصورة شيقة، من خالل الصراع الذي يدور

فجميل أن يعرض المعلم مثل هذا الفيلم . األشكال المستوية حول وجود بعد ثالث

لكسر الجمود حول الهندسة الفراغية، ولتقريب الفرق بين األشكال ثنائية وثالثية 

 .األبعاد من ذهن الطالب

 برامج حاسوبية: رابعا   

مثلة وحدة الهندسة الفراغية، من من البرامج الحاسوبية التي تفيد المعلم في شرح نظريات وأ 

مكانية تحريكها ما يأتي  :خالل الرسوم التوضيحية وا 

 Geogebra 

 أوتوكاد 

 FX Draw 2 

 :معرفة السياق، وتتضمن .11

 المعرفة بنظام التربية في المجتمع المحّلي. 

 المعرفة حول المجتمع. 

 المعرفة بالمدرسة والطاّلب        . 



266 
 

  

الوحدة بناًء على ما ورد في دليل المعلم لكتاب عدد الحصص المقترحة لتدريس  

 :حصة موزعة على الدروس كاآلتي 18الرياضيات للصف العاشر األساسي، هو 

  عدد الحصص  الدرس

  1  مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية

  1  أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ

  1  توازي مستقيم ومستوى

  1  ويين متوازيينتقاطع مستوى مع مست

  1  تعامد مستقيم مع مستوى
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  1  اإلسقاط العمودي

  1  (الزاوية الزوجية)الزاوية بين مستويين 

  18  المجموع

 

 
 :طرق مقترحة للحصول على المواد واألدوات الناقصة 

  ة/شرائها من ميزانية المدرسة بعد طلب موافقة المدير. 

  ن أجل المساعدةاالستعانة بالطلبة واألهالي م. 

  طلبها من المسؤولين في مديرية التربية. 

  التفكير بنشاط آخر يتناسب مع المواد المتوفرة. 
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  (.المفاهيم والمسلمات)التمييز بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغية 

  وتصنيفها الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيمضوع التعّرف إلى أهداف تدريس مو ،

 .حسب هرم بلوم

  في ومسلمات مفاهيمالتعّرف إلى الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع 

 .، وطرق مواجهة هذه الصعوباتالفراغية الهندسة

  ومسلمات هيممفاالتعّرف إلى بعض المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول موضوع 

 .، وطرق مواجهتهاالفراغية الهندسة في

  الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيمعرض تحليل محتوى موضوع . 

  في ومسلمات مفاهيمالتعرف إلى المعرفة العمودية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع 

 .الفراغية الهندسة

  مفاهيمتدريس موضوع التعّرف إلى عدد من مصادر التعّلم الممكن استخدامها خالل 

 .الفراغية الهندسة في ومسلمات

  مفاهيمالتعّرف إلى استراتيجيات تدريس حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع 

 .الفراغية الهندسة في ومسلمات

 :أهداف اللقاء

 المعرفة البيداغوجية بمحتوى موضوع مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية: رابعاللقاء ال



269 
 

 

العصف  استراتيجية العرض، استراتيجية المناقشة، استراتيجية العمل التعاوني، استراتيجية 

 .الذهني، استراتيجية كرة الثلج المتدحرجة

 

، LCDأقالم عادية، أقالم للكتابة على الشفافيات، أوراق، جهاز حاسوب، جهاز العرض  

 Over)الجزء الثاني، شفافيات، جهاز العرض الفوق رأسي  -كتاب الصف العاشر األساسي 

Head Projector.) 

 
 الهندسة الفراغية والهندسة المستوية 

يبدأ اللقاء بطرح سؤال ما هو الفرق بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغية؟ وُيعطى  

 .المعلمون فرصة للنقاش الزوجي، ثم النقاش الجماعي

شكال ثالثية ، حيث يعرض الفيلم فكرة األFlat Landدقيقة فيلم  16بعد ذلك نعرض لمدة  

األبعاد بصورة شيقة، من خالل الصراع الذي يدور في أرض األشكال المستوية حول وجود بعد 

فجميل أن يعرض المعلم مثل هذا الفيلم لكسر الجمود حول الهندسة الفراغية، ولتقريب الفرق . ثالث

 .بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد من ذهن الطالب

 أنشطة اللقاء

 األدوات الالزمة

 االستراتيجيات المتبعة
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 :دقيقة من الدرس اآلتي 11هندسة الفراغية والمستوية نعرض أول لتعميق التمييز بين ال 

http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0 

وفي الجزء . وهذا الدرس يقدمه معلم رياضيات باللغة العربية على أحد القنوات المصرية 

الدرس تتمييز بين الهندسة الفراغية والمستوية، والمفاهيم األساسية حول الذي سنشاهده من 

 .الموضوع، وطرق تعيين المستوى في الفراغ

 

بعد نقاش النشاط بشكٍل جماعي نبدأ بعرض بوربوينت حول المفاهيم األساسية ومسلمات  

 .في الهندسة الفراغية

لو بحثنا عن تعريف المستوى في العربية أو اإلنجليزية فسنجد العديد من  

 :األوصاف تصب كلها في نفس المكان، مثالً 

 A flat surface that is infinitely large and with zero thickness. 

(http://www.mathopenref.com/plane.html) 

 (Plane) المستوى

 مفاهيم أساسية في الهندسة الفراغية ( :0)نشاط 

 :برأيك ما هو تعريف كل من 
 :المستوى.أ 
 :الفراغ.ب 
 :الهندسة الفراغية.ج 
 :النقاط المستقيمة.د 
 :النقاط المستوية.ه 

http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0
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 A plane is a flat surface with no thickness. It extends 

forever. We often draw a plane with edges, but it really has 

no edges. (http://www.mathsisfun.com/definitions/plane.htm) 

 مساحة لها ويكون فيه األشكالالمستوى هو سطح ليس له حجم، ولكن يمكن التعامل مع  

 كل في حد دون يمتد سمك له ليس طحسوهو . الكرة ملعب و السبورة مثل أبعاد أو

 (.1668العيسى والطريقي، ) االتجاهات

ن بحثنا عن التعريف الرياضي فسنجده كاآلتي  :وا 

 إذا بحيث النقاط من مجموعة من مكون س مثل رمز بأي له نرمز سطح هو المستوى

 يأ.  س في بكامله يقع ب ، أ من بكل المار المستقيم فإن س في نقطتان ب ، أ كانت

 .س ينتمي إلى ب أ فإن س تنتمي إلى ب ، س تنتمي إلى أ كانت إذا

 A flat surface on which a straight line joining any two points on it 

would wholly lie. 

(  ف)  بالرمز له ويرمز النقاط من منتهية غير مجموعة هو 

 .منه جزئية مجموع واألجسام والسطوح والمستويات والمستقيمات الخطوط وتكون

 .واحد مستقيم على تقع نقاط هي

 ستقيمةالنقاط الم

 (Space)الفراغ 
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 .واحد مستوى تقع في نقاط هي

 :طرق تعيين المستوى في الفراغ 

ن وجدنا في الدرس الذي سنشاهده عبر يوتيوب شرح لطرق تعيين المستوى في الفراغ،   وا 

 .لبسًا في أحد هذه الطرق فسنمثلها باستخدام مواد محسوسة كالورق المقوى

 مسلمات في الهندسة الفراغية 

تقدم المدربة عرض بوربوينت حول المسلمات السبعة الواردة في الدرس، بحيث نذكر  
ابط المسلمة ونحاول شرحها بالرسم أو باستخدام مواد محسوسة، كما نعرضها من خالل الر 

http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html

أو ما يمكن  Manipulativeالذي يوفر شرح لمسلمات الهندسة الفراغية وبعض نظرياتها، مع توفر 

رية، ويستطيع التأكد منها تسميتها نموذج محاكاة بحيث يرى المعلم بعينيه معنى المسلمة أو النظ

 .بتحريك المؤشر فوق الخط أو النقطة أو المستوى

الفراغية، وتصنيفها حسب هرم  الهندسة في ومسلمات أهداف تدريس موضوع مفاهيم 

 :بلوم

 النقاط المستوية

http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html
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ما في ك الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوع تدريس أهدافبعد النقاش تعرض المدربة  

 :الجدول اآلتي

 األهداف
 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة

أن يعططّرف الطالططب الهندسططة  .1
 .الفراغية

أن يعطططططططططططططططططططططّرف الطالطططططططططططططططططططططب  .1
 .المستوى

 .أن يعّرف الطالب الفراغ .1
أن يعطططططّرف الطالطططططب النقطططططاط  .2

 .المستوية
أن يطططذكر الطالطططب الحطططاالت  .5

األربعطططططة التطططططي يطططططتم خاللهطططططا 
 .تعيين المستوى في الفراغ

ف الطالططططططططب خططططططططط أن يعططططططططرّ  .6
 .تقاطع المستويين

أن يستخدم الطالب المسلمات 
السبعة الواردة في الدرس في 
اإلجابة على أسئلة متعددة حول 
المستويات، كعدد المستويات 
في شكٍل ما، وأسمائها، وغيرها 
من األسئلة حول مفاهيم 

 .الدرس

 

 وتصنيفها الفراغية، الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوع تدريس أهداف ( :4)نشاط 

 بلوم هرم حسب

 في ومسلمات مفاهيم موضوع تدريس أهدافيعمل المعلمون في مجموعات للبحث في  
ون ويقوم. بلوم هرم حسب تصنيفهابحيث يضعون األهداف ويقومون ب الفراغية، الهندسة

 .بكتابتها في الجدول اآلتي ومن ثم يتم النقاش الجماعي
 األهداف

 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة
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الفراغية،  الهندسة في ومسلمات الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع مفاهيم 

 :وطرق مواجهة هذه الصعوبات

 

 الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوع تعّلمهم خالل الطلبة يواجهها قدبعض الصعوبات التي  

 :الفراغية

 وأهدافها مفهومهاالفراغية  الهندسة لطبيعة التالميذ فهم عدم. 

 احفظ المسلمات دون فهمه. 

 عدم عليه يترتب مما المعلمين بعض لدى الفراغية الهندسة تدريس أهداف وضوح عدم 

 .الفراغية الهندسة تدرس هدافأل التلميذ معرفة

لمواجهة هذه الصعوبات يجب أن يكون المعلم قادرًا على التمييز بين الهندسة الفراغية والهندسة  

ية، كي يتمكن من مساعدة الطلبة على تجاوز هذه المستوية، ومدركًا ألهداف تدريس الهندسة الفراغ

 في ومسلمات مفاهيم موضوع تعّلمهم خالل الطلبة يواجهها قد التي الصعوبات ( :8)نشاط 

 الصعوبات هذه مواجهة وطرق الفراغية، الهندسة

 :بة عن األسئلة اآلتيةيعمل المعلمون في مجموعات لإلجا 
 الهندسة في ومسلمات مفاهيمهل يواجه الطلبة صعوبات خالل تعّلمهم موضوع . أ

 ؟الفراغية
 .ي هذه الصعوبات/ اذكر . ب
ين الطلبة / ي كيف تساعد / اختاري واحدة من هذه الصعوبات واذكر / اختر . ت

 .على مواجهتها
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وعند عرض مسلمات الهندسة الفراغية فعليه إعطاء الطلبة فرصة استخدام مواد محسوسة، . الصعوبات

 .والتعامل مع برامج المحاكاة لفهم هذه المسلمات وليس مجرد حفظها

الفراغية،  الهندسة في اتومسلم المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول موضوع مفاهيم 

 :وطرق مواجهتها

 :حول الهندسة الفراغية ما يأتي الطلبة يحملها قد التي البديلة المفاهيممن  

قراءة تمثيالت األشكال ثالثية األبعاد في المستوى بطريقة ناقصة، بمعنى فقد بعض التفاصيل  

دل على الحواف غير المرئية، التي أراد راسم الشكل تمثيلها، كعدم فهم أن الخطوط المتقطعة ت

(. Gutierrez, 1992)أو عدم تمييز معنى الخط الغامق والخط الفاتح في الشكل وغيرها 

 :والشكل اآلتي مثااًل على ما نقول

 
 ,Gutierrez)قراءة تمثيل األشكال ثالثية األبعاد في المستوى بطرق متعددة (: 7) رقم شكل

1992, 34) 

بديل يستطيع المعلم استخدام نماذج أو قطع من المكعبات الصغيرة ولمواجهة هذا المفهوم ال

لتدريب الطلبة على تمثيل األشكال ثالثية األبعاد، بحيث يؤدي الطلبة مهام وأنشطة متنوعة في 

درجة صعوبتها، ثم يتم اإلنتقال إلى تمثيل األشكال ثالثية األبعاد بالرسم في المستوى، وقد يتم 
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لبة يقومون بعدد من األنشطة، كالتدرب على رسم المنظور، كما في ذلك من خالل جعل الط

 :الشكل اآلتي

 
 (Gutierrez, 1996, 35)رسم المنظور (: 8)شكل 

 :الفراغية الهندسة في ومسلمات تحليل محتوى موضوع مفاهيم

 
 ومسلمات مفاهيم موضوعمحتوى  بعد نقاش إجابات المعلمين على النشاط تعرض المدربة تحليل

 .111 حةفصى لإ 169 حةفص (6) قحلم يفد و جمو و ه كما الفراغية الهندسة في

 الفراغية دسةالهن في ومسلمات مفاهيم موضوعتحليل محتوى (: 2)نشاط 

 :ات في مجموعات، إلنجاز المهام اآلتية/ يعمل المعلمون  

 ماذا يتضمن تحليل المحتوى؟ 

بناء على عناصر  الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيم موضوعقموا بتحليل محتوى  

 التحليل التي اتفقتم عليها؟

ل غيركم لها، بناء على خبرتكم هل تحليلكم لمحتوى أي وحدة، أو اطالعكم على تحلي 

 يؤثر في تدريسكم لتلك الوحدة؟
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 الهندسة في ومسلمات العمودية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع مفاهيماألفقية و المعرفة  

 :الفراغية

 

 
فإن الطلبة يدرسون في الصف السابع  الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيمبالنسبة لموضوع  

 مفاهيمالوحدة األولى، مفاهيم أولية في الهندسة وهي ضرورية لفهم موضوع : الفصل الثاني –األساسي 

 .الفراغية الهندسة في ومسلمات

 :الفراغية الهندسة في ومسلمات يس موضوع مفاهيمممكن استخدامها خالل تدر مصادر تعّلم  

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86487.pdf 

في هذه الصفحة رسالة ماجستير لألستاذ ناهل شعث، تحت عنوان إثراء محتوى الهندسة الفراغية  

ت التفكير البصري، وما يهمنا هنا هو ما نجده في الملحق الخاص بالمادة اإلثرائية من للصف العاشر بمهارا

أنشطة ووسائل وورسومات توضح النظريات والمسلمات الواردة في وحدة الهندسة الفراغية وتساعد في 

 .تدريسها

 بالمنهاج والعمودية األفقية المعرفة(: 2)نشاط 

 :ات في مجموعات، لإلجابة عن األسئلة اآلتية/ يعمل المعلمون  

 مع بربطها ين/  تقوم التي الرياضيات غير األخرى المواد في الموضوعات ما 

 العاشر للصف الفراغية الهندسة ةوحد لتعليم التخطيط أثناء الهندسة مفاهيم

 األساسي؟

 ومهارات لمفاهيم التحضير في الفراغية، الهندسة وحدة مفاهيم ين/  تستخدم هل  

ي / اذكر  قادمة؟ سنوات في أو المدرسي الكتاب في الحقة وحدات في واردة

 .أمثلة

ة، ما هي المفاهيم والمهارات والموضوعات ذات العالقة بوحدة الهندسة الفراغي 

ينها ضرورية لتعّلم مفاهيم الهندسة الفراغية ويدرسها الطلبة قبل / والتي تعتبرها 

 الصف العاشر؟

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86487.pdf
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 http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0 

http://www.youtube.com/watch?v=l3lw0w1VQNo 

تجدون في هاتين الصفحتين شرحًا لدروس الهندسة الفراغية وتمارين عليها، تقدمها قناة تعليمية  

بة ليشاهدوها في البيت أو في مختبر الحاسوب في المدرسة مصرية باللغة العربية، ويمكن اقتراحها على الطل

 .كنشاط إضافي، كطريقة لتعميق الفهم لدروس الوحدة ومراجعتها والتدريب على حل التمارين

 http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html 

أو  Manipulativeلمسلمات الهندسة الفراغية وبعض نظرياتها، مع توفر في هذه الصفحة شرح  

ما يمكن تسميتها نموذج محاكاة بحيث يرى الطالب بعينيه معنى المسلمة أو النظرية، ويستطيع التأكد منها 

 .بتحريك المؤشر فوق الخط أو النقطة أو المستوى

دقيقة، يعرض فكرة األشكال  16لي ، وهو في اللغة اإلنجليزية، ومدته حواFlat Landفيلم  

ثالثية األبعاد بصورة شيقة، من خالل الصراع الذي يدور في أرض األشكال المستوية 

فجميل أن يعرض المعلم مثل هذا الفيلم لكسر الجمود حول الهندسة . حول وجود بعد ثالث

 .لبالفراغية، ولتقريب الفرق بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد من ذهن الطا

 في ومسلمات استراتيجيات تدريس حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع مفاهيم  

 :الفراغية الهندسة

 

 استراتيجيات التعليم ( :5)نشاط 

 موضوعيتحدث المعلمون عن استراتيجيات التعليم التي عادًة ما يتبعونها عند تدريس  بالعمل في مجموعات 

 .الفراغية الهندسة في ومسلمات مفاهيم

 .يتم النقاش بشكل جماعي بعد العمل في مجموعات زوجية 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EttVjMKJwr0
http://www.youtube.com/watch?v=l3lw0w1VQNo
http://www.allmathwords.org/en/p/plane.html
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بعد نقاش النشاط، تعرض المدربة بوربوينت حول أحد استرتيجيات التعليم الحديثة الممكن  

 .استخدامها عند تدريس وحدة الهندسة الفراغية

 يم التعاونيالتعل 

التعاون هو طريقة العمل مع اآلخرين لتحقيق هدف مشترك، والعمل التعاوني أن يعمل  

، ويهدف العمل التعاوني باألساس (Woolfolk, 2007)عدة طاّلب معًا لتحقيق هدف معّين 

ت تحسين أداء التالميذ األكاديمي، وتقبل التنّوع واالختالف في الثقافا: لتحقيق ثالثة أهداف هي

 (.1668عبد الحميد، )واألعراق، وتنمية المهارات االجتماعية لدى الطلبة 

 :ويمر التعليم التعاوني بمراحل هي 

 تهيئة الطلبة وتعريفهم بأهداف العمل. 

  تكوين المجموعات التعاونية، وكل ما كانت المجموعات غير متجانسة، بمعنى

كاديمي، وطلبة من أنها تضم طلبة مرتفعي، ومتوسطي ومنخفضي التحصيل األ

 .ثقافات متنوعة، كل ما كان العمل التعاوني أفضل

 تعيين األدوار. 

 تقديم المساعدة للفرق للعمل، وتقديم تفسيرات. 

 إعطاء المجموعات الوقت المناسب للعمل. 

 عرض كل مجموعة لنتائج عملها. 

 تقييم المعلم ألداء المجموعة ككل. 

 (.Woolfok, 2007؛ 1668يد، عبدالحم ؛1665عبيدات و أبو السميد، )
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 (1668عبد الحميد، : )يوجد عدة نماذج أو أشكال للتعليم التعاوني من بينها ما يأتي 

بحيث يتم تقسيم الطلبة إلى فرق مكونة من : تقسيم التالميذ إلى فرق للتحصيل .1

تالميذ، بحيث تكون الفرق غير متجانسة، وتكّلف كل مجموعة بموضوع  5إلى  2

يمضون معًا أسبوعًا مثاًل يّدرس كل منهم اآلخر حتى يتقن المادة دراسي بحيث 

األكاديمية، وتقدمون الختبار أو ورقة عمل مرة أو مرتين في األسبوع، وتحتسب 

 .عالمة الطالب بناًء على درجة تحسنه عن متوسط عالماته السابقة

تقسيم في هذه الطريقة يتم : Jigsaw( األحجية)استراتيجية الصور المقطوعة  .1

الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة، ثم يتم تقسيم الدرس إلى موضوعات جزئية، 

بحيث تكون كل مجموعة مسؤولًة عن تعلم جزء معّين من الدرس، حتى تصبح 

خبيرًة فيه، وبعد ذلك ُيعاد تقسيم الطلبة إلى مجموعات بحيث تضم المجموعة 

ات السابقة، فيعّلم كل طالب الواحدة طالبًا واحدًا من كل مجموعة من المجموع

 .باقي أفراد المجموعة الجديدة ما تعلمه عن الجزء المخصص لمجموعته السابقة

 

 استراتيجية التعليم التعاوني ( :6)نشاط 

 في ومسلمات مفاهيمزوجية قوموا بالتخطيط لتدريس أحد مفاهيم أو مسلمات موضوع  بالعمل في مجموعات 

 .باستخدام استراتيجية التعليم التعاوني الفراغية الهندسة

 .معلمون العمل يتم النقاش بشكل جماعيبعد أن ينهي ال 
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  المستقيمات أوضاع موضوعالتعّرف إلى المفاهيم وعدد من النظريات الهامة حول 

 .الفراغ في والمستويات

  وتصنيفها الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاعالتعّرف إلى أهداف تدريس موضوع ،

 .حسب هرم بلوم

  المستقيمات أوضاعالتعّرف إلى الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع 

 .، وطرق مواجهة هذه الصعوباتالفراغ في والمستويات

 أوضاععض المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول موضوع التعّرف إلى ب 

 .، وطرق مواجهتهاالفراغ في والمستويات المستقيمات

  الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاععرض تحليل محتوى موضوع . 

