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 إهداء

كل شيء يولد صغيرًا ثم يكبر إال الموت يولد كبيرًا ثم “إلى الغائب الحاضر الذي كسر قاعدة .:. 

                          إلى... إلى من تطوق النفس إلى معانقته في الفردوس األعلى ...  ”يصغر

    ♡ ♥ أبي الحبيب رحمه اهلل ♥ ♡

عبئْين لتكون األم واألب بنفس الوقت، فكانت على  إلى من رأى اهلل فيها أهاًل للمسؤولية فحملها.:. 

         إلى ... ت بكل ما تملك لنكون أفضل ما يمكن إلى التي أفنت شبابها وضح  .. قدر هذه المسؤولية

 أدامها اهلل تاجًا فوق رؤوسنا  ♡ ♥ أمي الحبيبة ♥ ♡

إلى من أشكر اهلل على ... راءإلى من قررنا أن نتشارك سويًا ما تبقى من حياتنا في الضراء والس.:. 

إلى الذي تحم ل انشغالي عنه وظل  طيلة الوقت يشحد من همتي ويدعمني ... وجوده في حياتي 

 ♡ ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعــــــــــ ♥ ♡ إلى حبيبي زوجي الغالي ... ويشجعني 

                      إلى... أنجبها أغلى اثنين إلى الشموع التي... إلى من يعطون طعمًا لحياتي.:. 

 ♡ ♥ الغاليات وعائالتهن وأخواتيأحمد ومحمد أخوتي  ♥ ♡

 ♡ ♥ منيــــــــــــر ♥ ♡إلى عمي العزيز...إلى أهلي الذين ارتبطُت بهم منذ أن قرر اهلل أن أكون.:. 

  ♡ ♥سنــــــــــــاء  ♥ ♡وخالتي الغالية 

   ♡ ♥خالد و علي وعمر ونبيل وفؤاد  ♥ ♡عزاء وكذلك إلى أخوالي األ

                          ...إلى الذين شاءاهلل أن يكونوا أهلي، فكانوا نعم األهل إلى عائلة زوجي.:. 

   ♡ ♥عمي وخالتي  وبناتهم ♥ ♡

 



 ب 
 

 شكر وتقدير

ُكْم ۖ َوَلِئْن " ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَّ َن َربُّ  41  يةآسورة ابراهيم " َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبي َلَشِديد  َوإِْذ َتأَذَّ

أشكرك ربي وأحمدك حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ِمْلء السماوات واألرض، فلوالك ربي لما 

وصلت إلى ما وصلت إليه ولما استطعت إنجاز هذه الرسالة لتكون على ما هيه عليه ، فكل 

 الشكر لك ربي 

هذه الحياة أناس يشاركوننا ويتعاونوا معنا لنكون بحال أفضل، فشيء جميل أن ُيسخر اهلل لنا في 

 ومنهمشكرًا كنوع بسيط لرد جميلهم علينا، وهؤالء تعددوا  منقول له

 جهاد الشويج الذي أشكره أواًل على قبول اإلشراف على رسالتي وثانيًا على الدعم . د

 األيام خالل فترة العمل بالرسالة الدائم والمالحظات التي لم يبخل بها في يوم من

 رفاء الرمحي لقبولهما أن يكونا ضمن لجنة اإلشراف وتكرمهم . حسن عبد الكريم ود. د

 علّي بالمالحظات التي من شأنها تطوير الرسالة وجعلها بصورة أفضل

 فطين مسعد الذي نلت الشرف بأن أخذت مساقات معه فكان كالموسوعة الشاملة . د

 ن النهل منها ال تكل مالتي 

 ماهر الحشوة الذي كان لي الفرصة في العمل معه ضمن مشروع بحثي والتعرف . د

 على أفكاره الغنية



 ج 
 

  رنا داود التي كانت من أقرب زميالتي في الماجستير في المراحل األخيرة للرسالة

 تحديدًا، فلم تبخل بمالحظاتها البناءة ودعمها وتشجعيها الدائمين لي 

 زوجي العزيز سعيد اللذين وقفا بجانبي وهونا علّي الضغط الذي كنت مي العزيزة و أ

 أعاني منه خالل العمل على الرسالة 
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 ملخص الدراسة

األخيرة باالهتمام بموضوع اللغة أخذت األبحاث في تعلم وتعليم الرياضيات في السنوات 

والعالقة فيما بينها وبين تعلم الرياضيات، ليس كوسيلة للتواصل حول األفكار الرياضية فقط بل 

وقد أكدت معايير المجلس المجلس الوطني (.Morgan, 1996)كوسيلة كذلك لبناء المعاني

على National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)لتعليم الرياضيات 

أهمية هذا التواصل الرياضي، وضرورة تضمين مناهج الرياضيات في كل المستويات فرصًا 

 (.NCTM, 2000) لتنمية مهارات التواصل لدى الطالبات

األبحاث حول اللغة وعالقتها بتعلم وتعليم الرياضيات إال أنه يمكن  على الرغم من تطور

ل النصوص الرياضية بأنها نادرة، السيما التي وصف الدراسات واألبحاث التي حاولت تحلي

تناولت تحليل النصوص الرياضية وما يمكن أن تؤديه من وظائف باستثناء ورقة بحثية بعنوان 

اللغة العربية في الجامعات الفلسطينية بين الواقع "ُقدمت في مؤتمر " الرياضيات واللغة والتواصل"

 . أّن هناك حاجة ملحة إلجراء مثل هذه الدراسات( 2102)، حيث أكّد فيها الشويخ "والطموح

هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف صورة كل من الرياضيات ومتعلمة الرياضيات 

اللتين يمثلهما موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية، تحديدًا في صفوف 

إلى أهداف الدراسة حاولت ومن أجل التوصل . الرابع والسابع والعاشر والثاني عشر علمي

 :اإلجابة على األسئلة اآلتية



 م 
 

ما صورة الرياضيات التي يمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية  .0

 الفلسطينية؟

ما صورة متعلمة الرياضيات التي يمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات  .2

 المدرسية الفلسطينية؟

لتحليل التي تم تطويرها من قبل تانغ ومورغان اعتمدُت في هذه الدراسة على أداة ا

والمبنية على إطار مورغان اللغوي ( Tang, Morgan, & Sfard; 2012)وسفارد 

(Morgan, 1996 )وأفكار سفارد . لتحليل النصوص الرياضية(Sfard, 2008 ) حول الخطاب

روع تحليل كتب ضمن مش( 2102)وقد تمت ترجمة أداة التحليل هذه من قبل الشويخ . الرياضي

الرياضيات المدرسية الفلسطينية من منظور متعدد الصيغ بالشراكة مع كانديا مورغان من معهد 

تضمنت هذه األداة خمس (. Alshwaikh & Morgan, 2013)التربية في جامعة لندن 

التخصص، التجسيد، التغريب، البنية المنطقية، وضع )خصائص من خصائص الخطاب 

للتعرف على صورة الرياضيات، وثالث خصائص من خصائص الخطاب ( المعرفة الرياضية

 .للتعرف على صورة متعلمة الرياضيات( الفاعلية، السلطة، الشكالنية)

أظهرت نتائج التحليل أّن وحدة الهندسة في كتب الرياضيات األربعة الُمحللة تميل إلى 

زداد حدتها كلما تقدمنا إظهار صورة مطلقة رمزية ومتخصصة للرياضيات، وهذه الصورة ت

كما أظهرت نتائج التحليأليضًاأّن وحدة الهندسة في هذه الصفوف تميل إلى إظهار . بالصفوف



 ن 
 

أكثر منها مفكرة  (scribbler)صورة سلبية لمتعلمة الرياضيات وأنها مجرد منفذة لألوامر

(thinker) ت وربما تفسر هاتان الصورتان الصعوبا. تنخرط في حل مشكالت أصيلة

 .والمشكالت التي قد تواجهها الطالبات أثناء تعلم الرياضيات في السياق الفلسطيني

وتوصي هذه الدراسة على صعيد تعلم وتعليم الرياضيات بضرورة تعريف المعلمين 

والمعلمات بالنظرات المتنوعة حول صورة الرياضيات ومتعلمتها، وتأهيلهم على طرق التعليم 

تعلمين ومتعلمات قادرين على التفكير الحر والتشكيك باألفكار التي التي من شأنها أن تخلق م

وأما على صعيد السياسات التعليمية وتصميم المنهاج،فتوصي الدراسة بضرورة . تطرح عليهم

العمل على تطوير كتب الرياضيات بشكل ُيظهر الصورة األخرى للرياضيات بأنها ذات نشاط 

في العملية التعلمية بشكل فاعل أكثر من مجرد تنفيذ إنساني، وتظهر المتعلمات منخرطات 

وكما ُتوصي على صعيد البحث التربوي بالعمل على . األوامر واتباع خطوات محددة ُمسبقاً 

تطوير أداة التحليل الُمستخدمة بشكل أكبر بما يتناسب وخصائص لغتنا العربية، أيضًا العمل 

ثيرهما على صورة الرياضيات ومتعلمة على استكشاف أشكال التواصل األخرى ورؤية تأ

 .الرياضيات
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Abstract 

In recent years, research in learning and teaching mathematics has 

become interested in language and its relationship with mathematics 

learning. It is not only interested in language as a mean to communicate 

only about mathematical ideas but also as a way to construct meanings 

(Morgan, 1996). The Standards for mathematics teaching and learning 

suggested by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

confirmed the importance of mathematical communication, and the need 

to include opportunities for the development of communication skills 

among the students in mathematics curricula at all levels (NCTM, 2000). 

Studies and research in Arabic that seek to analyze mathematical 

texts from a linguistic approach are rare. This is except a research paper 

entitled "Mathematics and Language and Communication" presented at 

the conference "Arabic Language in Palestinian Universities Between 

Reality and Ambition". In his paper, Alshwaikh (2012) has confirmed 

that there is an urgent need to conduct such studies. 

The current study aimed to explore the image of both mathematics 

and the learner of mathematics presented in the geometry units in 
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Palestinian mathematics textbooks, specifically in the fourth, seventh, 

tenth and twelfth grades. In order to achieve the objectives of the study, I 

aimed to answer to the following questions: 

1. What is the image of mathematics represented by geometry in 

the Palestinian mathematics textbooks? 

2.  What is the image of the learner of mathematics represented by 

geometry in the Palestinian mathematics textbooks? 

In this study, I adopted the analytic tool developed by Tang, 

Morgan, and Sfard (Tang, Morgan, & Sfard, 2012), which is based on 

Morgan’s (2006) linguistic approach and Sfard’s (2008) characterization 

of mathematical discourse. The analytic tool was translated to Arabic by 

Alshwaikh (2013) through the project “Analyzing the Palestinian school 

mathematics textbooks:  A multimodal perspective” in cooperation with 

Professor Candia Morgan from the Institute of Education, University of 

London (Alshwaikh & Morgan, 2013). The analytic tool includes five 

properties of the discourse properties (specialization, objectification, 

alienation, logical structure, status of mathematical knowledge) to 

identify the image of mathematics, and three properties of the discourse 
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properties (agency, authority, formality) to identify the image of the 

learner of mathematics. 