  أوضاعالتعرف إلى المعرفة العمودية واألفقية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع 

 .الفراغ في ستوياتوالم المستقيمات

  أوضاعالتعّرف إلى عدد من مصادر التعّلم الممكن استخدامها خالل تدريس موضوع 

 .الفراغ في والمستويات المستقيمات

 :أهداف اللقاء

 أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغالمعرفة البيداغوجية بمحتوى موضوع : خامس والسادسال يناللقاء
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  أوضاعالتعّرف إلى استراتيجيات تدريس وتقييم حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع 

 .الفراغ في والمستويات المستقيمات

 

استراتيجية العرض، استراتيجية المناقشة، استراتيجية العمل التعاوني، استراتيجية العصف  

 .الذهني، استراتيجية كرة الثلج المتدحرجة

 

، LCDأقالم عادية، أقالم للكتابة على الشفافيات، أوراق، جهاز حاسوب، جهاز العرض  

 Over)الجزء الثاني، شفافيات، جهاز العرض الفوق رأسي  -األساسي  كتاب الصف العاشر

Head Projector.) 

 

 :يبدأ اللقاء بإعطاء المعلمين فرصة اإلجابة على النشاط اآلتي 

 أنشطة اللقاء

 األدوات الالزمة

 االستراتيجيات المتبعة
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المفاهيم والنظريات المتعلقة بعد نقاش النشاط بشكٍل جماعي نبدأ بعرض بوربوينت حول عدد من  

 .الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاعبموضوع 

يكون المستقيمان ل، م متوازيان في الفراغ إذا وقعا في مستوى  

 .واحد ولم يتقاطعا

 أمثلة على مستقيمات متوازية في الفراغ(: 1)شكل

 متوازية مستقيمات

 تعريفات ( :0)نشاط 

 :برأيك ما هو تعريف كل من 
 :متوازية تمستقيما .1
 :متقاطعة مستقيمات .1
 :متخالفة مستقيمات .1
 :متخالفين مستقيمين بين الزاوية .2
 :المستقيم الموازي لمستوى .5
 :المستقيم العمودي على المستوى .6
 :البعد بين مستويين متوازيين .7
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يكون المستقيمان ل، م متقاطعان في الفراغ إذا وقعا في مستوى   

 .واحد و تقاطعا في نقطة واحدة

 أمثلة على مستقيمات متقاطعة في الفراغ(: 1)شكل 

 قاطعةمت مستقيمات
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يكون المستقيمان ل، م متخالفان في الفراغ إذا لم يقعا في   

 .مستوى واحد، ولم يتقاطعا

  

 

 أمثلة على مستقيمات متخالفة في الفراغ(: 1)شكل 

 تخالفةم مستقيمات
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 مستقيم أي مع أحدهما يصنعها التي الزاوية هي  

 .خرآلل وموازٍ  له قاطع

 :لتوضيح التعريف نأخذ المثال اآلتي 

 .والمستقيم أ ب يقع في المستوى س في الشكل اآلتي المستقيم أ ب والمستقيم جط د متخالفان، 

 مستقيمين متخالفين(: 2)شكل 

 متخالفين مستقيمين بين الزاوية



287 
 

 

  

لمعرفة الزاوية بين هذين المستقيمين المتخالفين، نرسم المستقيم ه و من النقطة ه والموازي  

 ب، جط دللمستقيم أب، فتكون الزاوية جط ه و هي إحدى الزوايا بين المستقيمين المتخالفين أ

 فينلالزاوية بين مستقييمين متخا(: 5)شكل 

 

 

هو المستقسم الذي ال يشترك مع المستوى في أي نقطة، فإذا   

 .= س  كان أب مستقيمًا، فإنه يكون موازيًا للمستوى س، إذا كان أب 

 أمثلة على مستقيمات موازية لمستويات في الفراغ(: 6)كلش 

 لمستوى الموازي المستقيم

 د

 س
ج
 ـ

 ب

 أ

 د

 و

 ه

ج
 أ ـ

 ب

 س
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 .إذا وازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى فإنه يوازي ذلك المستوى  

 

ل عموديًا على المستوى س، إذا كان عموديًا على  يكون المستقيم 

 .جميع المستقيمات الواقعة في المستوى س

  

 

 مستوىالعمودي على  المستقيم

 تدريب ( :0)نشاط 

 (:من الكتاب المدرسي)تطبيقًا على النظرية أعاله يعمل المعلمون في مجموعات لحل التدريب اآلتي   

 

 نظرية
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 أمثلة على مستقيمات عمودية على مستويات في الفراغ(: 7)شكل

                

               

قاطعهما يكون عموديًا المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين عند نقطة ت  

 .على المستوى الذي يعّينانه

 نظرية
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 تدريب ( :4)نشاط 

ل المعلمون في مجموعات لحل التدريب اآلتي، مع تطبيقًا على النظرية أعاله يعم  

 :االستعانة بالوسائل المحسوسة المتوفرة مع المدربة، ومن ثم يتم النقاش بشكل جماعي

في الشكل المجاور يتقاطع المستويان س و ص في المستقيم أب، المستقيم م ن يقع  

، أ ب ⊥م ن س،  ⊥م ه  في المستوى س، بينما يقع المستقيم م ه في المستوى ص، فإذا كان

 .ص ⊥فأثبت أن م ن 

 



291 
 

 

 :، وتصنيفها حسب هرم بلومالفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاعأهداف تدريس موضوع 

 

كما  الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاع عموضو  تدريس أهدافبعد النقاش تعرض المدربة  

 :في الجدول اآلتي

 األهداف
 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة

 1أن يستنتج الطالطب نظريطة .1أن يحطططططططططططططططططططططططدد الطالطططططططططططططططططططططططب  .1أن يعطططططططططططططططططططططّرف الطالطططططططططططططططططططططب  .9

 وتصنيفها ،أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ موضوع تدريس أهداف ( :2)نشاط 

 بلوم هرم حسب

 المستقيمات أوضاع موضوع تدريس أهدافيعمل المعلمون في مجموعات للبحث في  
ويقومون . بلوم هرم حسب تصنيفهابحيث يضعون األهداف ويقومون ب ،الفراغ في والمستويات

 .بكتابتها في الجدول اآلتي ومن ثم يتم النقاش الجماعي
 األهداف

 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة
   
 

 تدريب ( :8)نشاط 

، ومن ثم تعرض كل مجموعة يعمل المعلمون في مجموعات إلنجاز التدريب اآلتي  

 :النتيجة التي توصلت إليها

العيدان )لدينا النقطة أ والمستوى س، باالستعانة بالمواد المحسوسة التي بين أيديكم  

 .حديد أقصر مسافة بين النقطة والمستوى، قوموا بت(والمساطر
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 .المستقيمات المتوازية
أن يعطططططططططططططططططططططّرف الطالطططططططططططططططططططططب  .16

 .المستقيمات المتقاطعة
أن يعطططططططططططططططططططططّرف الطالطططططططططططططططططططططب  .11

 .المستقيمات المتخالفة
أن يعططططّرف الطالططططب الزاويططططة  .11

 .الفينبين مستقيمين متخ
أن يطذكر الطالططب األوضططاع  .11

الثالثطططة للمسطططتقيم والمسطططتوى 
 .في الفراغ

أن يطذكر الطالططب األوضططاع  .12
المختلفططططططططة لمسططططططططتويين فططططططططي 

 .الفراغ
أن يطططططذكر الطالطططططب تعريطططططف  .15

المسططططططتقيم العمطططططططودي علطططططططى 
 .المستوى

أن يعططططططّرف الطالططططططب البعططططططد  .16
 .بين مستويين متوازيين

المسططططططططططططططططتقيمات الموازيططططططططططططططططة 
طعططططططططططططططة والمخالفططططططططططططططة والمتقا

لمسططططتقيم معلططططوم فططططي شططططكل 
 .مرسوم أمامه

أن يحدد الطالب  .1
المستقيمات المتخالفة 
 .المتعامدة في شكٍل معطى

 .96في الكتاب صفحة 
الطالططططب مسططططائل أن يبططططرهن  .1

باالسططططططططططططططططططططتعانة متنوعططططططططططططططططططططة 
 .1بالنظرية

 1أن يستنتج الطالطب نظريطة .1
 .97في الكتاب صفحة 

 .1طالب نظريةأن يبرهن ال .2
أن يسططططططططططططتنتج الطالططططططططططططب أن  .5

المستقيمان الموازيطان لثالطث 
 .في الفراغ متوازيان

 ذاإ انطططهأن يسطططتنتج الطالطططب  .6
 بهمططا ومططر مسططتقيمان تططوازى

 نفططططططإ متقاطعططططططان مسططططططتويان
 كطططالً  يطططوازي تقاطعهمطططا خطططط
 .نالمستقيمي هذين من

أن يبططططرهن الطالططططب مسططططائل  .7
متنوعططططططططططططططططططططة باالسططططططططططططططططططططتعانة 

 .ونتائجها 1بالنظرية
 1يستنتج الطالطب نظريطةأن  .11

 .166في الكتاب صفحة 
أن يسططططططططططططتنتج الطالططططططططططططب أن  .11

جميع المستقيمات العموديطة 
علطططططى مسطططططتقيم معلطططططوم مطططططن 
نقطططططة تقططططع علططططى المسطططططتقيم 
تكططططون جميعهططططا فططططي مسططططتو 
واحطططططططططططططد عمطططططططططططططودي علطططططططططططططى 

 .المستقيم المعلوم
أن يسطططططتنتج الطالطططططب وجطططططود  .11

مسططططتقيم واحططططد يمططططر بنقطططططة 
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معلومطططططططة ويكطططططططون عموديطططططططا 
 .علومعلى مستوى م

أن يسطططتنتج الطالطططب أنطططه إذا  .12
وجططد مسططتقيم عمططودي علططى 
مسططططططتويين فإنهمطططططططا يكونطططططططان 

 .متوازيين
أن يسططططططططططططتنتج الطالططططططططططططب أن  .15

المسطططططططتقيم العمطططططططودي علطططططططى 
أحططططططططد مسططططططططتويين متططططططططوازيين 
يكطططططططططططططون عموديطططططططططططططا علطططططططططططططى 

 .المستوى اآلخر
أن يبططططرهن الطالططططب النتططططائج  .16

 .1المرتبطة بنظرية
أن يبططططرهن الطالططططب مسططططائل  .17

نة متنوعططططططططططططططططططططة باالسططططططططططططططططططططتعا
 .ونتائجها 1ينظرية

 أن أن يسططططططططططططتنتج الطالططططططططططططب .18
 علطى العموديطان المستقيمان

 .متوازيان مستوى
 اذا أنطططهأن يسطططتنتج الطالطططب .19

 وكططططططططان مسططططططططتقيمان تططططططططوازى
 علططططططططططى عموديططططططططططاً  حططططططططططدهماأ

 عموديطاً  اآلخطر كطان مستوى
 .أيضاً  عليه

 أنأن يسططططططططططتنتج الطالططططططططططب  .16
 نقططططططة بطططططين مسطططططافة أقصطططططر
 القطعططة طططول هططو ومسططتوى

 علطططططى عموديطططططةال المسطططططتقيمة
 .النقطة من المستوى
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 في والمستويات المستقيمات أوضاعالصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع  

 :، وطرق مواجهة هذه الصعوباتالفراغ

 الفراغية بالهندسة الخاصة والرسومات األشكال تخيل على الطالب قدرة عدم 

ئل المحسوسة كالورق المقوى واألقالم ولمواجهة هذه الصعوبة يمكن استخدام الوسا.

 .والمقصات والعيدان والبيئة المحيطة

 قد مما متقطعة بخطوط الهندسي الشكل من المختفية األجزاء بتمثيل االهتمام عدم 

دراك تمييز في صعوبة التالميذ بعض لدى يشكل  .الهندسي الشكل أبعاد وا 

 المستقيمات موضوع أوضاع بعض المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول 

 :الفراغ، وطرق مواجهتها في والمستويات

يعتقد الطلبة أنه إذا كان المستقيم عموديًا على مستقيمين متوازيين في المستوى،  

فإنه يكون عموديًا على المستوى، على غرار نظرية أنه إذا كان المستقيم عموديا 

ولبيان . موديًا على المستوىعلى مستقيمين متقاطعين في المستوى، فإنه يكون ع

 .عدم صحة هذا االعتقاد نستخدم العيدان

 :الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاعتحليل محتوى موضوع   

 ودوجلماو  الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاع موضوعمحتوى تحليل عرض المدربة ت  

 .119ة حفص لىإ 111 ةحفص نم (6) قحلملا يف
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 في والمستويات المستقيمات أوضاعالعمودية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع األفقية و المعرفة 

 :الفراغ

 في والمستويات المستقيمات أوضاعرفة العمودية بالمنهج والمتعلقة بموضوع بالنسبة للمع  

الوحدة األولى، مفاهيم : الفصل الثاني –، فإن الطلبة يدرسون في الصف السابع األساسي الفراغ

أولية في الهندسة وهي ضرورية لفهم الموضوع، حيث تتضمن الوحدة تعريف الطلبة بالعالقات بين 

 .المستوىالمستقيمات في 

  :الفراغ في والمستويات المستقيمات أوضاعممكن استخدامها خالل تدريس موضوع مصادر تعّلم 

 .األدوات الهندسية كالمسطرة والمنقلة وغيرها 

 .مواد ووسائل محسوسة، كتمثيل المستويات والمستقيمات بقطع الكرتون 

 .أوراق عمل 

 .مواقع إلكترونية 

 .برامج حاسوبية 

 .يةاللوحة المسمار  

، وغيرها مما يساعد Roll and Build Mathبعض األلعاب الهندسية كلعبة  

 .الطلبة على فهم النظريات من خالل التشكيل والعمل بأيديهم أوالً 

 (.geometry applets)عروض بوربوينت، أفالم، برامج محاكاة هندسية  

 http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171 

ذه الصفحة متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية، وتجدون فيها عروضًا للتعريفات ه

والنظريات األساسية في وحدة الهندسة الفراغية، وكذلك عددًا من األمثلة 

http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171


296 
 

إلمكان التي با( اختيار من متعدد)المحلولة، وعددًا من التمارين الموضوعية 

 .اإلجابة عليها وأخذ التغذية الراجعة الفورية

 http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-

quiz/ 

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/ 

http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html 

في هذه الصفحات تجدون أوراق عمل وأسئلة حول مفاهيم الهندسة الفراغية، ويمكن 
للمعلم االستفادة منها عند إعداد أوراق العمل واالختبارات، ال سيما أّن فيها بعض 

 .األسئلة الغير روتينية التي تربط مفاهيم الوحدة بالحياة

 http://www.youtube.com/watch?v=wpsVqoxl5-8 

http://www.youtube.com/watch?v=fC2IwsQkE84 

http://www.youtube.com/watch?v=JvzBHkhA1vw 

بعد فتح أي من  YouTubeولها تكملة تظهر على )تجدون في هذه الصفحات 

دورة تدريبية لكيفية تدريس الهندسة الفراغية باستخدام وسائل تعليم حديثة، ( الروابط

 .والمثير أنها باللغة العربية وفي دولة عربية

 المستقيمات أوضاعريس موضوع استراتيجيات تدريس حديثة يمكن استخدامها في تد 

 :الفراغ في والمستويات

 

 استراتيجيات التعليم ( :5)نشاط 

يتحدث المعلمون عن استراتيجيات التعليم التي عادًة ما يتبعونها  بالعمل في مجموعات 

 .الفراغ في والمستويات لمستقيماتا أوضاع موضوععند تدريس 

 .يتم النقاش بشكل جماعي بعد العمل في مجموعات زوجية 

 

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/
http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html
http://www.youtube.com/watch?v=wpsVqoxl5-8
http://www.youtube.com/watch?v=fC2IwsQkE84
http://www.youtube.com/watch?v=JvzBHkhA1vw
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بعد نقاش النشاط، تعرض المدربة بوربوينت حول عدد من استرتيجيات التعليم الحديثة  

 .الممكن استخدامها عند تدريس وحدة الهندسة الفراغية

 (rainstormingB) العصف الذهني: أوال  

استراتيجية تشجع توليد أفكار كثيرة بسرعة حول مشكالت معينة، أو العصف الذهني  

لإلجابة عن سؤال محدد، التعّرض لموضوٍع جديد، أو إثارة الدافعية واالهتمام، أو جمع معلومات 

 Flowers, Bernbaum, Rudelius-Palmer)حول مدى المعرفة واالتجاهات نحو موضوٍع ما 

& Tolman, 2000 .)تراتيجية بالخطوات أو المراحل اآلتيةوتمر هذه االس: 

 .طرح السؤال أو المشكلة أو الموضوع .1

 .تشجيع الطلبة على إبداء آرائهم حول الموضوع، وتسجيل هذه األراء .1

 .عدم مناقشة أو التعليق على أي رأي إلى أن ينتهي النشاط .1

ج بعد أن تتبلور األفكار حول الموضوع يعود المعلم لمناقشة كل فكرة، والخرو  .2

 .بحل أو صورة ناضجة حول الموضوع

(Flowers, Bernbaum, Rudelius-Palmer & Tolman, 2000.) 

  استراتيجية حّل المشكالت: ا  ثاني 
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يمكن تعريف استراتيجية حل المشكالت على أنها طريقة منظمة تتيح للطلبة التفكير بحل  

ا في واقعهم، فيقومون بالبحث واالستقصاء والنقاش وجمع لمشكلة معينة يستشعرون وجوده

 (.1665عبيدات و أبو السميد، ؛ 1668عبدالحميد، )المعلومات في محاولة إليجاد الحل 

؛ 1668عبدالحميد، ): تتميز استراتيجية حل المشكالت بعدد من الخصائص من بينها 

 (1665عبيدات و أبو السميد، 

  التعلم، بحيث تستنبط المشكلة من واقع الطلبة وحياتهم وجود سؤال أو مشكلة تّوجه

 .ليكون التعّلم ذي معنى

  المشكلة لها عالقة بعدد من التخصصات، بحيث تتيح للطلبة االنخراط بعدد من

 .الموضوعات كالعلوم والتكنولوجيا والجغرافيا وغيرها

 حل مشاكل أن تكون المشكلة قابلة للبحث، بحيث يعمل الطلبة على بحوث أصيلة ل

واقعية، فيقوموا بتحليل المشكلة ووضع فروض وجمع معلومات، والقيام بتجارب 

 .للوصول إلى النتائج

  أن يخرج الطلبة بمنتج نهائي، ككتابة تقرير، أو تقديم عرض، أو شرح وتحليل

 .وتصوير ما قاموا به، وغيرها

 استراتيجية حل المشكالت ( :6)نشاط 

 الرياضيات؟ في المشكلة بحل المقصود ما 

 الرياضيات؟ تعليم في هاما   المشكالت حل أسلوب تعتبر هل 

 فراغية؟ال الهندسة وحدة تعليم عند األسلوب هذا تطّبق كيف 
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 أن يتم العمل ضمن مجموعات. 

 (1665؛ عبيدات و أبو السميد، 1668بدالحميد، ع): خطوات استراتيجية حل المشكالت 

 .توجيه التالميذ نحو المشكلة .1

 .تنظيم التالميذ للدرس، بحيث يعّرفهم المعلم بالمفاهيم والحقائق ذات العالقة بالمشكلة .1

 .مساعدة التالميذ على البحث المستقل والجماعي، وتوجيه عملهم وصواًل إلى النتائج .1

 .النتائج وعرضهامساعدة التالميذ في كتابة  .2

 .مساعدة التالميذ في التأمل بما قاموا به خالل البحث وتقويم أعمالهم .5

 (/http://pred.boun.edu.tr/ps): استراتيجيات حل المشكالت 

 .رسم أو عمل نموذج أو شكل 

 .إعداد قائمة أو جدول 

 .المحاولة والخطأ 

 .إلى أجزاء صغيرة تقسيم المشكلة 

 .البحث عن نمط 

 .الحل بطريقة عكسية 

 

 اإلسقاط العمودي موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: السابعاللقاء 

http://pred.boun.edu.tr/ps/
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  العمودي اإلسقاط موضوعالتعّرف إلى المفاهيم وعدد من النظريات الهامة حول. 

  وتصنيفها حسب هرم بلومالعمودي اإلسقاطالتعّرف إلى أهداف تدريس موضوع ،. 