Results of the analysis showed that the geometry units analyzed in 

the four grades textbooks tend to represent an absolute symbolic and 

specialized image of mathematics, and this image increases as we go 

from fourth grade to twelfth grade. The results of the analysis also 

showed that geometry units in these grades tend to represent a the learner 

of mathematics as scribbler more than a thinker who is engaged in 

solving mathematical problems. These two images may explain the 

difficulties and problems that students may encounter during learning 

mathematics in the Palestinian context. 

At the level of learning and teaching mathematics, this study 

recommends the importance of introducing the teachers to the different 

images of mathematics and its learners. It also recommends the 

importance of introducing teachers to teaching methods that could help in 

encouraging students to think critically in mathematics. At the level of 

the educational policies and curriculum design, the study recommends 

the need to develop mathematics textbooks that show the other image of 
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mathematics as a human activity and to show the learners of mathematics 

as actively engaged in the learning process more than just following pre-

defined steps. The current study also recommends that research is needed 

on the development of the used analytic tool to be more appropriate to 

the characteristics of Arabic language, and to explore other forms of 

communication in order to see their impact on the image of mathematics 

and learner of mathematics. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة واإلطار النظري

ات المدرسية الفلسطينية بهدف استكشاف صورة تحاول هذه الدراسة تحليل كتب الرياضي

 learner of) 1الرياضيات المتمثلة فيها، باإلضافة إلى صورة متعلمة الرياضيات

mathematics )بعدها وهدفهاوسأقوم خالل هذا الفصل بالحديث عن مشكلة الدراسة . فيها ،

اضيات ولواضعي السياسات أنتقل للحديث عن أهمية الدراسة وما الذي تقدمه لتعلم وتعليم الري

ومن ثم أتحدث عن األسباب التي دفعتني للقيام بمثل هذه الدراسة، . التعليمية وللبحث التربوي

وما األسئلة التي تحاول الدراسة اإلجابة عليها، ومن ثم أنتقل للحديث عن اإلطار النظري الذي 

 . ألنتهي بتعريف مصطلحات الدراسة ،أبني عليه دراستي

 دراسةمشكلة ال

تطور البحث حول العالقة التي جمعت اللغة بالرياضيات، فقد بدأت باعتبار الرياضيات 

 ,Morgan)لغة قائمة بحد ذاتها لها رموزها وأرقامها وكلماتها وتراكيبها الرياضية الخاصة بها 

، ثم أصبح ُينظر للغة على أنها شكل من أشكال التواصل المستخدم في تعلم (2000

قد يكون هذا التواصل شفويًا يتم من خالل التحدث أو االستماع أو مكتوبًا يتم من . الرياضيات

 (.Morgan, 2010)خالل القراءة والكتابة 
                                                             

 دم هذه الرسالة صيغة المؤنث تستخ  0
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تعتبر كتب الرياضيات المدرسية شكاًل من أشكال التواصل الُمستخَدم في تعلم وتعليم 

ر الرئيسي المعتمد في تعلم لكونها المصد راً سواء للمعلمة أو لطالباتها نظ وهي مهمة الرياضيات،

في السياق الفلسطيني ُتشكل كتب الرياضيات الفلسطينية المصدر  فمثالً  .وتعليم الرياضيات

 2571الرئيسي للمعلمات والطالبات في حصص الرياضيات المدرسية إذ تستخدم في حوالي 

وزارة التربية )في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ( بعض الخاصة – وكالة –حكومية )مدرسة 

ولكن ما هو التواصل الذي من الممكن أن يحدث من خالل هذه (. 1041والتعليم العالي، 

الكتب؛ بكلمات أخرى ما هي المعاني واألفكار الرياضية التي من الممكن أن نبنيها من خالل 

 قراءتنا لهذه الكتب؟

ياضية التي قد فقد يواجه الطلبة بعض الصعوبات الناجمة من من هذه المعاني الر  

يبنونها؛ فبعض الكلمات المستعارة من الحياة اليومية قد يكون لها معاني رياضية مختلفة عما 

عن ( Zevenbergen, 2001)هي عليه في الحياة اليومية، منها مثاًل ما ذكره زيفينبيرجن 

لحجم صندوق معللة ذلك بأّن ا( volume)طالبة من المرحلة المتوسطة لم تستطع إيجاد حجم 

وفي السياق الفلسطيني يذكر الشويخ . بالنسبة لها هو كبسة الزر الموجودة على ريموت التلفزيون

في إحدى مقابالته مع طالب من طلبة الصف السادس أنه عندما سأله أن يميز ما ( 1003)

 .بين الُمعّين والمربع، أجاب بأّن الُمعين يعين المربع

واستكشاف الوظائف التي كتب الرياضيات المدرسية تجيء هذه الدراسة كمحاولة لتحليل 

 .في تعلم وتعليم الرياضيات لغة هذه الكتب يمكن أن تؤديها
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 هدف الدراسة

الدراسة إلى استكشاف صورة الرياضيات المتمثلة في كتب الرياضيات  تهدف هذه 

بحسب . في حلهاالمدرسية الفلسطينية، واألنشطة الرياضية التي من المتوقع أن تنخرط الطالبات 

األولى ترى بأّن : إطار التحليل الُمستخدم في هذه الدراسة تنقسم هذه الصورة إلى صورتين

الرياضيات مجردة ورمزية وشكلية وأنها عالم مستقل بذاتها عن الوجود اإلنساني، والثانية ترى 

 . أنها جزء من الوجود اإلنساني ولإلنسان دور فاعل فيها

لى استكشاف صورة متعلمة الرياضيات فيها، فإما أن نرى هذه كما تهدف الدراسة إ 

المتعلمة نشطة تقوم ببناء أفكارها الرياضية، أو أن نراها متلقية سلبية لألفكار الرياضية وليس 

لها أي دور في عملية التعلم، فهي ال تتعدى كونها مستودع يتم فيه خزن المعلومات واألفكار 

     .(1005فريري، )وقت آخر غالبًا ما يكون وقت االختبار  الرياضية ليتم استردادها في

 أهمية الدراسة

تعلم وتعليم الرياضيات والسياسات التربوية : تكُمن أهمية الدراسة على ثالثة أصعدة هي 

 .والبحث التربوي
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 تعلم وتعليم الرياضيات -

درسية وتقترح بعض توفر الدراسة الحالية تحلياًل للغة المستخدمة في كتب الرياضيات الم

وقد تساعدنا هذه . التفسيرات الممكنة لكل من صورة الرياضيات وصورة متعلمة الرياضيات

التفسيرات في معرفة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجهها الطالبات أثناء تعلم الرياضيات، 

ا كما فالمصطلحات والتراكيب الموجودة في الكتب المدرسية ليس من الضروري أن يتم فهمه

قصد من كتبها إنما يتم فهمها في ضوء الخبرات والمصادر التي تجلبها الطالبات معهّن مما 

 (.Morgan, 2010)يجعلها ُتشكل مصدرًا لبعض الصعوبات والمشكالت لهّن 

وهنا يستحضرني كيف أّن طالباتي خالل فترة تعليمي لوحدة الهندسة كنَّ يتذمرنَّ عندما 

كل خطوة يُقْمَن بها أثناء حلهنَّ للمشكالت الهندسية بكلماتهنَّ الخاصة  كنت أطلب منهنَّ تبرير

بحيث تستطيع من تقرأ الحل أن تفهمه، وأكثر من ذلك عندما كنت أنظر لما يكتبنه لم تكن 

كتابات الكثيرات منهّن تتجاوز عملية نسخ لما هو مكتوب في الكتاب والسمة الغالبة كانت هي 

 .الرموز واألرقام

 المنهاج  تصميمياسات التعليمية و الس -

قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في عملية تطوير كتابة الكتب الرياضية، إذ أّن عملية 

التحليل في األساس تنطلق من فكرة أن الرياضيات هي فعل اجتماعي وأنها غير مطلقة وتتغير 

ساني في مقابل النظرة السائدة باستمرار، وبالتالي توفر نظرة أخرى للرياضيات بأنها ذات نشاط إن
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لها التي اعَتْدَنا عليها بأنها مطلقة وال عالقة لها بالوجود اإلنساني، األمر الذي قد ُيفيد في إعادة 

 .تصميم المناهج

 البحث التربوي -

تقدم هذه الدراسة تحلياًل لكتب الرياضيات المدرسية وما يمكن أن تؤديه اللغة المتمثلة فيها 

س على كيفية رؤيتنا للرياضيات وألنفسنا كمتعلمات للرياضيات، ومثل هكذا من وظائف تنعك

لم يتطرق لها أحد بشكل موسع من قبل وهذا ما أكّده الشويخ  -حسب علمي-تحليل ودراسة 

لتحليل النصوص ( Morgan, 1996)والذي قّدم تطبيقًا إلطار مورغان اللغوي ( 1041)

مر الذي يعني أّن دراستي قد تضيف شيئًا جديدًا للبحث الرياضية على المنهاج الفلسطيني، األ

 .التربوي ال سيما الفلسطيني منه

( Morgan, 1996)كما من شأن هذه الدراسة أن ُتظهر قابلية تطبيق إطار مورغان اللغوي 

على النصوص الرياضية المكتوبة باللغة العربية، مما يجعل منه أداة قابلة للتطبيق على نطاق 

 .البيئة الناطقة باللغة اإلنجليزيةأوسع من 

 مبررات الدراسة

أخذت األبحاث في تعلم وتعليم الرياضيات في السنوات األخيرة باالهتمام بموضوع اللغة 

والعالقة فيما بينها وبين تعلم الرياضيات، ليس كوسيلة للتواصل حول األفكار الرياضية فقط بل 

المجلس الوطني لتعليم  وقد أكدت معايير (.Morgan, 1996)كوسيلة كذلك لبناء المعاني 

على أهمية  National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)الرياضيات 
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هذا التواصل الرياضي، وضرورة تضمين مناهج الرياضيات في كل المستويات فرصًا لتنمية 

  (.NCTM, 2000) مهارات التواصل لدى الطالبات

في األبحاث حول اللغة وعالقتها بتعلم وتعليم من تطورات على الرغم من كل ما سبق 

الرياضيات إال أن الدراسات واألبحاث العربية التي حاولت تحليل النصوص الرياضية يمكن 

القول بأنها نادرة، السيما التي تناولت تحليل النصوص الرياضية وما يمكن أن تؤديه من وظائف 

اللغة العربية في "ُقدمت في مؤتمر " ات واللغة والتواصلالرياضي"باستثناء ورقة بحثية بعنوان 

أّن هناك حاجة ملحة ( 1041)، حيث أكّد فيها الشويخ "الجامعات الفلسطينية بين الواقع والطموح

 .  إلجراء مثل هذه الدراسات

 أسئلة الدراسة

 :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤالين اآلتيين

 ي تمثلها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية ؟ما  صورة الرياضيات الت .1

 ما  صورة متعلمة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟ .2

 اإلطار النظري

( Morgan, 1996)اللغوي  يعتمد اإلطار النظري للدراسة الحالية على إطار مورغان 

أتناول . حول الخطاب الرياضي( Sfard, 2008)وأفكار سفارد . لتحليل النصوص الرياضية
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السبب األساسي . بتوسع إطار مورغان اللغوي، ثم أتحدث بشكل مختصر حول أفكار سفارد

العتماد هذين اإلطارين هو أنهما شّكال مصدر أداة التحليل األساسية المستخدمة في هذه 

أسئلة والتي تم تطويرها في مشروع تحليل  (Tang, Morgan & Sfard, 2012)الدراسة 

  General Certificate of Secondary Educationامتحان الثانوية العامة البريطاني 

(GCSE). 

 (Morgan, 1996)إطار مورغان اللغوي : أوالً 

قامت مورغان بتطوير إطاٍر لغوٍي لتحليل النصوص الرياضية باالعتماد على علم اللغة 

، (Halliday, 1985)لهاليداي  Systematic Functional Linguisticsالوظيفي النظامي  

الوظيفة : ويعتمد هذا العلم على فكرة أّن أّي نص يمكنه أن يحقق ثالث وظائف أساسية وهي

(. Textual)والوظيفة النصية ( Interpersonal)والوظيفة التبادلية ( Ideational)الفكرية 

تتمع اللغة بكونها . خياراتوقد استندت مورغان في هذا اإلطار على فكرة جوهرية وهي فكرة ال

توفر لنا خيارات وبدائل متعددة ومتنوعة، فهي توفر لنا الفرصة ألن نستخدم المفرد في مقابل 

الجمع، وأن نستخدم الفعل الماضي أو المضارع أو المستقبل، وأن نستخدم ضمائر المتكلم أو 

(. 1008نخلة، )ليقين الغائب أو المخاطب، وأن نستخدم كلمات تعبر عن الشك أو تعبر عن ا

ولكل من هذه االستخدامات داللته المختلفة عن غيره، األمر الذي يعني أننا عندما نقوم باختيار 
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ن كان دون قصد ووعي منا فإّن التفسير الذي من الممكن أن تبنيه  أحد الخيارات دون غيرها وا 

 (.Morgan, 1996)من تقرأ أو تسمع كالمنا من الممكن أن يتأثر تبعًا لذلك 

اعتمادًا على فكرة الخيارات كان تحليل اللغة المتمثلة في النصوص، حيث أّن التحليل 

عبارة عن وصف للتفسير الذي يمكن بناؤه من الخيار الذي قامت به المؤلفة في مقابل 

التفسيرات األخرى التي من الممكن بناؤها من الخيارات األخرى التي تركتها وكانت متاحة لها 

 (. 1008نخلة، )

فيما يلي وصف عام للوظائف الثالث في اإلطار اللغوي بعدها سأتحدث بشكل أكثر 

تفصيلي عن الوظيفتين الفكرية والتبادلية في ضوء فكرة الخيارات، وكيف أّن الخيارات المختلفة 

 .للغة تؤثر على التفسيرات التي نبنيها حول صورة الرياضيات وطبيعتنا كمتعلمات للرياضيات

أّن اللغة هي تجسيد لخبرتنا عن العالم ( 1008)يرى هاليداي كما ورد في نخلة : يفة الفكريةالوظ

الذي نعيشه وكذلك عن العالم الذي يدور في أعماقنا ويمثل وعينا الخاص وكيفية تفسيرنا لهذه 

ذا ما خصصنا هذا العالم وحددناه بعالم الرياضيات نجد أّن هذه الوظيفة تعبر عن  الخبرات، وا 

بكلمات أخرى تعبر . خبرتنا حول هذا الموضوع خاصة من خالل تعّلمنا الموضوع في المدارس

هل هذه الرياضيات : كما خبرناها( Morgan, 1996)اللغة عن صورة الرياضيات وطبيعتها 

مطلقة وصالحة لكل زمان ومكان أم هي عبارة عن نشاط انساني وغير منفصلة عن واقعنا 

ا اللغة المكتوبة بها النصوص الرياضية ألن نبني فكرة عن الرياضيات االجتماعي؟ هل تدفعن
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بأنها عالم مستقل ذاتي ال عالقة للفعل اإلنساني فيها وتقتصر وظيفة اإلنسان فيه فقط على 

محاولة اكتشاف كائناته الرياضية والتعرف على أسراره التي يخفيها بداخله، أم تدفعنا ألن نشعر 

يناميكي يتغير بشكل مستمر وأننا قادرات على اللعب بمالمحها وتشكيلها أن الرياضيات عالم د

كما نريد، وأن ما هو موجود في الوقت الحاضر من معارف وأفكار رياضية يمكن أن تأتي أفكار 

 .  رياضية أخرى تحل محلها

ة والقراء، تعبر هذه الوظيفة عن العالقات االجتماعية والشخصية ما بين المؤلف: الوظيفة التبادلية

ويتم من خاللها التعبير عن موقفنا سواء أكان يقينًا أم شكًا أم قبواًل أم رفضًا وذلك بحسب 

 (.1008)هاليداي كما ورد في نخلة 

تعبر هذه الوظيفة عن مدى تماسك النص وترابطه والخصائص التي تجعل : 2الوظيفة النصية

 (.1008نخلة، )القارئة تميز نوع النص من بين مجموعة من النصوص 

 تمثيل صورة الرياضيات وطبيعتها: الوظيفة الفكرية 

إذ يمكن أن . تنظر هذه الوظيفة إلى ماهية الرياضيات التي تمثلها النصوص الرياضية

 :، وهي(Morgan, 1996)نرى ماهيتها من خالل محاولتنا اإلجابة عن األسئلة التالية 

                                                             
2

من إطار مورغان اللغوي ( النصية)تفاق مع مشرف الرسالة الرئيسي على عدم التطرق بشكل تفصيلي إلى الوظيفة الثالثة تم اال 
(Morgan, 1996) ،ء بالوظيفتين األولى والثانيةواالكتفا. 
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 ُتعتبر رياضية؟ التي( objects)ما أنواع األنشطة والكائنات  .0

 كيف تنوجد الرياضيات؟ هل من خالل االكتشاف أم من خالل الخلق واإلنشاء؟ .2

 ما دور اإلنسان في الرياضيات؟ .2

تعطينا إجابة هذه األسئلة  صورة عن الرياضيات المتمثلة في النصوص الرياضية والتي 

ل زمان وال تتأثر األولى ترى أن الرياضيات مطلقة وصالحة لك: يمكن أن تنقسم إلى صورتين

والثانية ترى أّن الرياضيات ( Ernest, 2004; Dossey, 1992)بالمجتمع الذي تنوجد فيه 

 ,Morgan)عبارة عن نشاط إنساني وغير مفصولة عن السياق االجتماعي الذي تحدث فيه 

ولكن ما الذي سيجعلنا قادرات للتوصل إلى إحدى الصورتين السابقتين من خالل (. 2001

 النصوص الرياضية؟ تحليل

للتعرف على ( Transitivity)نظام التعّدي ( Morgan, 1996)تستخدم مورغان  

يظهر التعّدي في جانبين هما أنواع العمليات وأنواع . صورة الرياضيات من خالل فكرة الخيارات

ستة ( Halliday, 1985)وقد عّرف هاليداي . في هذه العمليات( participants)المشاِرَكات 

العمليات المادية والذهنية والعالئقية والسلوكية والوجدانية : أنواع رئيسية من هذه العمليات وهي

 .واللفظية، وتعد العمليات الثالثة األولى األكثر شيوعًا واستخداماً 
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إن اختيار إحدى العمليات دون األخرى من شأنه أن يجعلنا : العمليات المادية والذهنية والعالئقية

ربما ال نقصد فعليًا أن نستخدم العملية المادية أو العملية . فسيرًا مختلفًا لصورة الرياضياتنبني ت

الذهنية أو العملية العالئقية في كتابتنا ولكننا عندما نقرأ ما هو مكتوب سنبني عالمًا مختلفًا إذا 

ادية في النصوص لنتعرف على العملية الم. كانت العملية المستخدمة مادية أو ذهنية أو عالئقية

 أجدو أستخدم: الرياضية علينا أن نبحث عن األفعال التي تتطلب القيام بأنشطة عملية مثل

 :401كما في المثال اآلتي من الصف الرابع، الجزء األول، صفحة  أمدو

 (.أمد ضلعي الزاوية إذا لزم األمر: إرشاد)أستخدم المنقلة، وأجد قياس كل زاوية مشار إليها في الشكل 

ويمكن التعرف على العملية الذهنية من خالل األفعال التي تتطلب تفكير ومجهود ذهني  

 :18كما في المثال اآلتي من الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة  أحسب: مثل

 ، احسب طول كل من الضلعين اآلخرين7سم 27مثلث قائم الزاوية، فيه ضلعان متساويان ومربع الضلع الثالث 

ن التعرف على العملية العالئقية من خالل وجود عالقات بين الكائنات بينما يمك  

كما تساعدنا إشارة . الرياضية فمثاًل أن نربط قياس الزاوية المستقيمة بقياس زاويتين قائمتين

على تمييز العملية العالئقية من بين غيرها؛ إذ أنها في كثير من األحيان تدل على ( =)المساواة 

، كما في المثال اآلتي من الصف (Morgan, 1996)ا بين كائنين رياضيين عالقات تماثل م

 :31صفحة  السابع، الجزء الثاني،

 أن مجموع مربعي الضلعين القائمين يساوي مربع الوتر

 7(أ جـــ = )  7(ب جـــ + )  7(أ ب ) 
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ولتكتمل الصورة حول صورة الرياضيات المتمثلة في النصوص الرياضية بحسب  

فإنه ال بّد من النظر إلى أنواع المشاِرَكات في ( Morgan, 1996)ورغان اللغوي إطار م

 .العمليات الرياضية أو المتأثرات بهذه العمليات

 أنواع المشاِرَكات في العمليات الرياضية

من المهم عند النظر إلى أنواع المشاِرَكات في العمليات الرياضية تحديد دورهّن في هذه 

هرّن على أنهّن مشاِرَكات في العملية الرياضية وذلك من خالل صيغة المبني هل يظ: العمليات

للمعلوم أم أّنهّن يختفين من خالل استخدام صيغة المبني للمجهول ومن خالل استخدام اإلسمية 

(nominalization ) أي تحويل الفعل الرياضي إلى اسم؟ فيما يلي توضيح ألثر كل مما سبق

 .على صورة الرياضيات

العملية الرياضية من خالل استخدام صيغ المبني  يمكن النظر إلى أنواع المشاِرَكات في 

 :18فإذا أمعنا النظر بالمثال اآلتي من الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة . للمعلوم

 3>قياس =  1>، أبين أن قياس  4>قياس =  3> أ جـــ ، وقياس = في الشكل المجاور إذا كان أ ب 