  ّالعمودي اإلسقاطف إلى الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع التعر ،

 .وطرق مواجهة هذه الصعوبات

  العمودي اإلسقاطالتعّرف إلى بعض المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول موضوع ،

 .وطرق مواجهتها

  العمودي اإلسقاطعرض تحليل محتوى موضوع . 

 العمودي اإلسقاطالعمودية واألفقية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع  التعرف إلى المعرفة. 

  اإلسقاطالتعّرف إلى عدد من مصادر التعّلم الممكن استخدامها خالل تدريس موضوع 

 .العمودي

  التعّرف إلى استراتيجيات تدريس وتقييم حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع

 .العمودي اإلسقاط

 

استراتيجية العرض، استراتيجية المناقشة، استراتيجية العمل التعاوني، استراتيجية العصف  

 .الذهني، استراتيجية كرة الثلج المتدحرجة

 االستراتيجيات المتبعة

 :أهداف اللقاء
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، LCDأقالم عادية، أقالم للكتابة على الشفافيات، أوراق، جهاز حاسوب، جهاز العرض  

 Over)الجزء الثاني، شفافيات، جهاز العرض الفوق رأسي  -عاشر األساسي كتاب الصف ال

Head Projector.) 

 

 :يبدأ اللقاء بإعطاء المعلمين فرصة اإلجابة على النشاط اآلتي 

 

 تعريفات ( :0)نشاط 

 :برأيك ما هو تعريف كل من 
 :المسقط العمودي لنقطة معلومة على مستوى معلوم .1
 :توىالزاوية بين مستقيم ومس .1

 أنشطة اللقاء

 األدوات الالزمة
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 لنقطة، لقطعة مستقيمة، لمستقيم: المسقط العمودي ( :4)نشاط 

بناًء على تعريفك للمسقط العمودي لنقطة، قم بالتعاون مع زميلك برسم المسقط العمودي للنقطة ع،  

 .، على المستوى س، والمستقيم ل(بأوضاعها المتعددة)والقطعة المستقيمة أ ب 

 

 س

 أ ع

 ب

 س

 س

 أ

 ب
 أ

 ب

 س س

 ل

 ب

 س
 أ
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بعد نقاش األنشطة تعرض المدربة بوربوينت حول المفاهيم والنظريات اآلساسية في  

 .موضوع اإلسقاط العمودي

هو موقع القطعة المستقيمة العمودية  

 .المرسومة من النقطة على ذلك المستوى

 :مالحظات 

على المستوى س، فإّن مسقط أ ب على إذا كانت القطعة المستقيمة أ ب عمودية  

 .المستوى س هو عبارة عن نقطة

 مستوى معلومالمسقط العمودي لنقطة معلومة على 

 العالقة بين القطعة المستقيمة وطول مسقطها العمودي  ( :2)نشاط 

مسقطها )باالستعانة بالكشاف والعيدان استنتج العالقة بين طول القطعة المستقيمة وطول ظلها  
 :في الحاالت اآلتية( العمودي

 أ 

 ب

 س س

 أ

 ب
 أ

 ب

 س
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إذا كانت القطعة المستقيمة أ ب موازية للمستوى س، فإّن مسقط أ ب على  

المستوى س هو القطعة المستقيمة الواصلة بين مسقط أ، ومسقط ب على س، 

 .وطولها يساوي طول أ ب

ستوى س، فإن طول مسقط أ ب إذا كانت القطعة المستقيمة أ ب مائلة عن الم 

 (يفتح مجال للنقاش)لماذا؟ . على س أقل من طول أ ب

 .هي الزاوية بين هذا المستقيم ومسقطه على المستوى

 

 اإلسقاط العمودي و زاوية ميل مستقيم على مستوى : تدريب

 :في مجموعات وباالستعانة بالعيدان يقوم المعلمون بحل التدريب اآلتي
بالنظر إلى الشكل المجاور أجيبوا عن األسئلة مع العلم أن الشكل متوازي مستطيالت  

 :جميع أوجهه مستطيلة

 

 زاوية ميل مستقيم على مستوى
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ستقيم في المستوى، فإّن مسقط إذا ُرسم مستقيم مائل على مستٍو وكان عموديًا على م 

 .المستقيم المائل على المستوى يكون عموديًا على هذا المستقيم

 

الزاوية بين المستقيم ل والمستوى س هي أصغر زاوية يكّونها ل مع أي مستقيم محتوى  

 .في س

 :، وتصنيفها حسب هرم بلومعمودياإلسقاط الأهداف تدريس موضوع 

 نظرية

  تدريب

 :في مجموعات يقوم المعلمون بحل التدريب اآلتي

 

 نظرية
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 :كما في الجدول اآلتيالعمودي  اإلسقاط موضوع تدريس أهدافبعد النقاش تعرض المدربة  

 األهداف
 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة

أن يعطططّرف الطالطططب مسطططتوى  .1
 .المسقط

أن يعطططّرف الطالطططب مسطططتوى  .1
 .اإلسقاط

 المسطططقط أن يعطططّرف الطالطططب .1
 معلومططططططة لنقطططططططة العمططططططودي

 .معلوم مستوى على
أن يعططططّرف الطالططططب الزاويططططة  .2

 .بين مستقيم ومستوى

 أن يحططططدد الطالططططب المسططططقط .1
 معلومططططططة لنقطططططططة العمططططططودي

 .معلوم مستوى على
 أن يحطططططدد الطالطططططب مسطططططقط  .1

 علطططططططططططى قطعطططططططططططة مسطططططططططططتقيمة
 .معلوم مستوى

مسططططططقط  أن يحططططططدد الطالططططططب .1
 .مستقيم على مستوى

 ميططل ةزاويططأن يجططد الطالططب  .2
 مططططن مسططططتوى علططططى مسططططتقيم
 .معلومة معطيات خالل

الطالططططططططططططططططططب  أن يسططططططططططططططططططتخدم .5
 فطططططططططي والنتطططططططططائج النظريطططططططططات

 وأضطططططططططططالع زوايطططططططططططا إيجطططططططططططاد
 علطى تعتمطد مختلفة ألشكال

 .المستويات

الطالب مسائل أن يبرهن 
 باالستعانة بالنظريةمتنوعة 

 .الواردة في الدرس

 بلوم هرم حسب وتصنيفها ،العمودي اإلسقاط موضوع تدريس أهداف ( :2)نشاط 

 ،العمودي اإلسقاط موضوع تدريس أهدافيعمل المعلمون في مجموعات للبحث في  
ويقومون بكتابتها في الجدول اآلتي . ومبل هرم حسب تصنيفهابحيث يضعون األهداف ويقومون ب

 .ومن ثم يتم النقاش الجماعي
 األهداف

 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة
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، وطرق مواجهة هذه اإلسقاط العمودي الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع

 :الصعوبات

 الفراغية بالهندسة الخاصة والرسومات األشكال تخيل على الطالب قدرة عدم 

ولمواجهة هذه الصعوبة يمكن استخدام الوسائل المحسوسة كالورق المقوى واألقالم .

 .والمقصات والعيدان والبيئة المحيطة

 قد مما متقطعة بخطوط الهندسي الشكل من يةالمختف األجزاء بتمثيل االهتمام عدم 

دراك تمييز في صعوبة التالميذ بعض لدى يشكل  .الهندسي الشكل أبعاد وا 

 :اإلسقاط العموديتحليل محتوى موضوع   

 ةحفص (6) حقملي ف ودوجلماو  اإلسقاط العمودي موضوعمحتوى تحليل عرض المدربة ت  

 .111 ةحفص ىلإ 116

 :بوحدة الهندسة الفراغيةالعمودية األفقية و المعرفة   

توجد العديد من المفاهيم والنظريات التي من المفترض أن يكون الطلبة على معرفٍة  بها  

 :لتعّلم وحدة الهندسة الفراغية من بينها ما يأتيكمتطلب سابق 

 ويبدأ الطلبة . معرفة أسماء األشكال الهندسية المستوية والمجسمات وطرق رسمها

 .بتعّلمها من الصف األول

  معرفة خصائص األشكال الهندسية والمجسمات، ال سيما األشكال الرباعية

ن التفصيل في الصف وباألخص متوازيات األضالع، ويدرسها الطلبة بشيء م
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الوحدة الثالثة، ويدرسونها بتفصيل وبصورة : الفصل األول –الخامس األساسي 

 .الوحدة الثانية: الفصل الثاني –أكثر شكلية في الصف الثامن األساسي 

  الوحدة األولى، : الفصل الثاني –يدرس الطلبة في الصف السابع األساسي

تويات والعالقات بين المستقيمات في مفاهيم أولية في الهندسة ويدرسون المس

 .المستوى وكّلها ضرورية لفهم موضوعات الهندسة الفراغية

  الوحدة  –يدرس الطلبة في كتاب الصف العاشر للرياضيات في الفصل األول

األولى، طرق البرهان وهي تساعدهم في برهان نظريات وحدة الهندسة الفراغية 

 .في الفصل الثاني

ما يتعّلمه الطلبة حول الهندسة الفراغية في الصف العاشر ضروري  من جهة آخرى فإنّ  

الوحدة : الفصل األول –لتعّلمهم وحدة الهندسة التحليلية الفراغية في الصف الحادي عشر العلمي 

 .الثالثة

أما عن الربط بين الهندسة الفراغية وغيرها من مواد الصف العاشر األساسي، فإّنها ترتبط   

الوحدة الثالثة، حيث يمكن استخدام برنامج الرسم  –البرمجية في كتاب التكنولوجيا  بوحدة الحزم

 .الهندسي األتوكاد خالل شرح مفاهيم ونظريات وحدة الهندسة الفراغية

  :اإلسقاط العمودي أوضاعممكن استخدامها خالل تدريس موضوع مصادر تعّلم  

قبل فإّن موضوع اإلسقاط العمودي باإلمكان باإلضافة إلى مصادر التعّلم التي ذكرناها من   

 :تدريسه باالستعانة بالمصادر اآلتية

 http://www.youtube.com/watch?v=EfklaAW5D5E 

http://www.youtube.com/watch?v=EfklaAW5D5E
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تعليم تجدون في هذا الجزء من دورة تدريبية لكيفية تدريس الهندسة الفراغية باستخدام وسائل  

 .حديثة، عرضًا ألفكار جيدة حول موضوع اإلسقاط، وهي باللغة العربية

 المستقيمات أوضاعاستراتيجيات تدريس حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع 

  :الفراغ في والمستويات

 الحاالتاسلوب استخدام  

ئية والبنائية االجتماعية، يستند اسلوب الحاالت إلى عدة مبادئ نظرية، من بينها أفكار النظرية البنا

 (. 1662الحشوة، ( )Community of learners)والمحاوالت التربوية إلنشاء جماعات المتعلمين 

ويقوم هذا األسلوب على التعلم من خالل جعل الطلبة ينخرطون في مواقف من الحياة  

يجرون عمليات حسابية اليومية، ولعّل أبرز األمثلة الداعمة لهذا التوجه، أولئك األطفال الذين 

عديدة أثناء بيعهم في الشوارع، دون معرفة اإلطار الرياضي لها، في حين أنهم حينما ُيعطون نفس 

بمعنى أنهم ليسوا قادرين على نقل . المسائل بنفس األسلوب المدرسي، نجدهم ال يستطيعون حلها

عدم القدرة على تعميم تلك قدرتهم على إجراء تلك الحسابات في الشوارع إلى سياقات أخرى، أو 

 (.1662الحشوة، )المعرفة 

يبدأ أسلوب الحاالت بعرض حاالت واقعية عامة لها مبادئ أو أصول تربوية، تنبثق منها  

إلى وجود عدة مبادئ من المفترض االنتباه إليها  (1662)مشكلة أو أسئلة بحثية، ويشير الحشوة 

 :عند اختيار الحاالت وتصميمها، من بينها

 صمم الحاالت بحيث تتمحور حول أحداث واقعية أو مشاكل حقيقية من الممكن ت

 .أن تحدث، ولها عالقة بالموضوع الذي يدرسه الطلبة
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  تصمم في نهاية الحالة أسئلة أو مهام ينبغي أن يقوم بها الطلبة، بحيث

يستخدمون أفكارًا هامة في تفسير ظواهر محددة في بيئاتهم واستخدامها في 

 .جديدةسياقات 

   تصمم حاالت جديدة يستخدم الطالب فيها المعرفة التي تعّلمها في الحاالت

 .السابقة، وذلك لمساعدة الطلبة على نقل التعّلم من سياق آلخر

 تبنى الحالة بحيث تتيح للطلبة فرصة التعاون والتشارك. 

  تصصم الحالة بحيث تساعد الطلبة على التعّلم الذاتي، وخلق جماعات

ين، والقيام بالبحث والزيارات الميدانية والمقابالت لجمع المعلومات ومن ثم المتعلم

 .عرضها والدفاع عنها أمام اآلخرين

  تقوم الحاالت على أسلوب حل المشكالت، بحيث تعرض الحالة مشكلة، وتعطي

يجاد حل  الطلبة فرصة تحديدها، ووضع الفرضيات وفحصها ومراجعتها وا 

 .رصة مقارنة نتائج حلولهم للمشكلة مع حلول الخبراءبة فوتتيح للطل للمشكلة،

  يشجع أسلوب الحاالت على التغيير المفاهيمي، بحيث يشجع الطلبة على طرح

أفكارهم األولية حول الموضوع، ومن ثم مواجهة هذه المفاهيم ومقارنتها مع 

 .المفاهيم الحديثة حوله

  أو كتابة تقارير أو تصميم يكون التقييم النهائي من خالل تقديم الطلبة لعروض

 ...مشاريع 

   تساعد الحاالت الطلبة على التفكير فيما وراء المعرفة، بحيث يالحظون مدى

 .التغّير في معارفهم ومعتقداتهم حول الموضوع
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  تبنى الحاالت بحيث تساعد الطلبة قدر اإلمكان على ربط المعرفة حول الموضوع

 ...لوجيا والجغرافية بمواد أو مواضيع أخرى كالعلوم والتكنو 

 ترتبط الحالة بالبيئة المحلية وتراث المجتمع. 

  يساعد المعلم الطلبة على إيجاد حلول للمشكالت التي تطرحها الحاالت، من

خالل إرشادهم إلى المصادر والمراجع المناسبة، ووضع خطط للعمل، لكن دون 

 .أن يعرض الحل المباشر للمشكلة

 :للتعليم من خالل أسلوب الحاالت( 1662)شوة الحالخطوات التي يقترحها  

جراء نقاش أولي حولها لتحديد المشكلة   .توزيع حالة مكتوبة على الطلبة، وا 

 .يقدم المعلم محاضرة حول الموضوع، ويقسمه إلى مواضيع فرعية 

 .يعمل الطلبة ضمن مجموعات لدراسة المشكالت أو المواضيع الفرعية 

 .بل الطلبةتقديم العروض والتقارير من ق 

 .إعادة ترتيب المجموعات لصياغة مشروع نهائي 

 .تقييم نهائي فردي من خالل تحديد المشكلة في الحالة واقتراح حلول لها 

 .مناقشة حاالت أخرى في مجموعات أصغر 

 .تقديم العروض والتقارير والمشاريع النهائية 
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 التعّرف إلى المفاهيم وعدد من النظريات الهامة حول موضوع الزاوية الزوجية. 

 التعّرف إلى أهداف تدريس موضوع الزاوية الزوجية، وتصنيفها حسب هرم بلوم. 

  ،التعّرف إلى الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة خالل تعّلمهم موضوع الزاوية الزوجية

 .وطرق مواجهة هذه الصعوبات

  إلى بعض المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة حول موضوع الزاوية الزوجية، التعّرف

 .وطرق مواجهتها

 عرض تحليل محتوى موضوع الزاوية الزوجية . 

 التعرف إلى المعرفة العمودية واألفقية بالمنهج التي لها عالقة بموضوع الزاوية الزوجية. 

 خدامها خالل تدريس موضوع الزاوية التعّرف إلى عدد من مصادر التعّلم الممكن است

 .الزوجية

 :أهداف اللقاء

 الزاوية الزوجية موضوع بمحتوى البيداغوجية المعرفة: الثامناللقاء 
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  التعّرف إلى استراتيجيات تدريس وتقييم حديثة يمكن استخدامها في تدريس موضوع الزاوية

  .الزوجية

 

استراتيجية العرض، استراتيجية المناقشة، استراتيجية العمل التعاوني، استراتيجية العصف  

 .راتيجية كرة الثلج المتدحرجةالذهني، است

 

، LCDأقالم عادية، أقالم للكتابة على الشفافيات، أوراق، جهاز حاسوب، جهاز العرض  

 Over)الجزء الثاني، شفافيات، جهاز العرض الفوق رأسي  -كتاب الصف العاشر األساسي 

Head Projector.) 

 
 أنشطة اللقاء

 األدوات الالزمة

 االستراتيجيات المتبعة
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:يبدأ اللقاء بالنشاط اآلتي 

 

بعد نقاش النشاط تعرض المدربة بوربوينت حول المفاهيم والنظريات اآلساسية في موضوع  

 .الزاوية الزوجية

هي اتحاد نصفي مستويين مشتركين في 
وجه "ويسمى كل من نصفي المستويين " حرف الزاوية الزوجية"ويسمى الفاصل المشترك . الحرف
 :ولتعميق فهم التعريف نقدم الشكل اآلتي". لزوجيةالزاوية ا
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قرأ هذه الزاوية الزوجية بداللة حرفها وهو أ ب، وللتعبير عنها بالرموز نستخدم حرفها تُ  

، أو باختيار نقطتين أحدهما تنتمي إلى س (س، أ ب، ص: )ونصفي المستويين س، ص كما يلي

 (.ج، أ ب، د: )واألخرى إلى ص، كما يلي

 .لصور اآلتية أمثلة على زوايا زوجيةاوفي  
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 أمثلة على زوايا زوجية(: 8)شكل 

هي الزاوية التي تنشأ من تقاطع الزاوية الزوجية مع 
 .مستوى عمودي على حرفها

 والسؤال اآلن كيف نحصل على زاوية مستوية لزاوية زوجية؟ 

 

مستوية، ونالحظ هنا إمكامية رسم أكثر ويكون قياس الزاوية الزوجية مساٍو لقياس زاويتها ال 

 .من زاوية مستوية لنفس الزاوية الزوجية، لكن تكون كلها نفس القياس

ونقول عن . بالتالي تعريف قياس الزاوية الزوجية هو قياس أي من زواياها المستوية 

  .96ºمستويين أنهما متعامدان إذا كان قياس الزاوية الزوجية بينهما 
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 تدريب

ي هو أحد أمثلة الكتاب المدرسي، في مجموعات تأملوا المثال وقوموا باإلجابة اآلت 
عليه، لكن انظروا إلى الرسم المعطى هل هو واضح؟ ما رأيكم بمقارنته مع الشكل الذي 

 سأعطيكم اياه؟ 

 
 :قارنوا الرسم المعطى مع هذا الشكل

 
 :قارنوا حل الكتاب مع هذا الحل

فنبحث . زوجية، نريد البحث عن زاوية مستوية لهذه الزاويةأ جط هو حرف الزاوية ال 
 . عن عمود من النقطة ب وعمود من النقطة د على أ جط

، لكن د ه مسقطها هو ب ه على المستوى أ ب (معطى)د ه عمودي على أ جط  
جط، إذًا ب ه عمودي على أ جط، بالتالي تكون الزاوية د ه ب زاوية مستوية للزاوية الزوجية 

 .ثم نكمل كما في الكتاب( ... ، أ جط، دب)

 

ج
 ـ

 ه

 د

 أ ب
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إذا كان مستقيم عموديًا على مستوى فكل مستوى  

 .يمر بهذا المستقيم يكون عموديًا على ذلك المستوى

 :، وتصنيفها حسب هرم بلومالزاوية الزوجيةأهداف تدريس موضوع  

 

 :كما في الجدول اآلتيية الزوج الزاوية موضوع تدريس أهدافبعد النقاش تعرض المدربة  

 األهداف
 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة

أن يسططططططططططططتنتج الطالططططططططططططب أن  .1اس أن يجططططططططد الطالططططططططب قيطططططططط .1الزاويططططة  أن يعططططّرف الطالططططب .1

 بلوم هرم حسب وتصنيفها ،الزاوية الزوجية موضوع تدريس أهداف :نشاط

بحيث  ،الزوجية الزاوية موضوع تدريس أهدافيعمل المعلمون في مجموعات للبحث في  
من ثم ويقومون بكتابتها في الجدول اآلتي و . بلوم هرم حسب تصنيفهايضعون األهداف ويقومون ب

 .يتم النقاش الجماعي
 األهداف

 مستويات تفكير عليا تطبيق معرفة
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 .الزوجية
الزاويططططة  أن يعططططّرف الطالططططب .1

 .المستوية لزاوية زوجية
أن يعطططططططططططططططططططططّرف الطالطططططططططططططططططططططب  .1

 .المستويات المتعامدة
أن يططططططذكر الطالططططططب طريقططططططة  .2

تعيطططططططين الزاويطططططططة المسطططططططتوية 
 .لزاوية زوجية

 .زاوية زوجية
أن يجططططططططد الطالططططططططب قيططططططططاس  .1

الزاويطططططططة المسطططططططتوية لزاويطططططططة 
 .زوجية

جميططططططططع الزوايططططططططا المسططططططططتوية 
لزاويططططططططططططة زوجيطططططططططططططة تكطططططططططططططون 

 .متساوية في القياس
أن يسططططتنتج الطالططططب نظريططططة  .1

فطططططططططي الكتطططططططططاب صططططططططططفحة  5
111. 

أن يسططططتخدم النظريططططات فططططي  .1
 .حل مسائل متنوعة

، اإلسقاط الزاوية الزوجيةالطلبة خالل تعّلمهم موضوع الصعوبات التي قد يواجهها  

 :وطرق مواجهة هذه الصعوبات

 عدم قدرة الطالب على تخيل األشكال والرسومات الخاصة بالهندسة الفراغية .
ولمواجهة هذه الصعوبة يمكن استخدام الوسائل المحسوسة كالورق المقوى واألقالم 

 .والمقصات والعيدان والبيئة المحيطة

 دم االهتمام بتمثيل األجزاء المختفية من الشكل الهندسي بخطوط متقطعة مما ع

دراك أبعاد الشكل الهندسي  .قد يشكل لدى بعض التالميذ صعوبة في تمييز وا 

  عدم قدرة الطالب على حل تمارين الهندسة الفراغية. 

  عدم قدرة الطالب على معرفة نقطة البدء في البرهان. 

 ذج والوسائل المعينة التي توضح األشكال الهندسية عدم االهتمام بالنما

 .والمجسمات 
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   عدم االهتمام بالمهارات األساسية التي يجب أن يكتسبها الطالب من خالل

 .دراسة الهندسة

   الرسومات الموجودة في الكتاب تظهر وكأنها مستوية مع أنه باإلمكان تعديلها

 .لتظهر أنها ثالثية البعد

   ض مفهوم الزاوية الزوجية مع أنه مفهوم جديد، فيجب البدء عدم التدرج في عر

 .بطرح أمثلة واقعية ثم الصور لنصل في النهاية إلى العرض النظري

 :ةيجو ز لا ةيو از لاتحليل محتوى موضوع   

 ةحفص نم (6) قحلم يف دو جو ملاو  ةيجو ز لا ةيو از لا موضوعمحتوى تحليل عرض المدربة ت  

 .115 ةحفص ىلإ 111

  :اإلسقاط العمودي أوضاعممكن استخدامها خالل تدريس موضوع مصادر تعّلم   

ضافة إلى مصادر التعّلم التي ذكرناها من قبل فإّن موضوع الزاوية باإلمكان تدريسه باإل

:باالستعانة بالمصادر اآلتية

  

  http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171 

إلنجليزية، وتجدون فيها عروضًا للتعريفات هذه الصفحة متوفرة باللغتين العربية وا 

والنظريات األساسية في وحدة الهندسة الفراغية، وكذلك عددًا من األمثلة المحلولة، وعددًا من 

 .التي باإلمكان اإلجابة عليها وأخذ التغذية الراجعة الفورية( اختيار من متعدد)التمارين الموضوعية 

http://www.skoool.com.eg/default.aspx?tabid=171
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http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-

set-rules-quiz/  

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-

distances-2/  

http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html  

في هذه الصفحات تجدون أوراق عمل وأسئلة حول مفاهيم الهندسة الفراغية، ويمكن للمعلم  

ختبارات، ال سيما أّن فيها بعض األسئلة الغير روتينية االستفادة منها عند إعداد أوراق العمل واال

  .التي تربط مفاهيم الوحدة بالحياة

 http://www.youtube.com/watch?v=EfklaAW5D5E  

تخدام وسائل تجدون في هذا الجزء من دورة تدريبية لكيفية تدريس الهندسة الفراغية باس 

 .تعليم حديثة، عرضًا ألفكار جيدة حول موضوع الزاوية الزوجية، وهي باللغة العربية

  http://www.allmathwords.org/en/d/dihedralangle.html  

 .نامج محاكاة يبين موقعها وقياسهافي هذه الصفحة شرح لتعريف الزاوية الزوجية، وبر  

 http://www.coolmath.com  

 :مثل هذا الموقع يوفر تعريفات بأسلوب جميل مع صور توضيحية كهذه 

http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-expanded-set-rules-quiz/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/
http://www.education.com/study-help/article/geometry-help-angles-distances-2/
http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html
http://www.math-only-math.com/worksheet-on-solid-geometry.html
http://www.youtube.com/watch?v=EfklaAW5D5E
http://www.allmathwords.org/en/d/dihedralangle.html
http://www.allmathwords.org/en/d/dihedralangle.html
http://www.coolmath.com/
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 :وفي ما يأتي صور لوسائل تعليمية ممكن استخدامها عند شرح وحدة الهندسة الفراغية 
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 :أمثلة وتشبيهات ومقارنات يمكن استخدامها عند تدريس الهندسة الفراغية 

  تشبيه المستويات بأسطح البنايات. 

  سطح الطاولة، وجه الباب أو الشباك، سطح اللوح : من األمثلة على المستويات

... 

   الشكل الهندسي له بعدان؛ طول وعرض، أما المجسم فله ثالثة أبعاد؛ طول

 .وارتفاع وعرض

   في سقف الغرفة وعرض الغرفة مثال على مستقيمين ( النيون)المصباح

 .متخالفين

  المستقيمين المتقاطعين يتقاطعان في نقطة أما المتوازيين فال يتقاطعا. 

   المستقيمين المتوازيين يقعان في نفس المستوى أما المتخالفين فال يقعان في نفس

 .المستوى
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  من المستقيمات موازيا  لواحٍد فيجب أن يكون اٍز للمستوى المستقيم مو حتى يكون
فيجب أن يكون عموديًا عموديا  على المستوى الواقعة في المستوى، وحتى يكون 

 .مستقيمين متقاطعين في المستوى عند نقطة تقاطعهماعلى 

   يشبه تسليط ضوء من األعلى ...( لنقطة، قطعة مستقيمة، )اإلسقاط العمودي

 .ومالحظة ظله المتكون على األرض مثالً على الشكل 

  الزاوية بين وجهي الكتاب، الزاوية بين باٍب : من األمثلة على الزوايا الزوجية

 ...مفتوح مع مستوى األرض، 
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 (9)ملحق 

بالمعرفة حول األهداف ر األساسي المتعلقة التحليل الكيفي إلجابات المعلمين على أسئلة الجزء الثالث من استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاش
 التعليمية

 تحليل إجاباتهم قبل البرنامج التدريبي 

 أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
المعتقدات 
حول أهداف 

تعليم 
الرياضيات 

  العامة
 

: ربطططططط الرياضطططططيات بالحيطططططاة
القطططططدرة علطططططى وضطططططع خططططططة 
عالجية لحل مشطكلة ممكطن 

وربططططط مططططادة . التعططططرض لهططططا
الرياضططططططططططططططططططططيات بططططططططططططططططططططالواقع 

 .سالملمو 
: تنميططططططططة قططططططططدرات الطططططططططالب

توسطيع مططدارك الطلبطة للقططدرة 
على التفكير السطليم، وزيطادة 
قططططططططططططططططدرتهم علططططططططططططططططى حططططططططططططططططل 

توجطططططططد لطططططططدى ]. المشطططططططكالت

 : ربط الرياضيات بالحياة
أن : تنميططة قططدرات الطططالب

يمتلطططك الطلبطططة القطططدرة علطططى 
اسططططتخدام أسططططاليب مختلفططططة 
فطططي التعامطططل مطططع المحتطططوى 

سطططططططططططططططلوب حطططططططططططططططل مثطططططططططططططططل أ
المشطططططططططططططكالت والعصطططططططططططططف 

 .الذهني
علطططططططططى المعلمطططططططططة  ركطططططططططزت]

تقان اإلجراءات  المحتوى وا 
والقططططططططوانين، ولطططططططططم تضطططططططططف 

ربططططططططططططططططط الرياضططططططططططططططططيات 
أن يطططططططططططططدرك : بالحيطططططططططططططاة

الطلبطططططة أّن الرياضطططططيات 
مهمططططة ولهططططا أثططططر كبيططططر 
 .في التطور الحضاري
: تنميطططة قطططدرات الططططالب

الحصطططططططططططططططططططول علطططططططططططططططططططى 
مجموعطططططة مططططططن الطلبططططططة 
المبططططططططططدعين واألذكيططططططططططاء 
للحصططططططول علططططططى جيططططططٍل 

وتشطططجيع الطلبطططة . واعطططد

ربططططططططططططططططططط الرياضططططططططططططططططططيات 
ربطططططططططططططططططططططططططط : بالحيطططططططططططططططططططططططططاة

الرياضطططططططططططططيات بالحيطططططططططططططاة 
العمليطططة ألن الرياضطططيات 

 .بيقيةمادة تط
 :تنمية قدرات الطالب

يهططططططدف المعلططططططم بشططططططكٍل ]
أساسي إلى تبسطيط مطادة 
الرياضططيات للطلبططة، ولططم 

 ف بنططائييططذكر سططوى هططد
 [واحد

ربطططططططط الرياضطططططططيات 
شطططططططططططططرح : بالحيطططططططططططططاة

المططططططططططططادة العلميططططططططططططة 
وربطهططططططططططا بططططططططططالواقع 
. والحيططططططططاة العمليططططططططة

عططططاء أمثلطططة مطططن  وا 
الواقططططع تسططططاعد فططططي 

 .الفهم
تنميطططططططططططططططة قطططططططططططططططدرات 

عطل أن أج: الطالب
مططططططططططططططططططططططن مططططططططططططططططططططططادة 

: ربططط الرياضططيات بالحيططاة
أن يتعططططرف الطلبططططة علططططى 
كيفيطططططططططة االسطططططططططتفادة مطططططططططن 
الرياضططططططيات فططططططي الحيططططططاة 
العامطططة وأثطططر الرياضططططيات 

 .في التطور الحضاري
: تنمية قدرات الطالب
تنمية القدرات الذهنية 

 .عند الطلبة
أهداف  توجد لدى المعلم]

 [بنائية



330 
 

 [المعلمة أهداف بنائية
(1) 

 [سوى هدف بنائي واحد
(1) 

علطططططططى المشطططططططاركة فطططططططي 
 .المسابقات اإلبداعية

تركيزها المعلمة  ذكرت]
علططططططى تعلططططططيم المحتططططططوى 
خاصططططططططططططططة أساسططططططططططططططيات 
الرياضطططططيات، وأضطططططافت 

 [ينبنائيهدفين 
(1) 

الرياضطططططيات مكطططططان  (1)
تنميطططططططططططططططة قطططططططططططططططدرات 

 .الطالب
 توجطططد لطططدى المعلطططم]

 [أهداف بنائية
(1) 

(1) 

المعتقدات 
حول أهداف 

تعليم 
الهندسة 
  الفراغية
 

 : إتقان المحتوى
تنميططططططة قططططططدرة الطلبططططططة علططططططى 

القططدرة علططى اثبططات : البرهططان
نظريطططططططططططططات مطططططططططططططن خطططططططططططططالل 
التحليطططططل، وكيفيطططططة اسطططططتخدام 
البرهططططططططان بشططططططططكل صططططططططحيح 

 .إلثبات صحة نظرية
توسططططططططططيع خيططططططططططال : التخيططططططططططل
لمعلمططططططة تحططططططدث ا]. الطلبططططططة
البرهططططططان وهططططططو مططططططن حططططططول 

أن يمتلططك : إتقططان المحتططوى
الطالططب المعرفططة المطلوبططة 
بهططذا المحتططوى مثططل بعططض 
المصطططططططططلحات والمفططططططططاهيم 

 .والمسلمات
تنميطططططة قطططططدرة الطلبطططططة علطططططى 

أن يبطططططططططططططططططرهن : البرهطططططططططططططططططان
الطالططططب بعططططض النظريططططات 
فطططططططططي الهندسطططططططططة الفراغيطططططططططة 
 .باالعتماد على المسلمات

تعريطف : إتقان المحتوى
الطالططططططططب فططططططططي مفهططططططططوم 
المسطططططططططططتوى والمسطططططططططططتقيم 
والفضطططططططاء، أن يتعطططططططرف 
الطالططططططططططططططططططططططب علططططططططططططططططططططططى 
المسطططططططلمات، وأن يطططططططتقن 

 .القوانين والقواعد
بطة علططى تنميطة قطدرة الطل

أن يكططططططططططون :  البرهططططططططططان
لطططططططدى الطالطططططططب القطططططططدرة 

تمييططططز : إتقططططان المحتططططوى
الشططططططكل الهندسططططططي عططططططن 
عططططططططططططاؤهم  المجسطططططططططططم، وا 

 .تمسلما
تنميططة قططدرة الطلبططة علططى 

التعططططرف علططططى : البرهططططان
 .طريقة البرهان

وضطططع الطالطططب : التخيطططل
فطططي بعطططد ثالطططث أال وهططططو 

 .البعد التخيلي

: إتقططططططططان المحتططططططططوى
تعريطططططططططف الطالطططططططططب 
بالمسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططتوى، 
المسطططططتقيم، الفطططططراغ، 

وتحسططططططططططططططططططططططططططططين  ...
تعامطططل الطلبطططة مطططع 
 .األشكال الهندسية

تنميطططة قطططدرة الطلبطططة 
 :على البرهان

 :التخيل

التعطططرف : إتقطططان المحتطططوى
علطططططى الهندسطططططة الفراغيطططططة 
والمسطططططططططططلمات، التعطططططططططططرف 
علطططى األوضطططاع المختلفطططة 

ات فططططي الفططططراغ، للمسطططتقيم
وعلططططططططى حططططططططاالت تعيططططططططين 

وتوظيطططططف ... المسطططططتوى، 
النظريطططططططططططات فطططططططططططي حطططططططططططل 

 .المسائل
تنميطططة قطططدرة الطلبطططة علطططى 
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 ذكطططططططرتأهطططططططداف الكتطططططططاب و 
 [ًا وهو التخيلهدافًا إضافي
(1) 

 :التخيل
 علطططططططططى المعلمطططططططططة ركطططططططططزت]

المعرفيطططططة  الكتطططططاب أهطططططداف
والبرهططططططططططان ولططططططططططم تضططططططططططف 
أهطططططططططططدافًا غيطططططططططططر أهطططططططططططداف 

 [الكتاب
(6) 

علططططى اسططططتعمال طرائططططق 
 .البرهان
 :التخيل

 علططططى المعلمططططة ركططططزت]
 الكتطططططططططططططططططططاب أهطططططططططططططططططططداف

المعرفيطططططططططططططة والبرهطططططططططططططان 
وأضططططططافت هططططططدفًا غيططططططر 
أهططططططداف الكتططططططاب وهططططططو 
تعميططططططططق قططططططططدرة الطلبططططططططة 

 [على القياس
 

(1) 

 ركططططططططططز المعلططططططططططم علططططططططططى]
المعرفيططة  الكتططاب أهططداف

هططططططدافًا  ذكططططططرو والبرهططططططان 
 [ًا وهو التخيلإضافي

(1) 

 ركطططز المعلطططم علطططى]
 الكتططططططططططاب أهططططططططططداف

المعرفيططططة والبرهطططططان 
ولطططم يضطططف أهطططدافًا 
غيطططططططططططططططر أهطططططططططططططططداف 

 [الكتاب
(6) 

 :البرهان
 :التخيل

 أهطداف ركز المعلم على]
المعرفية والبرهطان  الكتاب

ولطططم يضططططف أهطططدافًا غيططططر 
 [أهداف الكتاب
(6) 

معيقات 
تحقيق 
 األهداف

  :طول المنهج
وعوامططططططططل  ضططططططططعف الطلبططططططططة

بشطططططكل عطططططام لطططططيس : ةنفسطططططي
لططططدى الطططططالب القططططدرة علططططى 
تقبطططل مطططا هطططو لطططيس ملمطططوس 
خارج نطاق األرقام، ويوجطد 

ططول المطادة  :طول المنهج
 [اكتظططاظ الكتططاب]وزخامططة 

 .منهج الصف العاشر
وعوامططططططل  ضططططططعف الطلبططططططة

الطالبطططططات يصطططططلن : نفسطططططية
 إلططى الصططف العاشططر وهططي

مطططططنهج  :ططططططول المطططططنهج
 .عاشر طويل

وعوامططل  ضططعف الطلبططة
ضطططططططططططططططططططعف : نفسطططططططططططططططططططية

الطالبطات فططي أساسططيات 
 .الرياضيات

  :طول المنهج
وعوامطططل  ضطططعف الطلبطططة

صططعوبة توصططيل : نفسططية
 .الفكرة لدى الطالب

عطططططططططططدم تطططططططططططوفر وسطططططططططططائل 
 :تعليمية

 :طول المنهج
 ضطططططططططططعف الطلبطططططططططططة

 :وعوامل نفسية
عطططدم تطططوفر وسططططائل 

 :تعليمية
 عطططططططططططرض الوحطططططططططططدة

 :طول المنهج
وعوامططططل  ضططططعف الطلبططططة

عططدم وجططود خلفيططة : نفسطية
سطططابقة لطططدى الططططالب فطططي 
 موضوع الهندسة الفراغية

وفر وسططططططططططططائل عططططططططططططدم تطططططططططططط
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عامل نفسطي لطدى الطالبطات 
وتخطططططوفهم مطططططن مجطططططرد اسطططططم 
الوحدة وهطذا لطه عالقطة بمطن 

 .سيقهم من طالب
 :عدم توفر وسائل تعليمية

عطططططططططرض الوحطططططططططدة بصطططططططططورة 
أفكطططططططار ]: (شطططططططكلية)رمزيطططططططة 

 [الوحدة ليست ملموسة
 :ارجيةظروف خ

ذكطططططططططرت المعلمطططططططططة أفكطططططططططارًا ]
جوهريطططططططططة حطططططططططول معيقطططططططططات 
تحقيططططططق األهططططططداف فطبيعططططططة 
الوحططططططدة الشططططططكلية وضططططططعف 
مسططططططتوى الطلبططططططة مططططططن أهططططططم 

 [معيقات تحقيق األهداف
(1) 

ال تمتلططططططططك حتططططططططى  [وهططططططططنّ ]
المفطططططططاهيم األساسطططططططية فطططططططي 

 .الهندسة
 :عدم توفر وسائل تعليمية

عطططططططرض الوحطططططططدة بصططططططططورة 
 :(شكلية)رمزية 

. 1: ظطططططططططططططروف خارجيطططططططططططططة
 [متططططططططأخر موقططططططططع الوحططططططططدة]

حبططذا تغييططر مواقططع وحططدات 
الهندسطططططططططططططة حتطططططططططططططى فطططططططططططططي 
الصطططططفوف األولطططططى وجعطططططل 
موضططططوعات الهندسططططة فططططي 

اإلضططططططططرابات . 1. البدايططططططططة
د عططططططططططططططططططد. 1. المتكططططططططططططططططططررة

 .الطالب
ذكطططططططرت المعلمططططططططة أفكططططططططارًا ]

مهمططططططططططة حططططططططططول معيقططططططططططات 
 [تحقيق األهداف

عطططططططططدم تطططططططططوفر وسطططططططططائل 
 :تعليمية

عطططرض الوحطططدة بصطططورة 
 :(شكلية)رمزية 

. 1: ظططططططروف خارجيطططططططة
اإلضطططططططرابات المسطططططططتمرة 

مططططن إنهططططاء التططططي تعيططططق 
عطططططططططططططططططدد . 1. المطططططططططططططططططادة
 .الطالب

ذكطططرت المعلمطططة أفكطططارًا ]
مهمططططططة حططططططول معيقططططططات 

 [تحقيق األهداف
(1) 

 

عططططرض الوحطططططدة بصطططططورة 
عططططططدم : (شطططططكلية)رمزيطططططة 

وجططططود مططططادة سططططابقة ذات 
ى عطرض المحتطو ]عالقطة 

بطريقطططططططططة فيهطططططططططا فجطططططططططوة، 
حيططث ال تعططرض الوحططدة 
بصططططططططططططورة شططططططططططططكلية دون 
وجود تمهيد في المراحل 

 [السابقة
 :ظروف خارجية

ذكطططر المعلطططم أنطططه يحقطططق ]
أهدافطططه إجمطططااًل لطططذلك لطططم 
يططططططططططذكر الكثيططططططططططر حططططططططططول 
معيقططططططططططططططططططططات تحقيططططططططططططططططططططق 

 [األهداف
(1) 

بصطططططططططططططورة رمزيطططططططططططططة 
أرى أّن : (شططططططططكلية)

مسططططططططططططتوى المططططططططططططادة 
وطريقة عرضطها ال 
تطططططتالءم مطططططع طلبطططططة 

 .العاشر
 :ظروف خارجية

إجمطططططااًل لطططططم يطططططذكر ]
المعلم الكثيطر حطول 
معيقطططططططططات تحقيطططططططططق 

 [األهداف
(1) 

عطططططططططدم تطططططططططوفر : تعليميطططططططططة
المصطططادر المناسطططبة لهطططذه 

 .الوحدة
عططططططرض الوحططططططدة بصططططططورة 

 :(شكلية)رمزية 
 :ظروف خارجية

ذكطططططططر المعلطططططططم معيقطططططططات ]
معقولطططططططة  لعطططططططدم تحقيطططططططق 

 [األهداف
(1) 
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(1) 