هو فعل مبني للمعلوم بمعنى أّن المتعلمة تشارك في عملية التعلم، وعملية  أُبينالفعل نجد أّن 

المشاركة هذه تجعلنا نرى بأّن الرياضيات فعل إنساني، بينما لو نظرنا إلى المثال اآلتي من 

 :48الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة 

 5:  2:  2قسمت زاوية مستقيمة إلى ثالث زوايا، بنسبة 
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هو فعل مبني للمجهول، األمر الذي يعني اختفاء الوجود اإلنساني  ُقس متد أّن الفعل نج

وكأّن الزاوية وجدت ُمقسَّمة إلى ثالث زوايا دون فعل فاعل، هذا بدوره من شأنه أن يترك لدينا 

 .انطباع بأّن الرياضيات هي شيء مطلق وعالم مستقل بذاتها ال يد لنا فيها

يغة المبني للمعلوم، ال يعني بشكل مطلق أّن الصورة التي نبنيها لكّن خيار استخدام ص

للرياضيات من الضرورة أنها فعل إنساني، ولتكون كذلك ال بد أن يكون الفاعل الذي يشير إليه 

الفعل هو المتعلمة أو اإلنسان بشكل عام، بينما عندما يكون الفاعل هو الرموز والتراكيب 

ذلك انتقلنا من تلك الصورة للرياضيات إلى الصورة المطلقة والمصطلحات الرياضية نكون ب

 .للرياضيات

وهذا مثال على صيغة المبني للمعلوم التي يكون فيها الفاعل عبارة عن كائنات رياضية من 

 :14الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة 

 (وتسمى نظرية التطابق األولى: )الحالة األولى
 الثة أضالع متماثلة متساويةيتطابق مثلثان إذا كان لهما ث

وكأّن المثلثان هما من يقومان بعملية التطابق  مثلثانللفاعل  يتطابقوهنا تم إسناد الفعل 

لوحدهما مما يجعلنا نرى أّن الرياضيات عالم مستقل فيها كائنات رياضية هي من تقوم بكل 

 .األفعال الرياضية لوحدها
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، (nominalization)ن خالل اإلسمية كما يمكن التعرف على صورة الرياضيات م 

 :يوضح فكرة اإلسمية( 1041)والمثال الوارد في الشويخ 

 °181الزوايا في أي مثلث نحصل على  جمعناإذا 
    °181زوايا المثلث    مجموع 

فإذا أمعنا النظر في الجملة األولى نجد أّن الفاعل الذي يقوم بعملية الجمع هو اإلنسان  

مما ° 480ناء الفكرة الرياضية من خالل قيامه بجمع زوايا أي مثلث ليجدها الذي يشارك في ب

مجموع إلى  جمعنابينما عندما ُقمنا بتحويل الفعل . يعني أّن الرياضيات عبارة عن نشاط إنساني

أدى ذلك إلى عدم الحاجة ألّي فاعل للقيام بعملية الجمع وكأّن الزوايا هي من ُأسندت إليها 

وكأّن الرياضيات بهذه الحالة أصبحت لها عالمها المستقل الذي كل حقائقه عملية الجمع، 

 .وقوانينه جاهزة ال دخل لنا فيها

إّن استخدام اإلسمية وتحويل الفعل إلى اسم كما رأينا في المثال السابق يلغي الحاجة 

خفائه من النص الرياضي  ينعكس على إلى وجود فاعل للعملية الرياضية، وعملية إلغاء الفاعل وا 

صورة الرياضيات التي تظهر من خالله، إذ تجعلنا نرى أن الرياضيات مطلقة وأنها نظام ذاتي 

 .مستقل وال عالقة لها بالوجود اإلنساني

من خالل أنواع العمليات والمشاِرَكات في هذه العمليات أكون قد وضحت الوظيفة 

بة عن سؤال الدراسة األول المتعلق الفكرية من إطار مورغان اللغوي والتي تفيدني في اإلجا

وفيما يأتي توضيح . بصورة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية
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للوظيفة الثانية وهي الوظيفة التبادلية والتي تفيدني في اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني المتعلق 

 .المدرسية الفلسطينيةبطبيعة متعلمة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات 

 العالقات المتبادلة ما بين المؤلفة والقارئة: الوظيفة التبادلية 

في النص الرياضي، ( المتعلمة)تنظر هذه الوظيفة إلى دور كل من المؤلفة والقارئة 

 :واستكشاف طبيعة هذه العالقات التبادلية تتم من خالل. والعالقات المتبادلة بينهما

حيث أّن استخدامها يشير إلى انخراط ومشاركة المؤلفة ( أنا، نحن)تكلم استخدام ضمائر الم .0

في الفعل الرياضي وأّن القارئة مهتمه فيه وأّن هذا االستخدام يعطيها نوعًا من المسؤولية في 

 .بناء األفكار الرياضية

 : 444من الصف الرابع، الجزء األول، صفحة ( أنا)مثال على ضمير المتكلم 

 01   ،57  ،46  ،127: قلة لرسم زوايا قياساتهاالمنأستخدم 

 :58من الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة ( نحن)مثال على ضمير المتكلم 

 أ موضوع التطابق بتعريف مفهوم تطابق القطع المستقيمة ومفهوم تطابق الزواياسنبد

استخدامها يشير إلى  حيث أنّ ( أنتنّ / أنتم / أنتما / أنِت / أنتَ )استخدام ضمائر المخاطب  .2

عالقة قريبة وحميمة ما بين المؤلفة والقارئة أو حتى القارئة والكتاب، مما يجعل القارئة 

منخرطة ومهتمة في تفاصيل األفكار الرياضية المعروضة في النص، غير أّن المؤلفة تلفت 

 .انتباه القارئة بدرجة من السلطة
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 :51 مثال من الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة

 في الشكل السابق وحاول إثبات التعميم 4زاوية خارجية أخرى غير الزاوية  اختر :نشاط

حيث أّن هذا يشير إلى عالقة رسمية ما بين المؤلفة والقارئة، إذ إّن ذلك : اختفاء الضمائر .2

 .ُيوِجد فجوة ومسافة بينهما فال يبدو أّن هناك عالقة قريبة وحميمة بينهما

  :40ابع، الجزء الثاني، صفحة مثال من الصف الس

 إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة

اعتبري، : مثل) استخدام صيغة األمر والمصطلحات والتراكيب الرياضية المتخصصة  .4

حيث أّن استخدام هذه الصيغة تعطي القارئة (( let x be)افترضي، عّرفي، دعي س تكن 

معاني واألفكار الرياضية وكأنها عضوة من جماعة الرياضّيات دورًا في المشاركة في بناء ال

 ,Morgan)كما ورد في مورغان (  ,4988Rotman)، وفي هذا السياق يفّرق روتمان 

والتي ( let's assume)العامة مثل دعينا نفترض : بين نوعين من صيغ األمر( 1996

ر القارئة وأّن ما عليها يقتصر التي تقلل من دو  ، والخاصة(thinker)تعتبر القارئة مفكرة 

في ( scribbler) لألوامر ةمنفذفقط على القيام ببعض األفعال المادية  مما يظهرها ك

 .العملية الرياضية، مثل أنزلي عمودا على منتصف قطعة مستقيمة

 ,Morgan)اإلطار اللغوي الذي استخدمته مورغان ( 0 - 0)ألخص في الجدول 

 ياضيةلتحليل النصوص الر ( 1996
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 إطار مورغان اللغوي لتحليل النصوص الرياضية(  1 – 1) جدول 

 دالئل التحليل الوظيفة
 Ideationalالوظيفة الفكرية 

 طبيعة تمثيل الرياضيات

المادية، : عمليات لغوية وهي 6نظام التعّدي، هناك  -
 .الذهنية، العالئقية، السلوكية، الوجودية، واللفظية

 .لين في العملياتأنواع المشاركين والفاع -

خفاء الفعل اإلنساني -  .االسمية وا 
الوظيفة التبادلية 

Interpersonal 
دور كل من المؤلف والقارئ 

 والعالقة بينهما

 .استخدام ضمائر المتكلم -

 استخدام ضمائر المخاطب -

 اختفاء الضمائر والفاعل -

 .استخدام مصطلحات ومفردات رياضية متخصصة -
 ,Morgan)ح مدى ارتباط أسئلة الدراسة بإطار مورغان اللغوي فهو يوض( 0 - 0)أما الشكل 

1996 ) 
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 ( Morgan, 1996)مالحظات على إطار مورغان اللغوي 

أثناء ( Morgan, 1996)أود التطرق إلى بعض المالحظات التي أشارت إليها مورغان 

حديثها عن إطارها اللغوي، ولكني آثرت لفت االنتباه إليها بشكل منفصل، ثم أنتقل بعدها 

 .التي تشكل جزءًا من اإلطار النظري للدراسة الحالية( Sfard, 2008)للحديث عن أفكار سفارد 

رة أّن ذلك هو قصد التفسيرات المقدمة لكل من الوظيفتين الفكرية والتبادلية ال تعني بالضرو  -

ن كان اهتمام المؤلفة وتوجهاتها تلعب دورًا مهمًا في خياراتها التي تقوم باختيارها  -المؤلفة وا 

ن بدون وعي منها ولكنها عبارة عن المعاني التي قد تبنيها القارئة نتيجة قراءتها  -وا 

 . للنصوص الرياضية وتفاعلها معها

لية في الحديث ال يعني عدم تداخلهما ببعضهما الفصل بين الوظيفتين الفكرية والتباد -

البعض، فمثاًل عندما ننظر إلى النص الرياضي ونجد أّن الفاعل ليس باإلنسان فإّن ذلك 

على مستوى الوظيفة الفكرية يعبر عن صورة الرياضيات بأنها مطلقة وال عالقة لها بالوجود 

لمؤشر الذي هو اختفاء الفاعل فإّن اإلنساني بينما على مستوى الوظيفة التبادلية وبنفس ا

 .ذلك يعني أّن العالقة ما بين المؤلفة والقارئة رسمية

 (Sfard, 2008)أفكار سفارد : ثانياً 

جمعت سفارد أفكار فيجوتسكي حول التفكير وأفكار فتجنشتين حول اللغة لتطوير نظرة 

 ,Sfardي مثاًل /انظر)ا خاصة حول التفكير الرياضي والخطاب الرياضي في العديد من كتاباته

أّن التفكير عبارة عن تواصل ما بين الشخص ونفسه، ( Sfard, 2008)ترى سفارد (. 2008
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والتواصلي ( cognitive)وطّورت بذلك إطارًا نظريًا يجمع ما بين التوجه الذهني 

(communication ) أسمتهcommognitive وتناولته بتوسع في كتابها األخير ،(Sfard, 

أّن الخطاب ( Sfard, 2008)وفّصلت فيه مميزات الخطاب الرياضي، إذ ترى سفارد  (2008

 .الرياضي هو خطاب تواصلي يعتمد بالدرجة األولى على اللغة

إّن أفضل الطرق لتمييز الخطابات عن بعضها البعض هو البحث عن خصائص تميز 

لخطابات التي تتحدث عن كل منها عن غيرها، فمثاًل يمكن التعرف على الكيمياء من خالل ا