 البرنامج التدريبي بعدتحليل إجاباتهم  

 أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
المعتقدات 
حول أهداف 

تعليم 
ضيات الريا

  العامة
 

ربطططط : ربطططط الرياضطططيات بالحيطططاة
 . مادة الرياضيات بالحياة
التططدريب : تنميططة قططدرات الطططالب

علطططططى التفكيطططططر السطططططليم، وزيطططططادة 
قططدرة الطالططب علططى التعامططل مططع 
يجططططططططططططططاد الحططططططططططططططل  المشططططططططططططططاكل وا 

توجطططد لطططدى المعلمطططة ]. المناسطططب
 [بنائية اً أهداف

(1) 

ربططططططططططط الرياضططططططططططيات 
توصططططططططططيل : بالحيططططططططططاة

ب بشطكل المادة للطال
محسططططططططططوس أواًل ثططططططططططم 

بداء رأي  .تطبيق وا 
تنميططططططططططططططططططة قططططططططططططططططططدرات 

تعزيططز ثقططة : الطططالب
الطالططب بنفسططه وبنططاء 
شخصطيته مطن خطالل 
مراعططططططططططططططاة الفططططططططططططططروق 
الفرديططة والتططدرج معططه 
مططططططططن السططططططططهل إلططططططططى 

 . الصعب
توجطططد لطططدى المعلمطططة ]

 :ربط الرياضيات بالحياة
إتاحطة : تنمية قطدرات الططالب

لبطططططططة لممارسطططططططة الفرصطططططططة للط
طططرق تفكيططر سططليمة كططالتفكير 
االسطططططططططططططططططططططتقرائي، وتنميطططططططططططططططططططططة 
االحساس الفراغطي لطديهم مطع 
. تعميططططططططططططق الفهططططططططططططم للقيططططططططططططاس

واكسطططططابهم مهطططططارات اساسطططططية 
السطططططططططططططططططتخدام التكنولوجيطططططططططططططططططا 

 .الحديثة في الرياضيات
تركيزها على المعلمة  ذكرت]

تعلططططططططيم المحتططططططططوى واكسططططططططاب 
الطلبطططططططة المعرفطططططططة الرياضطططططططية 

عطططططددًا الالزمطططططة،   وأضطططططافت 

: ربططط الرياضططيات بالحيططاة
ربطططططططط مطططططططادة الرياضطططططططيات 
بالحيططططططططاة العمليططططططططة حتططططططططى 
يشططططططططططططططططططعر الطالططططططططططططططططططب أّن 
الرياضطططططيات مطططططادة ليسطططططت 
صعبة وأنها معنا فطي كطل 

 .مراحل الحياة العملية
: تنميططططططة قططططططدرات الطططططططالب

تنميططة القططدرة لططدى الطالططب 
فطططططططططططي اسطططططططططططتيعاب مطططططططططططادة 
الرياضطططيات والعمطططل علطططى 

بعطططططادهم عطططططن تب سطططططيطها وا 
 . الخوف

 اً أهطداف توجد لطدى المعلطم]]

ربطططططططططط الرياضطططططططططيات 
إيصططططططططططال : بالحيططططططططططاة

رسطططططططططططالتي العلميطططططططططططة 
للطلبططططططططططططة وربطهططططططططططططا 

 .بالحياة العملية
تنميطططططططططططططططططة قطططططططططططططططططدرات 

تنميطططططططططططة : الططططططططططططالب
القططدرة لططدى الطططالب 
ليكطططون لطططديهم مهطططارة 
فطططططططي التعامطططططططل مطططططططع 

 .أسئلة الرياضيات
 توجططططد لططططدى المعلططططم]

 [نائيةأهداف ب
(1) 

ربطططططططططط الرياضطططططططططيات 
إيضطططططططططاح : بالحيطططططططططاة

مططططططططططططططططططدى أهميططططططططططططططططططة 
الرياضطططططططططططيات فطططططططططططي 
الحيطططططططططططططططاة العامطططططططططططططططة 

 .للطالب والمجتمع
تنميططططططططططططططططة قططططططططططططططططدرات 

تنميطططططططططططة : الططططططططططططالب
القططططططططططططططططدرات عنططططططططططططططططد 
الطالططططططططططططططططططب فططططططططططططططططططي 
اسططططططططتخدام القططططططططوانين 
والحططططل المططططتقن فططططي 

 .الرياضيات
 توجططططد لططططدى المعلططططم]
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 [بنائية اً أهداف
(1) 

 [من األهداف البنائية
(1) 

 [بنائية
(1) 

 [أهداف بنائية
(1) 

المعتقدات 
حول أهداف 

تعليم 
الهندسة 
  الفراغية
 

معرفطططططططططططططة : إتقطططططططططططططان المحتطططططططططططططوى
المسططططلمات، المسططططتوى، الفططططراغ، 

... 
تنميططططططططططة قططططططططططدرة الطلبططططططططططة علططططططططططى 

القططططططدرة علططططططى اثبططططططات : البرهططططططان
نظريططططات مططططن خططططالل التحليططططل، 
وكيفيططة اسططتخدام البرهططان بشططكل 

 .صحيح إلثبات صحة نظرية
زيطططادة مخيلطططة أو خيطططال : التخيطططل

 . الطلبة العلمي
 الطططططربط بطططططين الهندسطططططة الفراغيطططططة

اسططتخدام خصططائص : والمسططتوية
األشططططططططكال الهندسططططططططية كططططططططالمربع 
والمتططططططططططططوازي لبرهنططططططططططططة بعططططططططططططض 

 .النظريات
: ربططط الهندسططة الفراغيططة بالحيططاة

 : إتقان المحتوى
تنميطططططة قطططططدرة الطلبطططططة 

أن : علططططططططى البرهططططططططان
يبططططططططططططططرهن الطالططططططططططططططب 
بعض النظريطات فطي 

 .الهندسة الفراغية
أن يسططتطيع : التخيططل

الطالطططططططططططططططب تخّيطططططططططططططططل 
السططؤال وتحويلططه مططن 

 .معطيات إلى رسم
الططططربط بططططين الهندسططططة 
: الفراغيطططة والمسطططتوية

ان يميطططططططططز الطالطططططططططب 
بططططططططططططططططططين الهندسططططططططططططططططططة 

 .الفراغية والمستوية
ربطططططططططططططططططط الهندسطططططططططططططططططة 

التعططططططططرف : إتقططططططططان المحتططططططططوى
علطططططى مفطططططاهيم ومصططططططلحات 
فطططططططططططي الهندسطططططططططططة الفراغيطططططططططططة، 
التفريططططططططططططق بططططططططططططين المسططططططططططططتوى 
والفططططططراغ، والنقططططططاط المسططططططتوية 

 .والمستقيمة
تنميطططططططة قطططططططدرة الطلبطططططططة علطططططططى 

 :  البرهان
 :التخيل

الططربط بططين الهندسططة الفراغيططة 
تمييطططططز الططططططالب : سطططططتويةوالم

بطططططططططططططين مفطططططططططططططاهيم الهندسطططططططططططططة 
 .المستوية والهندسة الفراغية

ربطططططططططططط الهندسطططططططططططة الفراغيطططططططططططة 
 :بالحياة

 أهطداف علطى المعلمة ركزت]

تبسطططططيط : إتقطططططان المحتطططططوى
دسططططة الفراغيططططة مفهططططوم الهن

لططططططدى الطططططططالب، تعريططططططف 
الطالب ببعض النظريات 
والمسطططططططططلمات والمفطططططططططاهيم، 
التعيطططططططططططططططططين واسططططططططططططططططططتخراج 
معطيططططططططططات مططططططططططن أمثلططططططططططة 

 .مرسومة
تنميططططة قططططدرة الطلبططططة علططططى 

السطططططططططططعي وراء : البرهطططططططططططان
 .وضعهم في جو البرهان

 : التخيل
الططططططططططربط بططططططططططين الهندسططططططططططة 

 :الفراغية والمستوية
ربطططططططط الهندسطططططططة الفراغيطططططططة 

 :بالحياة

: إتقططططططططططان المحتططططططططططوى
تعريطططططططططططف الطالطططططططططططب 
علطططططططططططططططططى مفطططططططططططططططططاهيم 

 .الهندسة الفراغية
تنميطططططة قطططططدرة الطلبطططططة 

 :على البرهان
تكططططططططططططوين : التخيططططططططططططل

مهططططارة عمليططططة لططططدى 
الطالب للتعامطل مطع 
األشطططططكال الهندسطططططية 
والنظططططططر إليهططططططا مططططططن 

 .ثالث أبعاد
لطططربط بطططين الهندسطططة ا

: الفراغيططة والمسططتوية
ربطططط الطططتعّلم السطططابق 
للطالطططططططططططططططب علطططططططططططططططى 

أن : إتقطططان المحتطططوى
يتعططططططططططرف الطالطططططططططططب 
علططططططططططططططى الهندسططططططططططططططة 
 .الفراغية ومفهومها

تنميططططة قططططدرة الطلبططططة 
أن : علططططططى البرهططططططان

يتعططططططططططرف الطالطططططططططططب 
على طريقة البرهطان 
وكيفيططططة التططططدرج فططططي 

 .الحل
أن يتخيططططل : التخيططططل

المجسمات ويتعرف 
عليهططططططططططططططا بالعمططططططططططططططل 
والتعطططططاون، وتكطططططوين 
ب المهارة عند الطالط
 .في تخيل األشكال
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ربططططط مططططادة الرياضططططيات بططططالواقع 
فأي مكان نتواجد فيطه هطو فطراغ 
وليس مسطتوى، وضطرورة معرفطة 
الطالبططات للبعططد الثالططث وأهميتططه 

واسطططتخدام الهندسطططة . فطططي الحيطططاة
يطططططططططة فطططططططططي الحيطططططططططاة مثطططططططططل الفراغ

الهندسططططة فططططي البنططططاء واسططططتخدام 
المجسمات والمسطاقط ونظريطات 

 .التعامد والتوازي
أهططداف الكتططاب المعلمططة  ذكطرت]

وأضططططافت عططططددًا مططططن األهططططداف 
 [الخارجية

(1) 

أن : الفراغيططة بالحيططاة
يسطططططططططططتخدم الطالطططططططططططب 
مطططوادًا محسوسطططة فطططي 
فهططم بعططض مسططلمات 

 .الهندسة الفراغية
ة المعلمططططط ذكرلطططططم تططططط]

أهداف الكتاب لكنهطا 
ذكطططططرت عطططططددًا جيطططططدًا 
مطططططططططططططططططن األهطططططططططططططططططداف 

 [الخارجية
(1) 

المعرفيططططططة والبرهططططططان  الكتططططططاب
وأضطططافت هطططدفًا غيطططر أهطططداف 
الكتطططططاب وهططططططو التمييططططططز بططططططين 
 [الهندسة الفراغية والمستوية

 
(1) 

 أهطداف كز المعلطم علطىر ]
المعرفيططة والبرهططان  الكتططاب

 [ولم يذمر أهدافًا إضافية
(6) 

األشطططططكال الهندسطططططية 
وربطهطططططططا بالهندسطططططططة 

 .الفراغية
ربططططططططططططططططط الهندسططططططططططططططططة 
: الفراغيططططططططة بالحيططططططططاة

ربططططططططططططططططططط مفططططططططططططططططططاهيم 
ومسطلمات ونظريطات 
الهندسططططططططة الفراغيططططططططة 
بأمثلطططططة مطططططن الواقططططططع 
كطططططططططي يتسطططططططططنى لطططططططططه 

 .فهمها
أهطداف  ذكر المعلطم]

الكتطططططططططاب وأضطططططططططاف 
مطططن األهطططداف  عطططدداً 

 [الخارجية
(1) 

الططربط بططين الهندسطططة 
: الفراغيططة والمسططتوية

ربطططط الطططتعلم السطططابق 
باألشططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططكال 
والمجسطططططططططمات فطططططططططي 

 .الهندسة الفراغية
ربطططططططططططططططط الهندسطططططططططططططططة 

 :الفراغية بالحياة
 
 ركططططز المعلططططم علططططى]

 الكتططططططططططططاب أهططططططططططططداف
المعرفيططططططة والبرهططططططان 
وأضطططاف عطططددًا مطططن 
 [األهداف الخارجية

(1) 

معيقات 
تحقيق 

  :المنهجطول 
: وعوامططل نفسططية ضططعف الطلبططة

زخطططم  :ططططول المطططنهج
 .المنهج

  :طول المنهج
وعوامطططططططططل  ضطططططططططعف الطلبطططططططططة

  :طول المنهج
وعوامطططططل  ضطططططعف الطلبطططططة

 :ططططططططططططططول المططططططططططططططنهج
الوحطططططدة تحطططططوي كطططططم 

 :طول المنهج
 ضططططططططططططعف الطلبططططططططططططة
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مسططتوى الطالبططات، وعططدم وجططود  األهداف
أسطططاس لمطططادة الهندسطططة الفراغيطططة 

 .عند الطالب
عطدم : عدم توفر وسائل تعليمية

 .وجود وسائل تعليمية مناسبة
عططططرض الوحططططدة بصططططورة رمزيططططة 

يطططططتم عطططططرض المطططططادة : (شطططططكلية)
وكطططططأّن الطالبطططططات لطططططديهن خبطططططرة 
واسطططططططططعة بالهندسطططططططططة، وعطططططططططرض 

في بعض األحيان يكطون المادة 
أعلطططططططططى مطططططططططن مسطططططططططتوى خيطططططططططال 

 .الطالب
 :ظروف خارجية

ذكططرت المعلمططة أفكططارًا جوهريططة ]
 [حول معيقات تحقيق األهداف

(1) 

 ضططططططططططططططعف الطلبططططططططططططططة
 : وعوامل نفسية

عطططططدم تطططططوفر وسططططططائل 
 :تعليمية

عططططططططططططططرض الوحططططططططططططططدة 
بصططططططططططططططططورة رمزيططططططططططططططططة 

 :(شكلية)
. 1: ظروف خارجية

 موقططططططططططططططططع الوحططططططططططططططططدة]
موقع الوحدة  [أخرمت

بالنسطططططططططبة للوحطططططططططدات 
األخطططططرى فطططططي نهايطططططة 

الظططروف . 1الكتططاب 
ضططططيق . 1المحيطططططة 

 .الوقت
ذكططططططططططططرت المعلمططططططططططططة ]

أفكططططططارًا جيططططططدة حططططططول 
معيقططططططططططططات تحقيططططططططططططق 

مسططططططططططتوى الطلبططططططططططة : نفسططططططططططية
وقطططططططططدرتهم علطططططططططى اسطططططططططتيعاب 

 .المفاهيم والتفريق بينها
: تعليميطططةعطططدم تطططوفر وسطططائل 

عطططططططدم تطططططططوفر أدوات تدريبيطططططططة 
تخططططططرج الطالططططططب مططططططن الجططططططو 
الدراسططططي إلططططى جططططو التطبيططططق 

 .والعمل
عرض الوحطدة بصطورة رمزيطة 

 .استخدام البرهان: (شكلية)
عطططططدم . 1: ظطططططروف خارجيطططططة

عطدد . 1توفر الجو المناسب 
 .الطالب

ذكططرت المعلمططة أفكططارًا مهمططة ]
حططططططططططططول معيقططططططططططططات تحقيططططططططططططق 

 [األهداف
(1) 

 

 : نفسية
عططططططططططططدم تططططططططططططوفر وسططططططططططططائل 

عطططططططططدم وجطططططططططود : تعليميطططططططططة
 .مصادر ووسائل

عططططططرض الوحططططططدة بصططططططورة 
عطططططططدم : (شطططططططكلية)رمزيطططططططة 

عطرض المططادة فططي سططنوات 
. سططابقة بالشططكل المطلططوب

عططرض المحتططوى بطريقططة ]
فيهطططططططططا فجطططططططططوة، حيطططططططططث ال 
تعططططططرض الوحططططططدة بصططططططورة 
شطططكلية دون وجطططود تمهيطططد 

 [في المراحل السابقة
 :جيةظروف خار 

لطططططم يطططططذكر الكثيطططططر حطططططول ]
 [معيقات تحقيق األهداف

(1) 

 .هائل من األفكار
 ضطططططططططططططعف الطلبطططططططططططططة
: وعوامطططططططططططل نفسطططططططططططية

صطططططططططططططعوبة تخيططططططططططططططل 
الطالططططططططب لألشططططططططكال 
الهندسططية فططي الفططراغ 

 .وخاصة المساقط
عطططططدم تطططططوفر وسطططططائل 

 : تعليمية
عطططططططططططططرض الوحطططططططططططططدة 
بصططططططططططططططورة رمزيططططططططططططططة 

ال يوجطططططد : (شطططططكلية)
هيططططططئ تعلطططططم سططططططابق ي

الطالططططططططططططططططب لهططططططططططططططططذه 
 [الفجوة]. الوحدة

 :ظروف خارجية
ذكطططططططططططططططططر المعلطططططططططططططططططم ]

معيقططططططططططات معقولططططططططططة  

: وعوامططططططططططل نفسططططططططططية
عطططططدم إعططططططاء هطططططذه 
المادة في الصطفوف 
السابقة حيث لم يطتم 
التمهيطططططططططد لدراسطططططططططتها 

 ،ومناقشتها
عططططدم تططططوفر وسططططائل 

عدم تطوفير : تعليمية
ات المجسططططططططططططططططمات ذ
 .العالقة بالموضوع

عطططططططططططططرض الوحطططططططططططططدة 
بصططططططططططططططورة رمزيططططططططططططططة 

 :(شكلية)
 :ظروف خارجية

ذكطططططططططططططططططر المعلطططططططططططططططططم ]
معيقططططططططططات معقولططططططططططة  
لعطططططططططططططططططدم تحقيطططططططططططططططططق 

 [األهداف
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 [األهداف
(1) 

لعططططططططططططططططططدم تحقيططططططططططططططططططق 
 [األهداف
(1) 

(1) 
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 (16)ملحق 

ر األساسي المتعلقة بالمعرفة حول التحليل الكيفي إلجابات المعلمين على أسئلة الجزء الثالث من استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاش
 خصائص الطلبة

 تحليل إجاباتهم قبل البرنامج التدريبي 

 أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
أمور أهتم 
بمعرفتها عن 

  الطلبة
 

  :المستوى األكاديمي
الوضطططططططططع الصططططططططططحي 
 :للطالططططططططططططب وذويططططططططططططه

أهططططططتم بشططططططكل كبيططططططر 
فطططي معرفطططة إذا كطططان 
هنطططططططططططططططاك مشطططططططططططططططاكل 
صططططططحية خوفططططططًا مططططططن 

لطالبطططططة فطططططي إيقطططططاع ا
أو وجططود . إحططراٍج مططا

مشططاكل صططحية عنططد 
 .الوالدين

 :المسططططتوى األكططططاديمي
مسططططططططططططططططتوى الطلبططططططططططططططططة 

والفططططروق  [األكططططاديمي]
 .الفردية

الوضطططططططططططططع الصطططططططططططططحي 
 :للطالطططططططططططططططب وذويطططططططططططططططه

الوضطططططططططططططع الصطططططططططططططحي 
 .للطلبة

 :الوضططططع االقتصططططادي
وكططططططططططططططططذلك الوضططططططططططططططططع 

 .المادي لألهل

  :المستوى األكاديمي
الوضططع الصططحي للطالططب 

 :وذويه
 :الوضع االقتصادي

 :الوضطططططططططططع االجتمطططططططططططاعي
يجططططططططططب علينططططططططططا معرفططططططططططة 
األحططططططططططططوال االجتماعيططططططططططططة 

 .والنفسية والطالب
 :الططططططدينطبيعطططططة عمطططططل الو 

عمطططططل الوالططططططدين وطريقططططططة 
 .التفاهم بين أبنائهم

 :المسطططططتوى األكطططططاديمي
 المستوى التعليمي

الوضططططططططططططططع الصططططططططططططططحي 
الحالططة  :للطالططب وذويططه

 صحيةال
 :الوضع االقتصادي

 :الوضططططططع االجتمططططططاعي
 الحالة االجتماعية

 :طبيعة عمل الوالدين
 :ثقافة الطلبة

تتنططططططوع األمططططططور التططططططي ]

 :المستوى األكاديمي
الوضططططططططططططططع الصططططططططططططططحي 

 :للطالب وذويه
 :الوضع االقتصادي
 :الوضع االجتماعي
 :طبيعة عمل الوالدين

 :ثقافة الطلبة
لطططططم يطططططذكر المعلطططططم اي ]

شيء عن األمور التي 
يهطططططططتم بمعرفتهطططططططا عطططططططن 

 [طالبه

 :المسططططتوى األكططططاديمي
المسططططططتوى األكططططططاديمي 

 (الثقافية والعلمية)
الوضطططططططططططططع الصطططططططططططططحي 
 :للطالطططططططططططططططب وذويطططططططططططططططه

 الوضع الصحي
  :الوضع االقتصادي

الوضططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع 
وضطططططعهم :االجتمطططططاعي
 االجتماعي

 :طبيعة عمل الوالدين
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 :الوضع االقتصطادي
مشططططططططكلة اجتماعيططططططططة 
لهططططا عالقططططة باألسططططرة 

 .كالفقر
 :الوضع االجتمطاعي

وجطططططططططططططططود مشطططططططططططططططاكل 
اجتماعية تؤثر على 
الطالبططططططططططططة وبشططططططططططططكل 
خاص على نفسطيتها 
كططططططططالطالق أو وفططططططططاة 

 .أحد الوالدين
طبيعطططططططططططططططططة عمطططططططططططططططططل 
 :الوالطططططططدين وثقطططططططافتهم

 .لوالدعدم عمل ا
 :ثقافة الطلبة

تتنوع األمطور التطي ] 
تهططططططططططططططططتم المعلمطططططططططططططططططة 
بمعرفتهطططططططططططططططا عطططططططططططططططن 

 :الوضططططع االجتمططططاعي
جتمطططططاعي والوضطططططع اال

 .واألسري
 :طبيعة عمل الوالدين

 :ثقافة الطلبة
تتنطططططوع األمطططططور التطططططي ]

تهتم المعلمة بمعرفتها 
 [عن طالباتها
(1) 

 

يجطب علينطا  :ثقافة الطلبة
معرفططططة ثقافططططات الططططططالب 
المختلفطططططططة والقطططططططدرة علطططططططى 

 .التعامل معهم
تتنططوع األمططور التططي تهططتم ]

المعلمططططططة بمعرفتهططططططا عططططططن 
 [طالباتها

(1) 

يهططططتم المعلططططم بمعرفتهططططا 
 [عن طالبه
(1) 

 :ثقافة الطلبة (6)
مطططططور التطططططي تتنطططططوع األ]

يهطططتم المعلطططم بمعرفتهطططا 
 [عن طالبه

(1) 
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 [طالباتها
(1) 

صعوبات تعّلم 
الطلبة 
للهندسة 
  الفراغية
 

فططططي وحططططدة : البرهططططان
الهندسطططططططططة الفراغيطططططططططة 
يجططططططططططططططططططد الطالططططططططططططططططططب 
صطططططعوبة كبيطططططرة فطططططي 
برهططان النظريططات أي 
اسططططططططططتخدام الرمططططططططططوز 
إلثبططططططططططططططات صططططططططططططططحة 
نظريططططططططططة واسططططططططططتخدام 
المسططلمات وتوظيفهططا 

 .في البرهان
: األفكططططططططار الشططططططططكلية

كبيطططططرة فطططططي  صطططططعوبة
اسططططططططططتخدام الرمططططططططططوز 
واسططتخدام المسططلمات 
وتوظيفهططططططططططططططططا فططططططططططططططططي 

 .البرهان

 : البرهان
تبططدأ : األفكططار الشططكلية

المططططططططططططططادة بططططططططططططططالمجردة 
بعططد الططدرس  [الشططكلية]

 .الثالث من الوحدة
اعتمططططاد الوحططططدة علططططى 

يصطعب علطى : الخيال
الطالططططططططب التخيططططططططل إال 
بمحسوسططططات ووسططططائل 
تعليميطططططططططططططططططة وعمطططططططططططططططططل 

 .مجسمات
 :مفاهيم معينة

المعلمطططططططططططططططة  تمتلطططططططططططططططك]
معرفططططططة عامططططططة حططططططول 
الصططططعوبات التططططي قططططد 

هططططا الطلبططططة عنططططد يواجه

صطططططططعوبة فطططططططي : البرهطططططططان
برهطططططان النظريطططططات وحططططططل 
المسائل التطي تحتطاج إلطى 

 . إثبات
 :األفكار الشكلية

اعتمططططططططاد الوحطططططططططدة علطططططططططى 
 :الخيال

 :مفاهيم معينة
الكثيططر  المعلمططة لططم تططذكر]

حططططططططططططول  مططططططططططططن األمططططططططططططور
الصطططططططططعوبات التطططططططططي قطططططططططد 
يواجهها الطلبة عنطد تعّلطم 

 [الهندسة الفراغية
(1) 

معظطم الطلبطة : البرهان
لطططططططيس لطططططططديهم المقطططططططدرة 
علططططططططططططططططططططى التخيططططططططططططططططططططل، 
واسططططططططتخدام النظريططططططططات 
فططي بططراهين الكثيططر مططن 

 .األسئلة
: األفكطططططططططططططار الشطططططططططططططكلية

الطالطططططب غيطططططر مؤهطططططل 
بأن يشاهد الرياضطيات 

 .دون أرقام
اعتمطططططاد الوحطططططدة علطططططى 

معظططم الطلبططة : الخيططال
لطططططططيس لطططططططديهم المقطططططططدرة 
علططططططططططططططططططططى التخيططططططططططططططططططططل، 

خدام النظريططططططططات واسططططططططت
فططي بططراهين الكثيططر مططن 

 :البرهان
 :األفكار الشكلية

اعتمطططططاد الوحطططططدة علطططططى 
 :الخيال

المسطقط : مفاهيم معينة
الرأسطططططططططططططططططي للقطعطططططططططططططططططة 

، تقاطع عطدة المستقيمة
 .مستويات مع بعضها

الكثير  المعلم لم يذكر]
حطططططططططول  مطططططططططن األمطططططططططور

الصطططططعوبات التطططططي قططططططد 
يواجههطططططا الطلبطططططة عنطططططد 

 [الهندسة الفراغيةتعّلم 
(1) 

 
 

إثبططططططططططططططططات : البرهطططططططططططططططان
 النظريات

 :األفكار الشكلية
اعتمططططاد الوحططططدة علططططى 

 :الخيال
 :مفاهيم معينة

 المعلطططططططططم لطططططططططم يطططططططططذكر]
 الكثيططططططر مططططططن األمططططططور

بات التطي حول الصعو 
قططططططد يواجههططططططا الطلبططططططة 

الهندسطططططططة عنطططططططد تعّلطططططططم 
 [الفراغية

(1) 
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اعتمططاد الوحططدة علططى 
يصططططططططططعب : الخيططططططططططال

علطططططططططططططى الطالبطططططططططططططات 
تخيطططططططططل المعطيطططططططططات 
وربطهططا إليجططاد حططل 

 .لبعض األسئلة
 :مفاهيم معينة

المعلمططططططططططططة  تمتلططططططططططططك]
معرفططططة عامططططة حططططول 
الصططعوبات التططي قططد 
يواجههططا الطلبططة عنططد 
تعّلططططططططططططططططم المفططططططططططططططططاهيم 

 [إجماالً  الهندسية
(1) 

تعّلطططططططططططططططططططم المفطططططططططططططططططططاهيم 
 [الهندسية إجماالً 

(1) 

 .األسئلة
 :مفاهيم معينة

معرفططططة  المعلططططم متلططططكي]
عامططططططططططططططططططططططططة حططططططططططططططططططططططططول 
الصطططططعوبات التطططططي قطططططد 
يواجههطططططا الطلبطططططة عنطططططد 
تعّلم المفاهيم الهندسطية 

 [إجماالً 
(1) 

 

خبرات سابقة 
لدى الطلبة 
كمتطلب لتعّلم 
الهندسة 

التمييز بين الهندسطة 
 :الفراغيطططة والمسطططتوية

الفطططططرق بطططططين الشطططططكل 
( السططططططح)الهندسططططي 

التمييطططز بطططين الهندسطططة 
 :الفراغيططططططة والمسططططططتوية

أن يميططز الطالططب بططين 
األشطططططططططكال الهندسطططططططططية 

التمييططططططططز بططططططططين الهندسططططططططة 
 :الفراغيطططططططططططططة والمسطططططططططططططتوية

القطططدرة علطططى التمييطططز بطططين 
 .المستوى والفضاء

التمييططططز بططططين الهندسططططة 
  :الفراغية والمستوية

خصططططططططططططائص أشططططططططططططكال 
 :الهندسة المستوية

التمييططططز بططططين الهندسططططة 
 :الفراغية والمستوية

خصططططططططططططائص أشططططططططططططكال 
 :الهندسة المستوية

التمييطططز بطططين الهندسطططة 
  :الفراغية والمستوية

خصططططططططططائص أشططططططططططكال 
 :الهندسططططططططة المسططططططططتوية
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والمجسم، والمقصطود  الفراغية
 .بالبعد الثالث

خصطططططططائص أشطططططططكال 
 :الهندسطططططة المسطططططتوية

عططططططططض خصططططططططائص ب
األشططططططكال الهندسططططططية 
مثططططططططططططل خصططططططططططططائص 

متططططططططوازي ]المتطططططططوازي 
 [األضالع

مفطططاهيم أساسطططية فطططي 
بعططططططططططض  :الهندسططططططططططة

المفطططططططططاهيم الرئيسطططططططططة 
مثططططل تططططوازي خطططططين 
أو تعامطططططططد خططططططططين، 
وبعططططططض التعريفططططططات 
الرئيسطططة مثطططل الخططططط 
المسطططططططططتقيم، الشطططططططططكل 

 .الهندسي، الزاوية

 .والمجسمات
خصططططططططططائص أشططططططططططكال 

 :الهندسة المستوية
مفطططططاهيم أساسطططططية فطططططي 

 مفططططططططططططاهيم :الهندسططططططططططططة
 الهندسة في أساسية

ذكططرت المعلمططة عططددًا ]
مطططططططططططططططططططن المعطططططططططططططططططططارف 
والخبطططططططططططرات السطططططططططططابقة 

الطلبطططة التططي يحتاجهطططا 
الهندسطططططططة عنططططططد تعّلطططططططم 

الفراغيطططططة لكطططططن يوجطططططد 
معططططططططارف أخططططططططرى لططططططططم 

 [تتطرق لها
(1) 

خصطططططططططططططططططائص أشطططططططططططططططططكال 
أن  :الهندسطططططططة المسطططططططتوية

تكططططون لديططططه القططططدرة علططططى 
 .تسمية األشكال

م أساسططططططططططية فططططططططططي مفططططططططططاهي
القطططططططدرة علطططططططى  :الهندسطططططططة

التمييطططططططز بطططططططين المسطططططططتقيم 
والقطعططططططططططططططة المسططططططططططططططتقيمة 
والشططططعاع وتحديططططد الزوايططططا 

 .وأنواعها
ذكططططرت المعلمططططة إجمططططااًل ]

عططددًا جيططدًا مططن المعططارف 
والخبطططططرات السطططططابقة التطططططي 

الطلبة عند تعّلطم يحتاجها 
 [الهندسة الفراغية

(1) 

مفططططططاهيم أساسططططططية فططططططي 
بعطططططططططططططططض  :الهندسطططططططططططططططة

المسططططططططلمات، وبعططططططططض 
النظريطططططططططططات، وططططططططططططرق 
البرهططان بشططكل بسطططيط، 
وكيفيططططططططططططططططة صططططططططططططططططياغة 

 [ترجمططططططططة المعطيططططططططات]
 .المعطيات

ذكطر المعلطم عطددًا مطن ]
المعطططططططططارف والخبطططططططططرات 
السططابقة التطططي يحتاجهطططا 
الطلبططططططططططة عنططططططططططد تعّلططططططططططم 
الهندسططة الفراغيطططة لكطططن 

ارف أخرى لطم يوجد مع
 [تتطرق لها
(1) 

مفططططططاهيم أساسططططططية فططططططي 
أن يعططططططططرف  :الهندسططططططططة

المسططططططططططططتقيم والشططططططططططططعاع 
ويعططططططططططططططططططرف تقططططططططططططططططططاطع 
مسططططتقيمين وتعامططططدهما 

 .وتوازيهما
ذكطر المعلطم عطددًا مططن ]

المعطططططططططارف والخبطططططططططرات 
السطططابقة التطططي يحتاجهطططا 

عنططططططططططد تعّلططططططططططم الطلبططططططططططة 
الهندسطططة الفراغيطططة لكطططن 
يوجطططططد معطططططارف أخطططططرى 

 [كثيرة  لم تتطرق لها
(1) 

معرفطططططططططططططططة األشطططططططططططططططكال 
الهندسططططططططططية والتمييططططططططططز 

 .بينها
مفطططططاهيم أساسطططططية فطططططي 

مفهططططططططططططططوم  :الهندسطططططططططططططة
 .الهندسة الفراغية

ذكر المعلم عددًا مطن ]
عططططططططارف والخبططططططططرات الم

السططابقة التططي يحتاجهططا 
الطلبطططططططططة عنطططططططططد تعّلطططططططططم 
الهندسططة الفراغيططة لكططن 
يوجططططد معططططارف أخططططرى 
 [كثيرة  لم يتطرق لها

(1) 
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ذكطططططططططططططرت إجمطططططططططططططااًل ]
المعلمطططة عطططددًا جيطططدًا 
مططططططططططططططططن المعططططططططططططططططارف 

ابقة والخبططططططططرات السطططططططط
التطططططططططططططططي يحتاجهطططططططططططططططا 
الطلبطططططططة عنطططططططد تعّلطططططططم 

 [الهندسة الفراغية
(1) 

مفاهيم بديلة 
قد يحملها 
الطلبة حول 
الهندسة 
 الفراغية

المسططططططططتقيم هططططططططو  .1
نقطتططططططططططين يططططططططططتم 
التوصيل بينهما 
وبالتططططططالي عططططططدد 
النقطططططططططاط علططططططططططى 
الخطططططط المسطططططقيم 

 .نقطتين
شططططططكل المجسططططططم  .1

هندسططططططططي مثططططططططل 
المربطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع 

المسططططططططططططططططططططططططططتقيمين  .1
المتعامطططططططططططططططططططططططططططدين 

 .والمتخالفين
خطططططين متططططوازيين  .1

وخطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططين 
 .منحنيين

لططططططططالب يعتبطططططططر ا .1
أن الزاويطططططططططططططططططططططططططططططططة 
الزوجيططططططططة دائمططططططططًا 

 .قائمة

المسطططططططططططتطيل نفطططططططططططس  .1
متططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوازي 

 .المستطيالت
المسطططططططططططططططتقيم نفطططططططططططططططس  .1

 .القطعة المستقيمة
ذكطططرت المعلمطططة مفاهيمطططًا ]

بديلطططة قطططد يحملهطططا الطلبطططة 
حول الهندسة بشكل عطام 

 [الهندسة الفراغية وليس
(6) 

لططططططططططططططططط بططططططططططططططططين الخ .1
مسطططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيمين 
متطططططططططططططططططططططططططططوازيين أو 

 .متخالفين
 عطططدم التمييطططز بطططين .1

القطعططة المسططتقيمة 
والخططططططططططططططططط بططططططططططططططططين 
المسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيم 

 .والشعاع
(1) 

تقططططططاطع مسططططططتويين  .1
 .في نقطة

يمكططططن لمسططططتقيمين  .1
متخططططططططططططططططططططططططالفين أن 

 .يتقاطعا
(1) 

المستقيمان فطي الفطراغ 
متوازيططططططططططططططططان إذا لططططططططططططططططم 

 [يتقاطعططططططا]يتقاطعططططططان 
وال يقعططان فططي مسططتوى 

 . واحد
(1) 
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 .والمكعب
تعريطططف المعطططين  .1

والمتططوازي حيططث 
تعطططططي الطالبططططة 
نفطططططس التعريطططططف 

 .للشكلين
ذكطططططططططططرت المعلمطططططططططططة ]

مفاهيمططططططًا بديلططططططة قططططططد 
يحملهططا الطلبططة حططول 
الهندسططة بشططكل عططام 

الهندسطططططططططططططة  ولطططططططططططططيس
 [الفراغية

(6) 

(1) 

 البرنامج التدريبي بعدتحليل إجاباتهم  

 أيمن عمر نورأ عروبة أمل نرمين 
أمور أهتم 
بمعرفتها 

 :المسططططططتوى األكططططططاديمي
مسطططططططططططططططططططتوى الطلبطططططططططططططططططططة 

 :المسطططططططططططططططططططططتوى األكطططططططططططططططططططططاديمي
 .الخصائص النمائية للطالب

  :المستوى األكاديمي
الوضطططططططططع الصطططططططططحي للطالطططططططططب 

 :المسططتوى األكططاديمي
 [المسطططططططتوى]االتجطططططططاه 

 :المسطتوى األكططاديمي
 .األكاديمي المستوى

 :المسططططتوى األكططططاديمي
المسططططططتوى األكططططططاديمي 
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  عن الطلبة
 

 .األكاديمي
الوضطططططططططططططططع الصطططططططططططططططحي 

وجطططود  :للطالطططب وذويطططه
بعططططططططططططططططض المشططططططططططططططططاكل 
الصحية عند الطالبطات 
أو وجططططود اعاقططططات فططططي 

 .األسرة
  :الوضع االقتصادي

 :الوضطططططططع االجتمطططططططاعي
وجطططود بعطططض المشطططاكل 

أب  –االجتماعيطططططططططططططططططططططة 
جز أو متطططططططوفي أو عطططططططا

 .طالق
طبيعططططة عمططططل الوالططططدين 

عطططططدم عمطططططل  :وثقطططططافتهم
 .الوالد

 :ثقافة الطلبة وهواياتهم
 .بيئة الطالب

الوضطططططططططع الصطططططططططحي للطالطططططططططب 
الوضططططططططططع الصططططططططططحي  :وذويططططططططططه
 .للطالب

الوضططططع  :ديالوضططططع االقتصططططا
 .المادي للطالب

الوضططططع  :الوضططططع االجتمططططاعي
 .األسري واالجتماعي

طبيعططططططططططططططة عمططططططططططططططل الوالططططططططططططططدين 
مسطططططططططططتوى ثقافطططططططططططة  :وثقطططططططططططافتهم
 .الوالدين

 :ثقافطططططططططططة الطلبطططططططططططة وهوايطططططططططططاتهم
هوايطططططططات الطلبطططططططة التطططططططي مطططططططن 
الممكطططططن االسطططططتفادة منهطططططا فطططططي 

 .بعض جوانب المادة
تتنطططططططوع األمطططططططور التطططططططي تهطططططططتم ]

المعلمطططططططططططططة بمعرفتهطططططططططططططا عطططططططططططططن 
 [تهاطالبا

(1) 

الظطرةف الصطحية لطدى  :وذويه
 .بعض الطلبة

  :الوضع االقتصادي
المسططتوى  :الوضططع االجتمططاعي

االجتمططاعي للطلبططة، والتعططرض 
 .للعنف

طبيعططططططططططططططة عمططططططططططططططل الوالططططططططططططططدين 
 .عمل الوالدين :وثقافتهم

 :ثقافطططططططططططة الطلبطططططططططططة وهوايطططططططططططاتهم
ثقافطططططططات الططططططططالب والظطططططططروف 

لية والعرقيططططططططططة واللغططططططططططة السططططططططططال
 .والتعامل مع أجناس مختلفة

تتنطططططططوع األمطططططططور التطططططططي تهطططططططتم ]
المعلمطططططططططططططة بمعرفتهطططططططططططططا عطططططططططططططن 

 [طالباتها
(1) 

. العلمطططططططططططي للطالطططططططططططب
وتقططططويم الطالططططب مططططن 
خطططططططططططططططالل امتحطططططططططططططططان 

 .تشخيصي قبلي
الوضطططططططططططع الصطططططططططططحي 
 :للطالطططططططططططططب وذويطططططططططططططه

الحالة الصحية ألنهطا 
 .ضرورية
 :ع االقتصاديالوض

 :الوضطططع االجتمطططاعي
الحالطططططططة االجتماعيطططططططة 
ومططططدى تأثيرهططططا علططططى 

 .الفرد
طبيعة عمطل الوالطدين 

 :وثقافتهم
ثقافطططططططططططططططططططة الطلبطططططططططططططططططططة 

 :وهواياتهم
تتنططططوع األمططططور التططططي ]

الوضططططططططططع الصططططططططططحي 
 :للطالططططططططططططب وذويططططططططططططه

 .الصحي الوضع
 :الوضع االقتصادي
 :الوضططع االجتمططاعي

 .االجتماعي الوضع
طبيعة عمل الوالطدين 

 :وثقافتهم
ثقافطططططططططططططططططططة الطلبطططططططططططططططططططة 

الثقافططططططططة  :وهوايططططططططاتهم
 .العامة

تتنطططوع األمطططور التطططي ]
يهتم المعلم بمعرفتهطا 

 [عن طالبه
(1) 

 .وميوله العلمية
الوضطططططططططططططع الصطططططططططططططحي 
 :للطالطططططططططططططططب وذويطططططططططططططططه

 ضع الصحيالو 
  :الوضع االقتصادي

 :الوضطططططع االجتمطططططاعي
 .الوضع االجتماعي

طبيعططة عمطططل الوالطططدين 
 :وثقافتهم

ثقافطططططططططططططططططططططة الطلبطططططططططططططططططططططة 
الثقافططططططططططة  :وهوايططططططططططاتهم

العامططططططططططططة والمجتمططططططططططططع 
 .المحلي

تتنطططططوع األمطططططور التطططططي ]
يهطططتم المعلطططم بمعرفتهطططا 

 [عن طالبه
(1) 
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تتنطططططوع األمطططططور التطططططي ] 
تهططتم المعلمططة بمعرفتهططا 