المواد الكيميائية، والتاريخ من خالل الخطابات التي تتحدث عن المجتمعات الماضية، كذلك 

يمكن التعرف على الرياضيات من خالل الخطاب الذي يتحدث عن الكائنات الرياضية مثل 

ات يختلف عن غير أّن األمر في الرياضي. األرقام والمجموعات واالقترانات واألشكال الهندسية

غيره كون الكائنات الرياضية عبارة عن كائنات غير مدركة وملموسة للناس األمر الذي يجعل 

كما ترى سفارد الرياضيات نظام ذاتي يخلق . تخيلها أصعب من غيرها مثاًل كالمواد الكيميائية

الخطاب  من ذاته كائناته الرياضية، بالتالي فإّن الكائنات الرياضية هي بالضرورة جزء من

 . الرياضي
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 :مميزات الخطاب الرياضي حسب سفارد

الكلمات واستخدامها المتخصص، : تطرح سفارد أربع خصائص للخطاب الرياضي هي

فيما يأتي شرح لهذه الخصائص . النمطية/ الحكاية، الروتين/ والوسائط البصرية، و السرد

 .األربعة

دة من الخصائص المميزة للخطابات واح(: Word use)الكلمات واستخدامها المتخصص  .1

هي الكلمات الرئيسية التي يتم استخدامها فيها، فكل خطاب نستطيع التعرف عليه من خالل 

كلمات متخصصة خاصة به دون غيره، بشكل يجعلنا بمجرد رؤيتها أو السماع به نعرف 

هندسية الكميات واألشكال ال: نوع هذا الخطاب، ومن هذه الكلمات في الخطاب الرياضي

، بالرغم من أّن األرقام تظهر بشكل غير متخصص في خطاباتنا (Sfard, 2008)واألرقام 

اليومية إال أننا في الرياضيات نستخدمها بشكل محدد، فمثاًل في محادثاتنا اليومية نقول 

تفاحة، ويكون قصدنا أننا أكلنا نصف تفاحة تقريبًا، بينما في الخطاب الرياضي  نصفأكلُت 

 ,Berger)تعني بالضبط نصف الكمية فنقول نصف الثمانية أربعة  نصفكلمة فإّن 

 ,Sfard)إّن استخدام الكلمات أمر هام جدًا حيث أنها تساعد على بناء المعاني (. 2013

2008; Berger, 2013.) 

من خصائص الخطاب استخدام كائنات مرئية (: Visual mediators)الوسائط البصرية  .2

يات كجزء من التواصل، تكون هذه الوسائط البصرية موجودة بشكل مستقل تجرى عليها العمل

في الخطابات بشكل عام بينما في الخطاب الرياضي والعلمي يتم استخدام وسائط من داخل 
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الخطاب الرياضي مثل الرموز والرسوم البيانية واألشكال، وذلك من أجل التعبير عن 

بين ثالثة ( Sfard, 2008)تفرق سفارد . ون حولهاالكائنات الرياضية التي يفكرون ويتواصل

مثل الرسوم البيانية ( iconic mediators)الوسائط األيقونية : أنواع من الوسائط هي

مثل التدوين الجبري الرياضي، ( symbolic mediators)واألشكال، والوسائط الرمزية 

 .ادمثل خرزات من المعد( concrete mediators)والوسائط المحسوسة 

عبارة عن أي تسلسل من (: Narrative)الحكاية المثبتة أو المتفق على صدقها /السرد .5

في الخطاب . الكالم كوصف الكائنات، والعالقات بين الكائنات مثل التعريفات والنظريات

الرياضي الرسمي يعتبر السرد الذي تتم الموافقة عليه من قبل مجتمع الرياضيين األكاديميين 

تتكون هذه النظرية من مجموعة من الكائنات الخطابية . معينة نظرية رياضية وفقًا لشروط

بعض السرد قد يعتبر صحيحًا رغم أنه . مثل البديهيات والمسلمات والتعميمات والتعريفات

ليس صحيحًا بالمطلق مثاًل في الخطاب الرياضي المدرسي بعض التعميمات تعتبر 

ألنها في نطاق الهندسة اإلقليدية، بينما " 181= ًا مجموع زوايا المثلث دائم"صحيحة مثل 

 .في الهندسة الالإقليدية فإّن هذا التعميم خاطيء وليس صحيحاً 

قد . النمط المميِّز أو المتكرر الذي تتم فيه حل المشكالت الرياضية(: Routines)الروتين  .6

ثبات أو دحض سرد  يتم . رياضي معينتكون جزءًا من إجراء معين، أو تعميم، أو برهنة وا 

تنظيم الروتين من خالل قوانين محددة، هذه القوانين ممكن أن تكون حول كائنات الخطاب، 

 .أو قوانين حول الخطاب نفسه كالقوانين التي تشكل برهان مقبول
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االستكشاف : بين ثالثة أنواع من الروتين هي( Sfard, 2008)تفرق سفارد 

(explorations ) والطقوس(rituals ) األفعال و(deeds .) يمكن التمييز فيما بينها من

خالل الهدف منها، فاالستكشاف هو الروتين الذي يهدف إلثبات سرد معين، مثل إجراءات 

جراءات استشكاف فرضية رياضية أما الطقوس . حل المعادالت، إثبات نتيجة رياضية، وا 

عادة من خالل عمل  فهو الروتين الذي يهدف للحصول على الموافقة االجتماعية، ويتم

المشاركين على موافقة نشاطهم الرياضي لروتين اآلخرين، أي العمل على تقليد روتينهم 

وأخيرًا األفعال وهي الروتين الذي . وكأنهم يمكن أن يكونوا جزء مهم من التعلم الرياضي

 .يهدف للتغيير في الكائنات ليس فقط في طريقة سردها كما األمر في االستكشاف

 ختامي تعقيب

السبب األساسي للجمع بين أفكار مورغان وسفارد هو استخدامهما في تطوير أداة تحليل 

 GCSEللخطاب الرياضي المدرسي عبر تحليل أسئلة امتحان الثانوية العامة البريطاني 

(Tang, Morgan, & Sfard, 2012  .) تشكل هذه األداة التحليلية األداة الرئيسة للدراسة

ليل كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية، وأتناولها بشيء من التفصيل في فصل الحالية في تح

 (.5 - 5جدول )إجراءات الدراسة   
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 تعريف المصطلحات

عبارة عن صورة الرياضيات التي تمثلها النصوص الرياضية، حيث أنه : الوظيفة الفكرية .0

والفاعلين في هذه  للتعرف عليها يتم النظر إلى أنواع العمليات وأنواع المشاركين

أنواع العمليات التي يتم النظر إليها ثالثة وهي العملية المادية والذهنية . العمليات

 .والعالئقية 

عبارة عن العالقات االجتماعية والشخصية ما بين المؤلفة والقارئة، : الوظيفة التبادلية .2

تم النظر إلى وللتعرف على طبيعة هذه العالقة ي. ودور كل منهما في النص الرياضي

الضمائر المستخدمة والتي تتراوح ما بين ضمائر المتكلم والمخاطب، أو عدم استخدام 

هذه الضمائر، باإلضافة إلى استخدام صيغة األمر والمصطلحات الرياضية 

 . المتخصصة

هي عبارة عن صورة الرياضيات التي تمثلها النصوص الرياضية : صورة الرياضيات .2

 ,Morgan)ن خالل الوظيفة الفكرية من إطار مورغان اللغوي ويتم التعرف عليها م

هنالك صورتان للرياضيات التي قد نجدها في النصوص الرياضية األولى أّن (. 1996

 ,Ernest)الرياضيات مطلقة وصالحة لكل زمان وال تتأثر بالمجتمع الذي تنوجد فيه 

2004; Dossey, 1992 )شاط إنساني وغير والثانية أّن الرياضيات عبارة عن ن

 (.Morgan, 2001)مفصولة عن السياق االجتماعي الذي تحدث فيه 
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هي عبارة عن صورة متعلمة الرياضيات التي تمثلها : صورة متعلمة الرياضيات .4

النصوص الرياضية ودورها في بناء األفكار الرياضية، وسيتم التعرف عليها من خالل 

هنالك صورتان (. Morgan, 1996)ي الوظيفة التبادلية من إطار مورغان اللغو 

لمتعلمة الرياضيات؛ األولى تمثل المتعلمة على أنها نشطة في بناء األفكار الرياضية 

 .والثانية تمثلها على أنها متلقية سلبية لألفكار

هو نوع خاص من ( Sfard, 2008)الخطاب كما عرفته سفارد : الخطاب الرياضي .5

الكلمات : ويتميز بأربعة خصائص هي التواصل الذي يختلف من خطاب آلخر،

إذا كانت هذه . واستخدامها المتخصص، والوسائط البصرية، والسرد، والروتين

 .الخصائص األربعة تتحدث عن الرياضيات فيكون الخطاب رياضي
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 الفصل الثاني

 مراجعة األدبيات

عليها الدراسة  يتناول هذا الفصل مراجعة لعدد من األدبيات لتشكل خلفية أدبية تستند

الحالية التي تهدف إلى تحليل كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية من منظور لغوي، وذلك من 

ما هي صورة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات : خالل اإلجابة على سؤالي الدراسة وهما

يات المدرسية المدرسية الفلسطينية؟ وما هي صورة متعلمة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياض

الفلسطينية؟ أبدأ الفصل بمراجعة األدبيات التي تناولت عالقة اللغة بالرياضيات، ألنتقل بعدها 

للحديث عن األدبيات التي تناولت تحليل النصوص الرياضية وذلك بالتركيز على األدبيات التي 

 .اتحدثت عن صورة الرياضيات فيها والتي تحدثت عن صورة متعلمة الرياضيات فيه

 عالقة اللغة بالرياضيات: أوالً 

ُأعطي في هذا المحور لمحة عن التطور في األبحاث حول عالقة اللغة بالرياضيات  

والتي بدأت بكون الرياضيات لغة قائمة بحد ذاتها لها رموزها ومصطلحاتها الخاصة بها 

(Morgan, 2000 ،1007؛ جابر وكشك  ) ومن ثم ظهور فكرة السجل الرياضي(Morgan, 

، لينتقل الحديث بعد ذلك عن كون اللغة (1041؛ الشويخ، Alshwaikh, 2011؛ 1996

 Alshwaikh, 2011)المستخدمة في الرياضيات عبارة عن شكل من أشكال التواصل المتعددة 

NCTM, 2000; Morgan, 1996;)ما أن تكون مكتوبة  .، وبأنها إما أن تكون محكية وا 
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بين اللغة والرياضيات هي اعتبار الرياضيات لغة  أولى العالقات التي جمعت ما 

قائمة بحد ذاتها، هذه اللغة لها رموزها وأرقامها وكلماتها وتراكيبها الرياضية الخاصة بها 