 [عن طالباتها
(1) 

يهتم المعلطم بمعرفتهطا  
 [عن طالبه
(1) 

صعوبات 
تعّلم الطلبة 
للهندسة 
  الفراغية
 

 التعبيطططططططططططططططر: البرهطططططططططططططططان
باسططططتخدام الرمططططوز فططططي 

 .البرهان
: األفكططططططططططططططار الشططططططططططططططكلية

التعبيطططططططططططططر باسطططططططططططططتخدام 
 .الرموز في البرهان

اعتمطططططاد الوحططططططدة علططططططى 
صططعوبة تخيططل : الخيططال

أّن المسططططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيمان 
المتخالفططططططططان ال يمكططططططططن 
جمعهمطططططا فطططططي مسطططططتوى 
واحططططططططد، وأن المسططططططططتقيم 

 .يوازي مستوى
التمييطططططز بطططططين الهندسطططططة 

 : البرهان
 : األفكار الشكلية

 : اعتماد الوحدة على الخيال
الهندسططة الفراغيططة  التمييططز بططين
 :والمستوية

المسطططططططططططقط : مفطططططططططططاهيم معينطططططططططططة
العمططودي لنقطططة معلومططة علططى 
مسططططتوى معلططططوم، وزاويططططة ميططططل 
مسطططتقيم عطططن مسطططتوى، وقيطططاس 
الزاويططة الزوجيططة وقططدرة الطالططب 
علطططى إيجطططاد الزاويطططة المسطططتوية 

 .ذات العالقة بها
 جيطططدةالمعلمطططة معرفطططة  تمتلطططك]

ي قططططططد حططططططول الصططططططعوبات التطططططط

ططططططططططططرق البرهطططططططططططان : البرهطططططططططططان
والنظريطططططططططططات صطططططططططططعبة علطططططططططططى 

 . مستوى الطلبة وطويلة
 :األفكار الشكلية

 :اعتماد الوحدة على الخيال
التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة 

عططططدم القططططدرة علططططى : والمسططططتوية
تمييططططططططططططز الشططططططططططططكل الهندسططططططططططططي 

وبعططض المجسططمات . والمجسططم
ط المسطططططتقيمة وتطططططداخل الخططططططو 

. والزوايطططا مطططع بعضطططها الطططبعض
الرسططمة أحيانططًا تططدخل الطالططب ]

فططي دوامططة، ألنهططا تبططدو وكأنهططا 
 [مستوية وليست في الفراغ

طططططططططططططططرق : البرهططططططططططططططان
البرهططططططططططططان وبعططططططططططططض 

 .النظريات
 : األفكار الشكلية

اعتمطططاد الوحطططدة علطططى 
 : الخيال

التمييططز بططين الهندسططة 
: الفراغيططططة والمسططططتوية

الخلطططططط بطططططين الشطططططكل 
 .الهندسي والمجسم

: مفططططططططططططططاهيم معينطططططططططططططططة
الزاويطططططططططططططة الزوجيطططططططططططططة 

 .واالسقاط العمودي
معرفطة  المعلطم متلكي]

برهنطططططططططططططة : البرهطططططططططططططان
بعططططططططض األسططططططططئلة أو 

 .النظريات
 :األفكار الشكلية

اعتمططاد الوحططدة علطططى 
يصططططططططططعب : الخيططططططططططال

علطططى الطالطططب تخيطططل 
 .األسئلة فراغياً 

التمييططز بططين الهندسططة 
 :الفراغية والمستوية
: ةمفططططططططططططططاهيم معينطططططططططططططط
 .اإلسقاط العمودي

 المعلطططططططططططططططم متلطططططططططططططططكي]
معرفططططة عامططططة حططططول 

البرهططططططططططططان : البرهططططططططططططان
الخططططططططططاص بالمسططططططططططائل 
المتعلقططططططططططة بالهندسططططططططططة 

 .الفراغية صعب
 :األفكار الشكلية

اعتمططططاد الوحططططدة علططططى 
يجططططب تخيططططل : الخيططططال

الرسطططططططططططططططم المناسطططططططططططططططب 
 .للبرهان وهذا صعب

التمييطططز بطططين الهندسطططة 
 :الفراغية والمستوية

: مفططططططططططططططططاهيم معينططططططططططططططططة
 .اإلسقاط العمودي

معرفطططة  المعلطططم متلطططكي]
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: الفراغيططططططططة والمسططططططططتوية
 الفططططططططرق بططططططططين مسططططططططتوى
وفطططططططراغ، والفطططططططرق بطططططططين 
 .شكل هندسي ومجسم

توضطيح : مفاهيم معينة
مفهطططططوم نقطططططاط مسطططططتوية 

 .ونقاط مستقيمة
المعلمططة معرفططة  تمتلططك]

حططول الصططعوبات  جيططدة
ي قططططططططططد يواجههططططططططططا التطططططططططط

الطلبططططططططططة عنططططططططططد تعّلططططططططططم 
ة مفططططططططططططططططاهيم الهندسطططططططططططططططط

 [الفراغية
(1) 

عنططططططد تعّلططططططم  يواجههططططططا الطلبططططططة
 [الفراغيةة مفاهيم الهندس
 (1) 

 : مفاهيم معينة
المعلمطططة معرفطططة حطططول  تمتلطططك]

ي قطططد يواجههطططا الصطططعوبات التططط
مفططططططططاهيم الطلبططططططططة عنططططططططد تعّلططططططططم 

الفراغيطططة لكطططن هنطططاك الهندسطططية 
لطم  العديد من الصطعوبات التطي

 [تذكرها
(1) 

 

عامطططططططططططططططططططططة حطططططططططططططططططططططول 
ي قطططد التططط الصطططعوبات

يواجههططا الطلبططة عنطططد 
تعّلططم مفططاهيم الهندسططة 
الفراغية وهي بحاجطة 

 [الى تطوير
(1) 

 

ي قطططد الصطططعوبات التططط
يواجههططا الطلبططة عنططد 
تعّلم مفطاهيم الهندسطة 
الفراغية وهي بحاجة 

 [الى تطوير
(1) 

عامطططططططططططططططططططططططة حطططططططططططططططططططططططول 
ي قطططططد الصططططعوبات التططططط

يواجههططططا الطلبططططة عنططططد 
تعّلطططم مفطططاهيم الهندسطططة 
الفراغيططة وهططي بحاجططة 

 [الى تطوير
(1) 

خبرات 
سابقة لدى 
الطلبة 
كمتطلب 

التمييطططططز بطططططين الهندسطططططة 
  :الفراغية والمستوية

خصططططططططططططائص أشططططططططططططكال 
 :الهندسططططططططططة المسططططططططططتوية

التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة 
خصطططائص أشطططكال  :والمسطططتوية

األشططططكال  :الهندسططططة المسططططتوية
 .الهندسية وخصائصها

التمييططز بططين الهندسططة الفراغيططة 
خصطططائص أشطططكال  :والمسطططتوية

  :الهندسة المستوية
 :مفطططاهيم أساسطططية فطططي الهندسطططة

التمييططز بططين الهندسططة 
  :الفراغية والمستوية

خصططططططططائص أشططططططططكال 
 :الهندسة المستوية

التمييططز بططين الهندسططة 
 :الفراغية والمستوية

خصططططططططائص أشططططططططكال 
 :الهندسطططططة المسطططططتوية

التمييطططز بطططين الهندسطططة 
  :الفراغية والمستوية

خصططططططططططائص أشططططططططططكال 
 :الهندسططططططططة المسططططططططتوية
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عّلم لت
الهندسة 
 الفراغية

خصطططططططططائص األشطططططططططكال 
الهندسططططططططططططططططية مربططططططططططططططططع،  
 متططططططططططططوازي األضطططططططططططططالع

 (.هندسة مستوية)
مفطططططططاهيم أساسطططططططية فطططططططي 

التطططططططططططوازي، : الهندسطططططططططططة
مفهوم التعامطد، تعريطف 
خططططط مسططططتقيم، شططططعاع، 
المثلثططططططططططططططات والنسططططططططططططططب 

 .المثلثية
ذكرت المعلمطة مااًل إج]

عططططططططططططددًا جيططططططططططططدًا مططططططططططططن 
المعططططططططططارف والخبططططططططططرات 
السطططابقة التطططي يحتاجهطططا 
الطلبططططططططططة عنططططططططططد تعّلططططططططططم 

 [الهندسة الفراغية
(1) 

 :مفطططاهيم أساسطططية فطططي الهندسطططة
سطتوية المعرفة فطي الهندسطة الم

التطططططي تمطططططر مطططططع الطالطططططب فطططططي 
منهططططاج الصططططف مططططن الخططططامس 
إلى الثامن من مفطاهيم بسطيطة 

نقططططة، شطططعاع، )فطططي الهندسطططة 
قطعططططططططططططططة مسططططططططططططططتقيمة، خططططططططططططططط 

والعالقطططططططططات بطططططططططين (. مسطططططططططتقيم
 .وبعض النظريات. الزوايا

ذكططططططرت المعلمططططططة عططططططددًا مططططططن ]
المعططططططارف والخبططططططرات السططططططابقة 

الطلبة عند تعّلطم التي يحتاجها 
يططططة لكططططن يوجططططد الهندسططططة الفراغ

 [معارف أخرى لم تتطرق لها
(1) 

أن تكططططططططون لديططططططططه فكططططططططرة عططططططططن 
المسططططططططططططططططططططتويات، وأوضططططططططططططططططططططاع 

 .المستقيمات
معرفة المعلمة حول المعارف ]

والخبططططططططططططرات السططططططططططططابقة التططططططططططططي 
تعّلططططططم  الطلبططططططة عنططططططديحتاجهططططططا 

الهندسطططة الفراغيطططة بحاجطططة إلطططى 
 [تطوير

(1) 

مفططططاهيم أساسططططية فططططي 
  :الهندسة

المعلطم بشطكل  تحدث]
عطططططططام عطططططططن ضطططططططرورة 
وجططططططططططططططططود معططططططططططططططططارف 
وخبطططرات سطططابقة عنطططد 

الهندسطة تعّلم لطالطلبة 
الفراغيططططططططة لكططططططططن لططططططططم 
يططططططططططططططططططططططططذكر هططططططططططططططططططططططططذه 

 [!المعارف
(6) 

معرفططططططططططططططة الطالططططططططططططططب 
 .باألشكال الهندسية

مفطططاهيم أساسططططية فططططي 
تعطططططططططرض  :الهندسطططططططططة

الطالطططططططططططططب لمفهطططططططططططططوم 
. اإلسطططططقاط مطططططن قبطططططل

ومعرفتطططططططططططه بطططططططططططبعض 
المفططططططططاهيم الخاصططططططططة 

 .بالهندسة المستوية
ذكطططر المعلطططم رؤوس ]

أقطالم حطول المعطارف 
خبطططططططططرات السطططططططططابقة وال

الطلبطة التي يحتاجها 
الهندسطططططة عنطططططد تعّلطططططم 

الفراغيطططططططططططططططططططة ولطططططططططططططططططططم 
 [يفصلها

(1) 

األشطططططططططكال الهندسطططططططططية 
 .بشكل عام

مفطططططاهيم أساسطططططية فطططططي 
المسططططططلمات  :الهندسططططططة

الخاصطططططططططة بالهندسطططططططططة 
ومعرفططططة . بشططططكل عططططام

مطططططططع  كيفيطططططططة التعامطططططططل
 .البرهان

ذكر المعلم عددًا مطن ]
المعططططططططارف والخبططططططططرات 
السططابقة التططي يحتاجهططا 
الطلبطططططططططة عنطططططططططد تعّلطططططططططم 
الهندسططة الفراغيططة لكططن 
يوجططططد معططططارف أخططططرى 
 [كثيرة  لم يتطرق لها

(1) 

 . الكرة والدائرةالفططرق بططين نقططاط  .1بطططططططططططططين لطططططططططططططط الخ .1عطططططدم القطططططدرة علطططططى تمييطططططز . 1ين مفهطططططططططططططوم الخلطططططططططططططط بططططططططططططط. 1خطططططططان متوازيططططططان  .1مفاهيم 
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بديلة قد 
يحملها 

الطلبة حول 
الهندسة 
 الفراغية

والمفهطططوم الخطططاطئ 
 .خطان مائالن

مة نقططططططططططاط مسططططططططططتقي .1
ونقططططططططططاط مسططططططططططتوية 

 .والفرق بينهما
مسططططططططططططططططططططططططططططططططططططتقيمان  .1

متخالفطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططان 
ومسططططططططططططططططططططتقيمان ال 

 .يتقاطعان
المستوى سططح لطه  .2

بدايطططططططططططططة ونهايطططططططططططططة 
 .كسطح الطاولة

مسطططططططططططتقيم يقطططططططططططططع  .5
مسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتوى 
ومسططططططططططططططططططططططططططططططططتقيمان 

 .متقاطعان
ذكطططرت المعلمطططة عطططددًا ]

جيططططططططدًا مططططططططن المفططططططططاهيم 

المسططتوى ذو البعططدين والمجسططم 
 .أبعاد 1ذو 
عطططططدم التمييطططططز بطططططين نقطططططاط . 1

 .مستقيمة ونقاط مستوية
الخلططططططططط بططططططططين مسططططططططتقيمين . 1

متخططططططططططططططططططططالفين ومسططططططططططططططططططططتقيمين 
 .مختلفين

الزاويطططططة الزوجيطططططة والزاويطططططة . 2
 .المستوية

الخطططططططططططط المائطططططططططططل يعتبطططططططططططره . 5
 . الطالب يوازي

ذكطططططرت المعلمطططططة عطططططددًا جيطططططدًا ]
البديلطططة التطططي قطططد  مطططن المفطططاهيم

الهندسطططة  يحملهطططا الطلبطططة حطططول
 [الفراغية

(1) 

 .الشكل الهندسي والمجسم
النقطططططاط المسطططططتوية والنقطططططاط . 1

 .المستقيمة
 .المستوى له نهاية. 1
ذكططططططرت المعلمططططططة عططططططددا مططططططن ]

المفططططططططاهيم البديلططططططططة التططططططططي قططططططططد 
يحملهطططا الطلبطططة حطططول الهندسطططة 

 [الفراغية
(1) 

الفططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططراغ 
 .والمستوى

عدم التمييز بين  .1
القطعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
المسططططططططططططططططططططططططططططتقيمة 
والخطططط المسطططتقيم 

 .والشعاع
الخلطططططططططططططط بطططططططططططططين  .1

المجسططم والشططكل 
الهندسطططططططي مثطططططططل 

 .الكرة والدائرة
(1) 

مسطططططتوية ونقطططططاط 
علطططططططى اسطططططططتقامة 

 .واحدة
الفطططططططططططططرق بطططططططططططططين  .1

القطعططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 
المسطططططططططططططططططططططططططططتقيمة 

 .والمستقيم
(1) 

(1) 
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البديلة التطي قطد يحملهطا 
الهندسططططة  الطلبططططة حططططول

 [الفراغية
(1) 
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 (11)ملحق 

ر األساسي المتعلقة بالمعرفة حول التحليل الكيفي إلجابات المعلمين على أسئلة الجزء الثالث من استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاش
 استراتيجيات التدريس والتقييم

 تحليل إجاباتهم قبل البرنامج التدريبي 

 أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
طرق الكشف 
عن الخبرات 
السابقة 
والمفاهيم 
 البديلة 

 .الحوار والنقاش
االسطططططططططططتماع واالنتبطططططططططططاه لكطططططططططططالم 

 .الطلبة
 .الحل على السبورة

تحطططاول المعلمطططة التعطططرف علطططى ]
خبطططططططرات طالباتهطططططططا ومفطططططططاهيمهن 

 [البديلة بعدة طرق
(1) 

االختبطططططططططططططار التشخيصطططططططططططططي 
 .القبلي

االسطططططتماع واالنتبطططططاه لكطططططالم 
 .الطلبة

 .يتيةوظائف ب
 .الحل على السبورة

تحطططططاول المعلمطططططة التعطططططرف ]
علطططططططططى خبطططططططططرات طالباتهطططططططططا 
ومفطططططاهيمهن البديلططططططة بعططططططدة 

 [طرق
(1) 

االختبططططططار التشخيصططططططي 
 .القبلي

 .الحوار والنقاش
 .الحل على السبورة

تحطططططططططططططططططاول المعلمطططططططططططططططططة ]
التعطططططرف علطططططى خبطططططرات 
طالباتهططططططططا ومفططططططططاهيمهن 

 [البديلة بعدة طرق
(1) 

 .الحوار والنقاش
االنتبطططططاه االسطططططتماع و 
 .لكالم الطلبة
 .وظائف بيتية

 .الحل على السبورة
يحططططططططططططاول المعلططططططططططططم ]

التعطططططططططططططططرف علطططططططططططططططى 
خبطططططططططططططرات طالبطططططططططططططه 
ومفطططططاهيمهم البديلطططططة 

 [بعدة طرق
(1) 

 .الحوار والنقاش
لططم يططذكر المعلططم الكثيططر ]

مطططططططن الططططططططرق للتعطططططططرف 
علطططططططى خبطططططططرات طالبطططططططه 

 [ومفاهيمهم البديلة
(6) 

االختبطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططار 
التشخيصطططططططططططططططططططططططططططططططي 

 .القبلي
 .شالحوار والنقا

االسطططتماع واالنتبطططاه 
 .لكالم الطلبة

الحططططططططططططططططططل علططططططططططططططططططى 
 .السبورة

يحططططططططططاول المعلططططططططططم ]
التعطططططططططططططرف علطططططططططططططى 
خبطططططططططططرات طالبطططططططططططه 
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ومفطططاهيمهم البديلطططة 
 [بعدة طرق
(1) 

طرق التعامل 
مع المفاهيم 

 البديلة

الشرح مع ططرح أمثلطة واسطتخدام 
أعتمطططد : وسططائل تعليميطططة مناسطططبة

علطططى الرسطططم علطططى السطططبورة كمطططا 
ائل أحططططططططططاول أن أسططططططططططتخدم وسطططططططططط

بسطططططططيطة للتوضطططططططيح كاسطططططططتخدام 
المجسطططمات بطططين يطططدي الطالبطططة، 

أطلطططططططططب مطططططططططن الطالبطططططططططة : مثطططططططططل
إحضطططططار عيطططططدان خشطططططب لتقطططططوم 
بعمطططططل مجسطططططم لتوضطططططيح الفطططططرق 

 .بين المربع والمكعب
مواجهططططططططططة الطالططططططططططب بططططططططططالمفهوم 

مطططن أجطططل تحقيطططق الفهطططم : البطططديل
األفضططططططططل عنططططططططد الطلبططططططططة أقططططططططوم 
بططالتعرف علططى الخبططرات السططابقة 

ومحاولطططططة مطططططن أجطططططل مواجهتهطططططا 

الشططططططرح مططططططع طططططططرح أمثلططططططة 
واسططططتخدام وسططططائل تعليميططططة 

بالرسطططططططم وعمطططططططل : مناسطططططططبة
المجسططططططططططمات المحسوسططططططططططة 
قنططاعهم  ومناقشططة الطططالب وا 

 .عملياً 
مواجهططططة الطالططططب بططططالمفهوم 

اتبطططططططططاع أسطططططططططلوب : البطططططططططديل
تقراء الرياضطططططي لحطططططل االسططططط

المشططططططططكلة خطططططططططوة خططططططططططوة 
 .بالتدريج

تتبطططع المعلمطططة طرقطططًا جيطططدة ]
لمعالجططططة مفططططاهيم طالباتهططططا 

 [البديلة
(1) 

الشطططرح مطططع ططططرح أمثلطططة 
واسطططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططائل 
: تعليميططططططططططططططططة مناسططططططططططططططططبة

تعريف الطالب بالشطيء 
الصططططططحيح مططططططن خططططططالل 
عمطططل وسطططائل واسطططتخدام 

 .شبكة االنترنت
مواجهطططططططططططططططططة الطالطططططططططططططططططب 

مطططططن : بطططططالمفهوم البطططططديل
أجطططططططططل تحقيطططططططططق الفهطططططططططم 
األفضططططططل عنططططططد الطلبططططططة 
أقطططططططوم بطططططططالتعرف علطططططططى 
الخبطططططرات السطططططابقة مططططططن 
أجل مواجهتها ومحاولة 
تغييرهططا فططي حططال كانططت 

الشططططططرح مططططططع طططططططرح 
أمثلطططططططططططة واسطططططططططططتخدام 
وسطططططططططططائل تعليميطططططططططططة 

إحضطططططططار : مناسطططططططبة
 .وسائل تعليمية

مواجهطططططططططة الطالطططططططططب 
: بططططططططالمفهوم البططططططططديل

إعطططططططططططاؤهم سططططططططططؤااًل 
يحمططططططططططططططططططططل كططططططططططططططططططططال 
المفهططططططططططومين لكططططططططططن 
المطلطططططططططططوب واحطططططططططططد 
منهمططططططططططططا ليكشططططططططططططف 