(Morgan, 2000 ،1007؛ جابر وكشك) وقد سيطرت هذه العالقة مدة ال بأس بها وأظنها ما ،

الرياضيات بالنسبة لنا ال تتجاوز حدود الرموز فال زالت . زالت تسيطر على تفكير الكثيرين منا

فما أن يدخل عدد ال بأس به من معلمات الرياضيات حصة والمصطلحات الرياضية، 

الرياضيات المدرسية نجد أنهّن يبدأن بذكر القوانين والنظريات والتعميمات ليس ذلك فقط بل 

التي تبذل الطالبات جهدهّن في  يجعلن من السبورة لوحة فنية جميع عناصرها الرموز واألرقام،

فك شيفراتها وفهمها وفي أثناء ذلك تضج عقول الطالبات بأسئلة كثيرة حول مدى الفائدة المرجوة 

من كل ذلك غير الحصول على العالمة الكاملة لحظة تفريغ ما تم تخزينه من معلومات في 

 ! االختبارات؟

أمرًا ذا معنًى ال سيما بعد بروز عدد لم يعد اعتبار الرياضيات لغة قائمة بحد ذاتها  

من الصعوبات والمشكالت في أثناء تعلم الطالبات للرياضيات، تلك الصعوبات الناجمة عن 

الغموض الذي قد تسببه بعض الكلمات التي لها معاٍن مختلفة ما بين استخدامها في الرياضيات 

، األمر (Tout, 1991; Zevenbergen, 2001; Morgan, 2010)المدرسية والحياة اليومية 

الذي دفع التربوّيات للنظر بشكل أعمق لماهية الرياضيات التي فعليًا ال تقتصر على الرموز 

والمصطلحات الرياضية بل تتضمن باإلضافة لذلك كلمات مستخدمة في الرياضيات وفي الحياة 

 .اليومية مما أدى لظهور مفهوم السجل الرياضي
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( Schleppegrell, 2011)سجل كما ورد في شليبيغريل عّبر هاليداي عن فكرة ال 

بأنه مجموعة من المعاني المناسبة لوظيفة معينة من اللغة، والتي تكون جنبًا إلى جنب وبشكل 

ال ينفصل عن الكلمات والتراكيب التي تعبر عن هذه المعاني، وفي الرياضيات يشير السجل 

لتي هي ليست رياضية في التعبير عن األفكار الرياضي إلى كيفية استخدام اللغة الطبيعية ا

كما ورد في ( Halliday, 1985)ومن األمثلة التي يذكرها هاليداي . واألغراض الرياضية

حول كيفية استخدام اللغة الطبيعية اإلنجليزية في الرياضيات استخدام كلمات ( 1041)الشويخ 

مجموعة المتسلسلة حتى ن كيب مثل واستخدام ترا مثلث قائم الزاويةو الضربو المجموعةمثل 

 .من الحدود

قد يواجه الطلبة بعض التحديات والصعوبات في أثناء تعلمهم الكلمات والتراكيب  

الرياضية سواء تلك التي تكون مستعارة من الرياضيات أو من الحياة اليومية، إذ قد ُتشكل بعض 

ألّن معانيها الرياضية تكون مختلفة  الكلمات المستعارة من الحياة اليومية غموضًا لدى الطلبة

 ,Zevenbergen) يذكر زيفنبيرجين(. Morgan, 2010)عما هي عليه في الحياة اليومية 

مثااًل من المرحلة المتوسطة على مثل هذا الغموض وهو عندما قامت المعلمة بسؤال ( 2001

بة مجيبة بأنها ال صندوق، تعجبت الطال( volume)طالبة فيما إن كانت تستطيع أن تجد حجم 

 .تستطيع معللة ذلك بأّن الحجم بالنسبة لها هو كبسة الزر الموجودة على ريموت التلفزيون

أّن غموض الكلمات ينتج كذلك من بعض ( Morgan, 2010)وتضيف مورغان  

الكلمات التي تستخدم في المنطق بشكل مخالف لما هي عليه في الحياة اليومية، فمثاًل عندما تم 
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عددين فرديين هو عدد زوجي، اكتفى بعض  أيي أّن مجموع /بّين: ء الطلبة السؤال التاليإعطا

في المنطق " أي"، وهنا خلط الطلبة بين معنى 8=3+5: الطلبة بإعطاء مثاٍل على ذلك مثل

الرياضي والتي تتطلب ضرورة بيان صحة العبارة في جميع الحاالت وبين معناها في الحياة 

 .اليومية

لمشكالت والصعوبات التي يواجهها الطلبة قد تنتج من خالل النقاش والحوار بعض ا 

 ;Morgan, 2010)الذي يتم سواء ما بين المعلمة والطالبات أو ما بين الطالبات أنفسهن 

Barwell, 2005 ) وهذا يقودنا إلى الحديث عن كون اللغة شكاًل من أشكال التواصل ،

رة على استخدام مفردات ورموز رياضية في التعبير عن الرياضي الذي يعّرف على أنه القد

يتضمن التواصل الرياضي جانبين هما التواصل (. NCTM, 2000)األفكار والعالقات وفهمها 

بدوي، )بلغة الرياضيات حول الرياضيات ذاتها والتواصل بلغة الرياضيات حول موضوع آخر 

مهمًا في بناء المعاني للمفاهيم واألفكار ويعتبر التواصل الرياضي بجانَبْيه عنصرًا (. 1005

 (.1007جابر وكشك، )الرياضية المختلفة 

على  لتؤكد NCTMالمجلس المجلس الوطني لتعليم الرياضيات وقد جاءت معايير  

أهمية التواصل الرياضي، وضرورة التركيز على تضمين مناهج الرياضيات في كل المستويات 

دى الطلبة، وذلك نظرًا لكون التواصل الرياضي أحد المكونات فرصًا لتنمية مهارات التواصل ل

والتي تمثل هدفًا رئيسيًا لتعلم الرياضيات ( Mathematical Power)األساسية للقدرة الرياضية 

(NCTM, 2000 .) يتم التواصل حول األفكار الرياضية من خالل أشكال تواصل مختلفة منها
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لتي لكل منها دورها المهم الذي ال يمكن تجاهله أو التقليل اللغة والصور والرموز واإليماءات وا

(. 1041الشويخ،  ؛Alshwaikh, 2011 ؛ Morgan, 1996)منه في تعلم وتعليم الرياضيات 

والتواصل من خالل اللغة  هو موضع اهتمامي في دراستي الحالية، وهو إما أن يكون شفهي 

ن مكتوب يتم عن طريق الكتابة أو القراءة محكي يتم عن طريق التكلم واالستماع أو أن يكو 

(Morgan, 2010.) 

وبالنظر إلى التواصل الرياضي اللغوي المكتوب نجد أّن النصوص الرياضية المتمثلة    

في كتب الرياضيات تشكل جزءًا منها، وألّن التواصل الرياضي يلعب دورًا مهمًا في تعلم وتعليم 

الباحثات اهتموا بدراسة وتحليل اللغة المستخدمة في الرياضيات فإّن عددًا من الباحثين و 

 ;Morgan, 1996)النصوص الرياضية ودورها في عملية بناء المتعلم ألفكاره الرياضية 

Burton & Morgan, 2000; Haggarty & Pepin, 2002; Morgan, 2004) وهذا ما ،

 .بتحليل النصوص الرياضيةسأتناوله في المحور التالي من خالل مراجعة األدبيات التي قامت 

 تحليل النصوص الرياضية: ثانياً 

ُتشكل كتب الرياضيات المدرسية جزءًا مهمًا من أشكال التواصل اللغوي في تعلم   

وتعليم الرياضيات، إذ أنها تعد المصدر الرئيسي للطلبة والمعلمات في حصص الرياضيات 

الي فهي تشكل جزءًا كبيرًا من خبرات الطلبة وبالت. المدرسية في سياقنا الفلسطيني وربما العربي

ومعلماتهم حول النص الرياضي، األمر الذي يؤثر على طرق كتاباتهم وكيفية قراءة معلماتهم 
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، كما أّن الكتب تؤثر على نواحي الحياة التعلمية التعليمية (Morgan, 1996)لهذه الكتابات 

 (.1040السرابي، )لهم وعلى عقائدهم وأفكارهم 

للكتابة الرياضية فيتعلمون " المناسب"الطلبة في كتب الرياضيات المدرسية النموذج  يجد

منها خصائصها، ال سيما أّن المعلمات ال يعطين الطلبة الوقت الكافي لتعلم الكتابة الرياضية 

وذلك ألّن بعضهّن يرجع عدم استخدام الكتابة في تعليم الرياضيات لضيق الوقت سواء أكان  

ة غير الكافي لتنفيذ األنشطة أم وقت المعلمات أنفسهن خارج أوقات الحصص وذلك وقت الحص

عند قيامهّن بتصحيح كتابات الطلبة وتقديم التغذية الراجعة ال سيما إن كان عدد الطلبة كبيرًا، 

كما أّن أخريات يَرْين أّن قدرات الطلبة الكتابية الضعيفة تحد من استخدامهّن لألنشطة الكتابية 

 ,Quinn & Wilson)ّن تطوير قدرات الطلبة الكتابية برأيهّن هي وظيفة معلمات اللغة وأ

1997.) 

ومن الجدير بالذكر أّن التواصل اللغوي المكتوب ليس بالموضوع الهّين البسيط وأنه 

مجرد كلمات تكتبها الكاتبة تنقل فيها ما بعقلها لتضعها بين طّيات الورق، وبمجرد قراءة هذه 

فإنها تنتقل كما أردات الكاتبة لعقل القارئة، وذلك ببساطة ألّن كل من الكاتبة والقارئة  الكلمات

لهّن توجهاتهّن وخبراتهّن الخاصة بهّن األمر الذي من شأنه التأثير على عملية بناء وتفسير 

 (. Morgan, 1996)النص المكتوب 

يم الرياضيات سعى عدد نظرًا ألهمية كتب الرياضيات المدرسية ودورها في تعلم وتعل

من الباحثين والباحثات لتحليل النصوص الرياضية من جوانب متعددة وبأدوات مختلفة، فمنها ما 
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أبو عميرة، )حاولت معرفة صورة ودور كل من الرجل والمرأة في كتب الرياضيات المدرسية 

ية لمعرفة ، ومنها ما قامت بتصميم أدوات لتحليل النصوص الرياض(1040؛ السرابي، 4995

الوظائف الفكرية والتبادلية والنصية التي من الممكن أن يبنيها الطلبة من خالل تلك النصوص 

(Morgan, 1996 .) 

في تحليل (  ,4995Morgan)قام بعض الباحثين والباحثات باستخدام إطار مورغان 

 ;Morgan, 2004; Morgan, 2006)و ( 1041الشويخ، : )مثال]النصوص الرياضية 

Herbel-Eisenmann & Wagner, 2007]) وآخرون قاموا بتحليل النصوص الرياضية ،

 ;Morgan, 2001)المدرسية لمعرفة صورة الرياضيات والنشاط اإلنساني الذي تمثلهما 

Shilling, 2009 .) ومن الباحثات من قامت بتحليل كتابات باحثين رياضيين وباحثات

في مكان ( Morgan, 2004)قامت مورغان  ، وقد(Burton & Morgan, 2000)رياضيات 

آخر بتحليل التعريفات الرياضية في كتابات الرياضيين في مقاالت أكاديمية ومقارنتها مع كيفية 

عرض التعريفات في كتب الرياضيات المدرسية ألكثر من مرحلة، ومَن الدراسات مْن قامت 

 Herbel-Eisenmann)تمثلها بتحليل النصوص الرياضية للتعرف على طبيعة المتعلم التي 

& Wagner, 2007 .) 

من أجل أهداف البحث المتمثلة في استكشاف طبيعة الرياضيات وطبيعة المتعلم التي   

أقوم فيما يأتي ( 4995)تمثلهما كتب الرياضيات المدرسية وذلك من خالل إطار مورغان 
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ن نبنيها من خالل قراءتنا بالحديث عن األدبيات التي تناولت صورة الرياضيات التي يمكن أ

 . للنصوص الرياضية ألنتقل بعدها للحديث عن صورة متعلمة الرياضيات التي تمثلها

 المدرسية الكتب في الرياضيات صورة . أ

تتباين وجهات النظر حول طبيعة الرياضيات، فمنها ما ترى أنها ذات طبيعة مطلقة   

صل عن الوجود اإلنساني وهذا العالم المنفصل وثابتة ال تحتمل التغيير إذ أنها تقع في عالم منف

يتكون من الكائنات الرياضية التي تتجّول فيه وتتفاعل مع بعضها البعض مكونة األفكار 

والنظريات والتعميمات الرياضية التي يمكننا التعرف إليها من خالل القيام برحلة استكشافية لهذا 

في -ومنها (.   Ernest, 2004, Dossey, 1992; shilling, 2009)العالم الغامض 

ترى أنها ذات طبيعة ديناميكية وتتغير باستمرار وأنها غير منفصلة عن الوجود  -المقابل

فعلى سبيل المثال نرى أّن الهندسة والمساحة نشأت في مصر (. Morgan, 2001)اإلنساني 

يل التي جعلتهم عند الفراعنة نتيجة للحاجات االقتصادية واالجتماعية كفياضانات نهر الن

يبتكرون أساليب هندسية لتحديد مساحات الحقول وتنظيم الري، األمر الذي يعني أّن األفكار 

جابر )الرياضية هي من صنع اإلنسان واختراعه وليس كما السائد بأنها قادمة من عالم آخر 

ات التي ُتهمش كما أّن أصحاب النظرة الثانية يَرْون أّن النظرة المطلقة للرياضي(. 1007وكشك، 

الوجود اإلنساني تتناقض والنظرات الحديثة لإلنسان على أنه باٍن للمعرفة ال متلٍق سلبي لها 

(Olivier, 1989 .) بالتالي كيف لإلنسان أن يقتنع باألفكار الرياضية عندما ال يتم دمجها
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ان في إيجادها بواقعنا وثقافتنا التي نعيشها و يتم تقديمها على أنها علم جاهز ال يد لإلنس

 (.Fasheh, 1997)واختراعها 

تتواجد تلك النظرات المتباينة في النصوص الرياضية التي تعتبر مساحة للتفاعل   

والتواصل حول األفكار الرياضية ما بين النص والقارئة لهذا النص، فقد حاولت هاَغرتي وبيبن 

(Haggarty & Pepin, 2002  )ة األكثر استخدامًا في استكشاف كتب الرياضيات المدرسي

ثالث دول هي إنجلترا وفرنسا وألمانيا لمعرفة صورة الرياضيات فيها، ووجدتا أّن النمط السائد 

لصورة الرياضيات فيها أنها أكيدة وغير قابلة للسؤال وال تتأثر بالسياق الثقافي واالجتماعي الذي 

ذلك الحظتا أّن هناك بعض  مع. تحدث فيه وأّن المؤلفين ظهروا وكأنهم مالكين للمعرفة

االختالفات في هذه الكتب منها مثاًل أّن كتب الرياضيات المستخدمة في إنجلترا تأخذ بعين 

 .االعتبار إلى حد ما أّن الطلبة هم صانعي المعرفة الرياضية وليسوا مستقبلين لها

في استكشافهما للكتب (  Haggarty & Pepin, 2002)اكتفت هاَغرتي وبيبين 

األكثر )درسية بالنظر إلى االختالفات والتشابهات ما بين كتب الرياضيات المدرسية الم

للدول الثالث ومشاهدة حصص الرياضيات لخمسة مدارس بمعلمي رياضيات اثنين ( استخداماً 

من كل دولة ومن ثم مقابلتهم، وأهملتا في المقابل فكرة أّن اللغة والخيارات التي يقوم بها الطلبة 

 ,Morgan, 1996)المعاني التي يقومون ببنائها أثناء بنائهم لألفكار الرياضية  تؤثر في

األمر الذي قد يعطي صورة غير مكتملة عن صورة الرياضيات في هذه الكتب ( 2006

 . المدرسية
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وفي محاولة لتطوير عملية تحليل النصوص الرياضية وانطالقًا من أّن النص     

ي تلعب فيه اللغة دورًا مهمًا في بناء األفكار الرياضية الرياضي عبارة عن فعل اجتماع

(Morgan, 1996  ؛Alshwaikh, 2011 1041الشويخ، ؛) اقترحت مورغان ،(Morgan, 

أداة لتحليل النصوص الرياضية من منظور لغوي اعتمدت فيها على علم اللغة ( 2006 ,1996

الذي يرى ( Halliday, 1978)لهاليداي  systematic Functional Linguisticsالوظيفي

. أّن النص الرياضي يحقق ثالث وظائف هي الوظيفة الفكرية والوظيفة التبادلية والوظيفة النصية

كيف يمكن للتحليل اللغوي أن يكشف ويوضح ( Morgan, 1996, 2006)وقد بّينت مورغان 

ل اإلجابة على االختالف في صورة الرياضيات التي يبنيها الطلبة في مراحل مختلفة من خال

التي ُتعتبر رياضية؟ ( objects)ما هي أنواع األنشطة والكائنات : مجموعة من األسئلة وهي

كيف تنوجد الرياضيات؟ هل من خالل االكتشاف أم من خالل الخلق واإلنشاء؟ ما دور اإلنسان 

 في الرياضيات؟

الرياضية، إذ قد تختلف صورة الرياضيات باختالف السياق الذي تتم فيه النصوص   

أربعة أنواع ( Morgan, 1996)كما ورد في مورغان ( Richards, 1991)يعّرف ريتشاردز 

( Research Math)الرياضيات البحثية : من النصوص الرياضية بناًء على ذلك هي

المنشورة في المجالت )والرياضيات األكاديمية ( Inquiry Math)والرياضيات االستقصائية 

للتعريفات الرياضية ( Morgan, 2004)وفي تحليل مورغان . اضيات المدرسيةوالري( المحكمة

المستخدمة في المقاالت األكاديمية وتلك المستخدمة في كتب الرياضيات المدرسية ألكثر من 
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مرحلة، وجدت أّن الكتب المدرسية تعرض التعريفات كشيء ثابت في المقابل ُتعرض التعريفات 

ففي األوراق . كشيء ديناميكي متطور وُيصنع من قبل الرياضيينفي المقاالت األكاديمية 

دعينا : مثال) البحثية أو المقاالت األكاديمية يظهر الرياضيين وهم يقومون بتطوير التعريف 

في كتب الرياضيات المدرسية ( اإلنسان)، بينما ال يظهر وجود للفاعل ...(نفترض أّن س هي 

في تحليله لكيفية ( 1041)في حين أّن الشويخ (. ُتسمى س: ثالً م)ال سيما للمرحلة األقل عمرًا 

تقديم مفهوم االحتمال في كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية لصفوف الرابع والعاشر والثاني 

( يكون الطالب في الغالب)عشر وجد أّن مفهوم االحتمال ُيظهر النشاط اإلنساني بفاعل معلوم 

خفاء الفاعل في الظهور بدءًا في الصفين الرابع والخامس،  بينما يبدأ الفعل المبني للمجهول وا 

من الصف السادس لنجد أّن الرموز والمصطلحات الرياضية أصبحت تسيطر على مفهوم 

 ,Morgan)بعكس ما توصلت إليه مورغان  -االحتمال في كل من العاشر والثاني عشر 

 .في تحليلها للتعريفات الرياضية( 2004

لية إخفاء الفاعل، وبالتحديد اإلنسان، من خالل االسمية عم تظهر   

(nominalization ) التي تعني تحويل الفعل الرياضي إلى اسم، واالسمية من شأنها أن تؤكد

 ,Morgan)أّن الرياضيات عالم مستقل ذاتي تقوم فيه الكائنات الرياضية باألفعال الرياضية 

للنصوص الرياضية  ( Herbel-Eisenmann, 2007)آيزينمان -، وفي تحليل هيربيل(1996

صفحة قامت  51خالل مرة  57وجدت أّن هناك استخدامًا ال بأس به لالسمية إذ تكررت حوالي 

، كذلك نجده في تحليل شيلينج (الرسمة تعرض لك، المعادلة تبين لك: مثالً ) بتحليلها
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(Shilling, 2009 )علمي ما قبل الخدمة لثالثة كتب مستخدمة في مساقات الرياضيات لم

مرة وفي الكتاب  14للمرحلة األساسية، فقد تكررت االسمية في كل من الكتاب األول والثاني 

 . مرة 50الثالث 

ال يقتصر األمر على استخدام اإلسمية على كتب الرياضيات المدرسية، ففي تحليل   

في حلولهم وبدرجات متفاوتة  مورغان ألعمال الطلبة الكتابية وجدت أّن الطلبة استخدموا اإلسمية

(Morgan, 1996, 2006)  على الرغم من أّن طبيعة إحدى المهمتين تتطلب التجريب والعمل

ويبدو أّن هذا يأتي نتيجة تأثر الطلبة بطبيعة الكتب المدرسية والتي . المادي للتوصل للتعميم

 (.Quinn & Wilson, 1997)يجدون فيها النموذج المناسب للكتابة الرياضية 

جانبًا من الجوانب التي أشارت إليها مورغان ( nominalization)يعد استخدام اإلسمية 

(Morgan, 1996, 2006 ) في إطارها اللغوي في سبيل التعرف على صورة الرياضيات من

ومن الجوانب األخرى التي يمكننا النظر إليها نوع العملية، هذه . خالل النصوص الرياضية

عمليات المادية والذهنية والعالئقية و تعد من أكثر أنواع العمليات شيوعًا من بين العمليات هي ال

إّن اختيار إحدى العمليات (. Halliday, 1978)العمليات الست التي أشار إليها هاليداي 

الثالث دون األخرى يجعلنا نبني معنًا مختلفًا، فاستخدام العمليات المادية يكثر في المواقف التي 

منا أن نبني أفكارنا من خالل العمل، األمر الذي ينعكس بالتالي على كيفية رؤيتنا  تتطلب