 .الطالب الخطأ
يتبططططع المعلططططم طرقططططًا ]

جيطططططططططططططدة لمعالجطططططططططططططة 

الشطططرح مطططع ططططرح أمثلطططة 
واسطططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططائل 
: تعليميططططططططططططططططة مناسططططططططططططططططبة

أعططططرض علططططى الطالططططب 
مثططططططططال معططططططططين بحيططططططططث 

مفهومطططططططططططه  يسططططططططططتنتج أن
 .البديل الخاطئ

مواجهطططططططططططططططططة الطالطططططططططططططططططب 
مطططططن : بطططططالمفهوم البطططططديل

أجطططططططططل تحقيطططططططططق الفهطططططططططم 
األفضططططططل عنططططططد الطلبططططططة 
أقطططططططوم بطططططططالتعرف علطططططططى 
الخبطططططرات السطططططابقة مططططططن 
أجل مواجهتها ومحاولة 
تغييرهططا فططي حططال كانططت 

الشطططططرح مطططططع ططططططرح 
خدام أمثلطططططططططة واسطططططططططت

وسطططططططططائل تعليميططططططططططة 
توضططططططيح : مناسططططططبة

. مطططن خطططالل الرسطططم
ووسطططائل ومصطططادر 

 .تعليمية
مواجهطططططططة الطالطططططططب 

 :بالمفهوم البديل
يحتاج المعلطم إلطى ]

تططططططططططططططوير ططططططططططططططرق 
معالجتططططططه لمفططططططاهيم 

 [طالبه البديلة
(1) 
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 .تغييرها في حال كانت خاطئة
تتبططططططططع المعلمططططططططة طرقططططططططًا جيططططططططدة ]

لمعالجطططططططططططة مفطططططططططططاهيم طالباتهطططططططططططا 
 [البديلة

(1) 

 .خاطئة
تتبطططططططع المعلمطططططططة طرقطططططططًا ]

جيططططدة لمعالجططططة مفططططاهيم 
 [طالباتها البديلة

(1) 

مفطططططططططططططاهيم طالبطططططططططططططه 
 [البديلة

(1) 

 .خاطئة
يتبع المعلم طرقطًا جيطدة ]

لمعالجططة مفططاهيم طالبططه 
 [البديلة

(1) 
استراتيجيات 
مراعاة الفروق 

 الفردية 
 

أشطجع جميطع الطالبطات : التعزيز
علططططططى تنفيططططططذ السططططططؤال وتطبيقططططططه 

اسططططططططتخدام العيططططططططدان والكرتططططططططون ب
والملتينططططططططة والطالبططططططططة الضططططططططعيفة 
أشططططجعها لعمططططل هططططذا الشططططكل أو 

 .المجسم وأساعدها
: اسططططططططتخدام وسططططططططائل محسوسططططططططة

تنفيططذ السططؤال وتطبيقططه باسططتخدام 
 .العيدان والكرتون والملتينة

: تنويططع األسططئلة حسططب المسططتوى
أحفطططططططز الطالبطططططططات المتوسططططططططات 
علططى تحديططد التططوازي و التخططالف 

سططتقيمات فططي المجسططم وأحفططز للم

 : التعزيز
 :استخدام وسائل محسوسة

تنويططططططططططع األسططططططططططئلة حسططططططططططب 
الطططططططططالب ذوي : المسططططططططتوى

ي أكلفهطططططططم المسططططططتوى العطططططططال
بالنقاش وحطّل األسطئلة ذات 
المسطتوى العططالي، والطططالب 

المسطططططططططططططططططططططططططططططططططططتوى  [ذووا]ذو 
المتططططططدني أشطططططططغلهم بأسطططططططئلة 
بسططيطة حتططى يشططعروا أنهططم 

 .كذويهم
 .أوراق العمل: أوراق عمل

مططططططططن : عمططططططططل مجموعططططططططات

شططططططططططططططططجيع ت: التعزيططططططططططططططططز
الطالططططططططططططططب ذو القططططططططططططططدرة 
البسططيطة عنططد مشطططاركته 

 .في الحل
اسطططططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططططائل 

 :محسوسة
تنويطططططع األسطططططئلة حسطططططب 

التطططططدرج فطططططي : المسطططططتوى
األسطططططططططططططططططئلة ومراعطططططططططططططططططاة 
ظططروف الطلبططة واختيططار 
سططططططططططؤال لكططططططططططل طالططططططططططب 
حسططططططب قدرتططططططه العقليططططططة 

 . والذهنية

تشططططططططجيع : التعزيططططططططز
الطلبطططططططة وبطططططططث روح 
الحماسطططططططططططة لطططططططططططديهم 
وذلطططططططططططك بإشطططططططططططراكهم 

 .ببعض األنشطة
اسططططططططططتخدام وسططططططططططائل 

 :محسوسة
تنويططططططططططططططع األسططططططططططططططئلة 

 :حسب المستوى
 :أوراق عمل

 :عمل مجموعات
لططططططم يططططططذكر المعلططططططم ]

سططوى طريقططة واحططدة 

 : التعزيز
اسطططططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططططائل 

 :محسوسة
تنويطططططع األسطططططئلة حسطططططب 

 :المستوى
 :أوراق عمل

 :عمل مجموعات
لطططم يطططذكر المعلطططم طرقطططًا ]

مفيطططططططططدة للتعامطططططططططل مطططططططططع 
 [الفروق الفردية
(6) 

 :التعزيز
اسططططططططتخدام وسططططططططائل 

 :محسوسة
تنويططططططططططططع األسططططططططططططئلة 
: حسططططططب المسططططططتوى

فططططططططي االمتحانططططططططات 
التططدرج فططي مسططتوى 

 .الذكاء
 أوراق: أوراق عمططل

 .عمل
 :عمل مجموعات

هناك أمطور مهمطة ]
كثيططططططرة لططططططم يططططططذكرها 
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الطالبططططططططططططططططات ذوات المسططططططططططططططططتوى 
األعلطططى علطططى إثبطططات النظريطططات 

 . من خالل المعطيات
 :أوراق عمل

 :عمل مجموعات
تتبططططططع المعلمططططططة طرقططططططًا متنوعططططططة ]

 [للتعامل مع الفروق الفردية
(1) 

 .خالل عمل المجموعات
تتبع المعلمة طرقًا متنوعة ]

للتعامطططططططططططل مطططططططططططع الفطططططططططططروق 
 [الفردية

(1) 

 :أوراق عمل
 :عمل مجموعات

تتبطططططططع المعلمطططططططة طرقطططططططًا ]
متنوعططططططة للتعامططططططل مططططططع 

ق الفرديطططططططة لكطططططططن الفططططططرو 
هنططططاك أمططططور مهمططططة لططططم 

 [تذكرها
(1) 

مفيططططدة للتعامططططل مططططع 
 [الفروق الفردية

(6) 

 [المعلم
(1) 

 البرنامج التدريبي بعدتحليل إجاباتهم  

 أيمن عمر أنور عروبة أمل نرمين 
طرق الكشف 
عن الخبرات 
السابقة 
والمفاهيم 
 البديلة 

 .الحوار والنقاش
االسططططططططططططتماع واالنتبططططططططططططاه 

 .لكالم الطلبة
 .الحل على السبورة

المعلمططططططططططططططططة تحططططططططططططططططاول ]
التعططططرف علططططى خبططططرات 
طالباتهطططططططا ومفطططططططاهيمهن 

االختبطططططططار التشخيصطططططططي 
 .القبلي

لططططططططططم تططططططططططذكر المعلمططططططططططة ]
الكثيطططططططططر مطططططططططن الططططططططططرق 
للتعطططططرف علططططططى خبططططططرات 
طلبتهططططططططططططا ومفططططططططططططاهيمهن 

 [البديلة

االختبططار التشخيصططي 
 .القبلي

 .الحوار والنقاش
االسططططططططتماع واالنتبططططططططاه 

 .لكالم الطلبة
معلمطططططططططططططة تحطططططططططططططاول ال]

التعططرف علططى خبططرات 

االختبططططار التشخيصططططي 
 .القبلي

 .الحوار والنقاش
االسططططططططططتماع واالنتبططططططططططاه 

 .لكالم الطلبة
 .الحل على السبورة

يحطططططططططططططططططاول المعلطططططططططططططططططم ]

 .االختبار التشخيصي القبلي
 .ار والنقاشالحو 

  .االستماع واالنتباه لكالم الطلبة
يحطططططططاول المعلطططططططم التعطططططططرف علطططططططى ]

خبطططرات طالبطططه ومفطططاهيمهم البديلطططة 
 [بعدة طرق

(1) 

االختبططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططار 
 .التشخيصي القبلي
 .الحوار والنقاش

االسطططططتماع واالنتبططططططاه 
 .لكالم الطلبة
 .أوراق عمل

 .الحل على السبورة
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 [البديلة بعدة طرق
(1) 

طالباتهططططا ومفططططاهيمهن  (6)
 [البديلة بعدة طرق

(1) 

التعطططرف علطططى خبطططرات 
طالبططططططططططه ومفططططططططططاهيمهم 

 [البديلة بعدة طرق
(1) 

يحطططططططططططططاول المعلطططططططططططططم ]
التعطططططططططططططططرف علططططططططططططططططى 
خبططططططططططططططرات طالبططططططططططططططه 
ومفططططططاهيمهم البديلططططططة 

 [بعدة طرق
(1) 

طرق التعامل 
مع المفاهيم 

 البديلة

الشططرح مططع طططرح أمثلططة 
واسططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططائل 
: تعليميطططططططططططططططة مناسطططططططططططططططبة

أسطططتخدم الرسطططم بطططألوان، 
وعمطططططططططططططططل مجسطططططططططططططططمات 
لتثبيطططططططططططططططططططططت بعطططططططططططططططططططططض 
المفطططططططططططاهيم، واسطططططططططططتخدم 
مططططططواد محسوسططططططة بطططططططين 
يططدي الطالبططات، وأمثلططة 
مططططططن البيئططططططة المحيطططططططة 

 .وغرفة الصف
ب مواجهططططططططططططططططة الطالطططططططططططططططط

الشطططرح مطططع ططططرح أمثلطططة 
واسططططططططططططططططتخدام وسططططططططططططططططائل 
: تعليميطططططططططططططططططة مناسطططططططططططططططططبة

باسططططططططططططططططتخدام وسططططططططططططططططائل 
حسوسططططططة، كططططططالمعجون م

 .مثالً 
مواجهطططططططططططططططططة الطالططططططططططططططططططب 

متابعطة : بالمفهوم البطديل
أعمطططططططططططططططططططال الططططططططططططططططططططالب 
. وتصطططططططططحيح األخططططططططططاء

والنقطططططططططططططططططاش والحطططططططططططططططططوار 
للوصططططططول إلططططططى النتططططططائج 

الشرح مع طرح أمثلطة 
واسطططططططططططتخدام وسطططططططططططائل 

: مناسططططططططططططبةتعليميططططططططططططة 
الشططططططرح مططططططع إعطططططططاء 

 .أمثلة وتشبيهات
مواجهططططططططططططة الطالطططططططططططططب 

مططن : بططالمفهوم البططديل
أجططططططل تحقيططططططق الفهططططططم 
األفضطططل عنطططد الطلبطططة 
أقططططوم بططططالتعرف علططططى 
الخبطططرات السطططابقة مطططن 
أجطططططططططططططططل مواجهتهطططططططططططططططا 

رح مططع ططرح أمثلططة الشط
واسطططططططططططططتخدام وسطططططططططططططائل 
: تعليميطططططططططططططة مناسطططططططططططططبة

إحضطططططططططططططططار وسطططططططططططططططائل 
والشططرح علططى . تعليميططة

اللطططططططوح وططططططططرح أمثلطططططططة 
تدحض هذه المفطاهيم، 
عطططططططططاؤهم مصططططططططادر  وا 
ووسطططائل تسطططاعد علطططى 

 .التمييز
مواجهططططططططططططططة الطالططططططططططططططب 

ططرح : بالمفهوم البطديل

الشطططرح مطططع ططططرح أمثلطططة واسطططتخدام 
بالرسطططم، : وسطططائل تعليميطططة مناسطططبة

والتركيطططططز علطططططى المفهطططططوم وتطططططذكير 
. الطالططططططب بعططططططدم الوقططططططوع بالخطططططططأ

 .واستخدام أدوات القياس
: مفهوم البططديلمواجهططة الطالططب بططال

مططططن أجططططل تحقيططططق الفهططططم األفضططططل 
عنططططد الطلبططططة أقططططوم بططططالتعرف علططططى 
الخبططططططططططرات السططططططططططابقة مططططططططططن أجططططططططططل 
مواجهتهطططططا ومحاولطططططة تغييرهطططططا فطططططي 

ذا كططططططان . حططططططال كانططططططت خاطئططططططة وا 
هنطططططططططاك مفهطططططططططوم بطططططططططديل فأحطططططططططاول 

الشطططططططرح مطططططططع ططططططططرح 
أمثلطططططططططططة واسطططططططططططتخدام 
وسططططططططططططائل تعليميططططططططططططة 

اسطططططططتخدام : مناسطططططططبة
المفهطططططططططططوم العلمطططططططططططي 
الصطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططحيح 
ثبطططططات  والمناسطططططب، وا 
ذلططططططططك مططططططططن خططططططططالل 
الرسططططططططططم واألشططططططططططكال 

 .المناسبة
اجهططططططططططة الطالططططططططططب مو 

 :بالمفهوم البديل



356 
 

مطططططن : بططططالمفهوم البططططديل
خططططططالل أنشطططططططة أطططططططرح 
فيهطططططططططططا أسطططططططططططئلة علطططططططططططى 
الطالبططططططططططططططططططات حططططططططططططططططططول 
المفططططططططاهيم التططططططططي فيهططططططططا 
لطططبس كطططي يتضطططح لطططدى 
الطالبطططططات الخططططططأ فطططططي 

 .مفهومهن
تتبططططططع المعلمططططططة طرقططططططًا ]

جيطططدة لمعالجطططة مفطططاهيم 
 [طالباتها البديلة

(1) 

والعمطططططططططططططل . وتعميمهطططططططططططططا
 .التعاوني

تتبطططططططع المعلمطططططططة طرقطططططططًا ]
جيططططدة لمعالجطططططة مفطططططاهيم 

 [طالباتها البديلة
(1) 

ومحاولططة تغييرهططا فططي 
 .حال كانت خاطئة

تتبططططع المعلمططططة طرقططططًا ]
جيدة لمعالجطة مفطاهيم 

 [طالباتها البديلة
(1) 

أسططططئلة ومناقشططططتها مططططع 
الطلبة، والتعرف علطى 
علططى الخبططرات السططابقة 

مواجهتهططططططا  مططططططن أجططططططل
ومحاولطططة تغييرهطططا فطططي 

 .حال كانت خاطئة
يتبطططططططع المعلطططططططم طرقطططططططًا ]

جيططدة لمعالجططة مفططاهيم 
 [طالبه البديلة
(1) 

تصطططططططططحيح المفهطططططططططوم عمليطططططططططًا ثطططططططططم 
بمعنططططططى أّن ]تصططططططحيحه بططططططالمفهوم 

المعلطططططم يسطططططعى فطططططي البدايطططططة إلطططططى 
وم مطن خطالل سطياق تصحيح المفهط

اسطططتخدامه فطططي الحيطططاة العمليطططة ثطططم 
 [تغيير التعريف

 
يتبططع المعلططم طرقططًا جيططدة لمعالجططة ]

 [مفاهيم طالبه البديلة
(1) 

يحتطططاج المعلطططم إلطططى ]
تطططططططططططططططططوير طططططططططططططططططرق 
معالجتطططططططططه لمفطططططططططاهيم 

 [طالبه البديلة
(1) 

استراتيجيات 
مراعاة الفروق 

 الفردية 
 

 : التعزيز
اسططططططططططططططططتخدام وسططططططططططططططططائل 

تتسططططططططططاعد : محسوسططططططططططة
الطالبطططططططات فطططططططي عمطططططططل 

 .مجسمات
والمهطططام تنويطططع األسطططئلة 

 : التعزيز
اسططططططططططططططططططتخدام وسططططططططططططططططططائل 

 :محسوسة
 والمهططططامتنويططططع األسططططئلة 
أكلططف : حسططب المسططتوى

الطالب الضطعيف بعمطل 

االسطططططططتماع : التعزيطططططططز
إلططططططى الطالبططططططات مطططططططع 
توجيطططه الطالبطططات إلطططى 

 .المفهوم الصحيح
اسطططططططططططططتخدام وسطططططططططططططائل 

 :محسوسة

 : التعزيز
اسطططططططططططططططتخدام وسطططططططططططططططائل 

إحضطططططططار : محسوسطططططططة
وسائل ومصادر تدعم 
المفهطططططططططوم، ومشطططططططططاهدة 

 .فيديو

إشططراك جميططع الطلبططة فططي : التعزيططز
 .التفاعل مع الحصة

 :استخدام وسائل محسوسة
سطططططططب ح والمهطططططططامتنويطططططططع األسطططططططئلة 

تكليطططططف الطلبطططططة الطططططذين : المسطططططتوى
تكططططططططون قططططططططدراتهم بسططططططططيطة بعمططططططططل 

 :التعزيز
تخدام وسططططططططططائل اسطططططططططط

 :محسوسة
تنويططططططططططططططع األسططططططططططططططئلة 

حسطططططططططططططب  والمهطططططططططططططام
وضطططططططططع : المسطططططططططتوى
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: حسططططططططططططططب المسططططططططططططططتوى
الطالبططات ذوات المسططتوى 

مسططططططططططططططتواهن الضططططططططططططططعيف 
نجططاز  عطالي فططي الفنططون وا 
األعمططططططال اليدويططططططة وهنططططططا 
يحدث تبادل خبطرات بطين 

 .الطالبات
 :أوراق عمل

تقسططيم : عمططل مجموعططات
الطالبططات فططي مجموعططات 
بحيث يتم دمج الطالبطات 
بمستويات مختلفطة بحبطث 
تتسططططططاعد الطالبططططططات فططططططي 

 .عمل المجسمات
تتبطططططططططع المعلمطططططططططة طرقطططططططططًا ]

متنوعطططططططططة للتعامطططططططططل مطططططططططع 
 [رديةالفروق الف
(1) 

بسطططيط والمتوسطططط بعمطططل 
المجسطططم مطططثاًل بمسطططاعدة 
بططططططططططططططططاقي المجموعططططططططططططططططة، 
والطالططططططب ذو المسططططططتوى 
العطططططالي تحويطططططل العمططططططل 
إلططططططططططى برهططططططططططان نظططططططططططري 

ثبات المطلوب  .وا 
 : أوراق عمل

: عمططططططططططططططل مجموعططططططططططططططات
م إلى مجموعات تقسيمه

ووضططططططططططططططع طالططططططططططططططب ذو 
مسططططتوى عططططالي ومتططططدني 

الطططططططططططططططططتعلم )ومتوسطططططططططططططططططط 
 (.باألقران

تتبطططططططع المعلمطططططططة طرقطططططططًا ]
متنوعطططططططة للتعامطططططططل مطططططططع 

 [الفروق الفردية
(1) 

 والمهطامتنويع األسئلة 
 : حسب المستوى

 :أوراق عمل
: عمطططططططططل مجموعطططططططططات

اشطططططراكهم فطططططي العمطططططل 
 .التعاوني

تتبططططع المعلمططططة طرقططططًا ]
متنوعططططة للتعامططططل مططططع 
الفططططروق الفرديططططة لكططططن 
هنططاك أمططور مهمططة لططم 

 [تذكرها
(1) 

والمهططام تنويططع األسططئلة 
: حسططططططططططططب المسططططططططططططتوى

يطططف بعطططض الطلبطططة تكل
المميططزين فططي توصططيل 
المعلومططة لكطططل ططططالب 

 .مجموعته
 :أوراق عمل

: عمطططططططططططل مجموعطططططططططططات
توزيططططططططع الطلبططططططططة فططططططططي 

 .مجموعات
يتبطططططططع المعلطططططططم طرقطططططططًا ]

جيططططططططدة للتعامططططططططل مططططططططع 
 [الفروق الفردية

(1) 

أنشطططططة بسططططيطة مكثفططططة مططططن أجططططل 
 .رفع مستوى أدائهم

 :أوراق عمل
تقسططططيمهم إلططططى : عمططططل مجموعططططات

مجموعططات تعاونيططة قططد تسططاعد فططي 
 .تقوية قدرات الطلبة اآلخرين

يتبطططع المعلطططم طرقطططًا جيطططدة للتعامطططل ]
 [مع الفروق الفردية
(1) 

األسططططططططئلة المختلفطططططططططة 
متنوعطططة مطططن حيطططث ]

فطططططططططططططططي  [المسطططططططططططططططتوى
االمتحانطططططططات وأوراق 

 .العمل
 

أوراق : أوراق عمطططططططل
 .عمل

: عمططططططل مجموعططططططات
عمل مجموعات في 
 .حل مسائل الوحدة

هنطططاك أمطططور مهمطططة ]
كثيطططططططرة لطططططططم يطططططططذكرها 

 [المعلم
(1) 
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