للرياضيات فنرى أنها عبارة عن نشاط إنساني وأّن األفكار الرياضية نحن من يقوم باختراعها 

في حين نجد أّن كثرة استخدام العمليات الذهنية يجعلنا نرى أّن الرياضيات موجودة من . وخلقها
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علينا فقط محاولة اكتشافها، بينما استخدام العمليات العالئقية يشير إلى كون الرياضيات قبل و 

 (.Morgan, 1996)نظام ذاتي مستقل من العالقات القائمة بين الكائنات الرياضية 

تتضح الفكرة السابقة من خالل تحليل األعمال الكتابية الذي قامت به مورغان       

(Morgan, 1996, 2006 ) الذي على الرغم من كونه لطلبة حصلوا على نفس التقييم إال أنه و

 -الذهنية –المادية)أظهر اختالفًا في صورة الرياضيات في حلولهم نتيجة اختالف العمليات 

ففي المهمة األولى التي تطلبت من الطلبة إيجاد عالقة . التي استخدموها أثناء الكتابة( العالئقية

رف المرسوم على شبكة مثلثات متساوية األضالع وعدد المثلثات ما بين أبعاد شبه المنح

في أحد الحلول استخدامًا لكال ( 4995)الموجودة بداخل شبه المنحرف، وجدت مورغان 

وكان ( 5ستزيد إلى  5عندما يزيد طول الضلع المائل إلى : مثالً )العمليتين العالئقية والمادية 

بأعمال مادية مما جعل صورة الرياضيات تظهر وكأنها  الحل يتضمن إشارات كثيرة على القيام

وبمقارنتها بحل آخر وجدت مورغان أّن استخدام العمليات العالئقية سيطر على . نشاط إنساني

 .طريقة الحل مما عكس الصورة التقليدية المطلقة للرياضيات

ا في طريقة تعبيرنا يبدو أّن الصورة التقليدية المطلقة للرياضيات ما زالت تسيطر علين      

عن األفكار الرياضية وأكثر من ذلك في طريقة حكمنا على النصوص الرياضية، فقد عرضت 

مورغان على مجموعة من معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية والثانوية وباحثات تربويات 

 : ثالث جمل هي( Morgan,  2001)رياضيات 

 المستطيل له أقطار متساوية .4

 اس أطوال المستطيل فإنك ستجدين أنها متساويةإذا قمِت بقي .1
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 قياس أطوال أقطار المستطيل دائما متساوية .5

ومن ثم وجهت إليهّن سؤااًل حول أّي من الجمل السابقة تعتبر أكثر رياضيًة؟ وهنا أشارت 

معظمهّن إلى كون الجملة األولى هي األكثر رياضية على الرغم من أّنه كما نالحظ أّن الجمل 

ة السابقة تتحدث عن نفس المعلومة عن أقطار المستطيل إال أّن صياغتها جاءت بطرق الثالث

إّن اختيار الجملة األولى يرجع إلى كونها تؤكد على الطبيعة المطلقة للرياضيات بينما . مختلفة

نجد أّن الجملة الثانية فيها ظهور للنشاط اإلنساني الذي يحاول إثبات صحة الحقائق الرياضية 

دائمًا، مما يجعل الجملتين الثانية : وتستخدم الجملة الثالثة التعبيرات الزمانية مثل. حقق منهاوالت

والثالثة تتناقضان وطبيعة الرياضيات المطلقة التي ترى أّن الحقائق الرياضية صحيحة في كل 

 .األوقات وليست بحاجة إلى اإلثبات والتحقق من صحتها

رياضيات أيضًا على معتقدات الكثير من طلبة المدارس تسيطر النظرة المطلقة لل       

 ,Crawford, Gordon)والجامعات، فقد وجد كروفورد، وغوردون، ونيكوالس، وبروسر 

Nicholas & Prosser, 1994 ) طالب وطالبة جامعيين في إحدى بين ثالثمئة من % 73أّن

 وصيغاً  ورموزاً  ليست إال أرقاماً ها الرياضيات مجردة وشكلية وأنّ أّن جامعات أستراليا يَرْون 

ومثل هذه النتيجة نجدها لدى بيتوكس، وود، وسميث، وماذر، . وقوانيَن تستخدم لحل المسائل

نجلبريت وآخرون   ,Petocz, Wood, Smith, Mather, Harding)وهاردنج، وا 

Engelbrecht, et al, 2006 .)ة لعدد يمكن ارجاع النظرة المطلقة التي يحملها هؤالء الطلب

من العوامل منها صورة الرياضيات في كتب الرياضيات التي يدرسونها، باإلضافة لصورة 
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الرياضيات التي تحملها معلماتهم والتي تظهر من خالل استراتيجيات التعليم التي يستخدمنها في 

 (.Dossey, 1992)تعليم األفكار الرياضية 

مهمتهم ال تتعدى حفظ المعلومات  يرى الطلبة أنفسهم من خالل النظرة المطلقة أنّ 

والمعادالت التي يأخذونها خالل حصص الرياضيات ومن ثم إفراغها وقت االختبار 

(Crawford et al, 1994 .) تعيدني هذه الفكرة من رؤية الطلبة ألنفسهم بأّنهم متلقين سلبيين

كيفية رؤية الطلبة للمعرفة الرياضية إلى فكرة أّن النص الرياضي يمكنه أن يساهم أيضًا في 

ألنفسهم خالل تعلمهم للرياضيات هل هم متلقون سلبيون لألفكار الرياضية أم أّنهم من يقومون 

ببنائها بشكل نشط وأّنهم جزٌء فاعٌل من مجتمع الرياضيين، وهذا ما سأتحدث عنه فيما يأتي إذ 

أثناء تفاعلها مع سأقوم بمراجعة بعض األدبيات التي تناولت صورة المتعلمة التي تبنيها 

 .النصوص الرياضية

 المدرسية بالرياضيات وعالقتها المتعلمة صورة  .ب

تلعب الكتب المدرسية كنصوص اجتماعية دورًا في عملية تعزيز دور المرأة ومكانتها  

لغاء مظاهر التمييز الجنسوي ضدها، وفي محاولة النظر إلى النصوص الرياضية  في المجتمع وا 

ية لمعرفة إن كانت تعمل على تمييز أحد الجنسين دون اآلخر وجدت كل من في الكتب المدرس

أّن المرأة في الكتب المدرسية مازالت ال تحظى بذكر ( 1040)والسرابي ( 4995)أبو عميرة 

، إذ ال تزال الخياطة وشراء القماش والقيام (االجتماعية والعلمية)مميز لها على مستوى األدوار 
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وغيرها من األدوار التقليدية تُنسب لها في مقابل الرجل الذي ُيعطى األدوار باألعمال المنزلية 

" الغربة الرياضية"إّن هذا التمييز ضد المرأة لصالح الرجل من شأنه أن ُيّولد شعورًا بـ. القيادية

، لذا نجد أّن كثير من (Golding, 2010)لدى الطالبات مما يمنع ويعيق تعلمهّن للرياضيات 

يكرهّن الرياضيات وال يجدن المتعة في تعلمها ويَرْين أّن الرياضيات حكر على الطالب  الطالبات

 (.1045الشويخ، الشرفا وعواد، )منهّن " أذكى"الذين هم باعتقادهّن 

إّن محاولة النظر للغة المكتوبة بعمق أكبر ُيمكنها أْن ُتظهر أّن الرجل قد يقع أيضًا  

ْن كان ذلك أقل حدة منها، هذا ضحية جنبًا إلى جنب المرأة ويط اله التهميش كما المرأة وا 

لذا لنعطي . التهميش يتم من خالل ظهوره كمتعلم سلبي ليس له دور في بناء األفكار الرياضية

صورة أشمل حول طبيعة المتعلمة في الكتب المدرسية نحن بحاجة للنظر بطريقة تتجاوز عّد 

 .المرأةالمرات التي يتكرر فيها كل من الرجل و 

كيف يمكن للتحليل اللغوي أْن يكشف ( Morgan, 1996, 2006)بّينت مورغان  

ويوضح االختالف في طبيعة المتعلمة التي يبنونها عن أنفسهّن وذلك من خالل الوظيفة التبادلية 

من إطارها اللغوي، الذي تدعونا من خالله إلى الغوص في أعماق المعاني لنعطي صورة أكثر 

ـة في هذه الكتب الرياضية من خالل النظر إلى مدى استخدام كل /ل طبيعة المتعلماكتماال حو 

من ضمائر المتكلم أو المخاطب أو إخفاء الفاعل أو استخدام صيغة األمر والمصطلحات 

 . الرياضية المتخصصة وبيان المعاني المحتملة لكل استخدام منها
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بتحليل ثالثة كتب ( O'Keefee & O’Donoghue, 2007)قامت أوكيفي وأودونوغو  

في الكتب الثالثة كان  نحنمدرسية إيرلندية بجزأيها االثنين فوجدا أّن استخدام ضمير المتلكم 

 :كاآلتي

 مرة  15مرة وفي الجزء الثاني تكرر  55الكتاب األول الجزء األول تكرر 

 مرة  14مرة وفي الجزء الثاني تكرر  47الكتاب الثاني الجزء األول تكرر 

 مرات 9مرة وفي الجزء الثاني تكرر  14الكتاب الثالث الجزء األول تكرر 

ـة في /في النصوص الرياضية إلى انخراط المتعلم نحنيشير استخدام ضمير المتكلم  

وأّن الطلبة لهم دور نشط في بناء األفكار ( Morgan, 1996, 2006)الفعل الرياضي 

اللتين تنظران ( البنائية والبنائية االجتماعية)الحديثة الرياضية األمر الذي يتوافق مع النظريات 

للطلبة بأّنهم من يقومون ببناء وتطوير فهمهم ومعرفتهم بأنفسهم وليس من خالل استقبال المعرفة 

في ذات الوقت أّن (  ,4987Pimm)لكن يرى ِبم (. Olivier, 1989)بطريقة جاهزة ومنظمة 

ب المدرسية ليس باألمر الجيد ألولئك الطلبة الذين ال استخدام ضمير المتكلم بكثرة في الكت

كما أّن اختفاء هذه . يشعرون بأّنهم جاهزون لتحمل المسؤولية في بناء األفكار الرياضية

الضمائر ليس محمودًا ألّنها تلغي مشاركة الطلبة ودورهم النشط في عملية التعلم وهذا ما 

إذ لم يرد أّي استخدام لضمير (  Herbel-Eisenmann, 2007)آيزينمان  -الحظته هيربيل

في تحليله لمفهوم ( 1041)المتكلم خالل الوحدة التي قامت بتحليلها، والحظه أيضًا الشويخ 
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في كتاب الصف ( يمكنني)اإلحتمال للصفين العاشر والثاني عشر بينما ظهر ضمير المتكلم 

 .الرابع

بأّنهم ينتمون إلى مجتمع  ينخرط الطلبة في بناء األفكار الرياضية ويشعرون 

الرياضيين من خالل استخدام صيغة األمر والمصطلحات والرموز الرياضية، وقد وجد الشويخ 

في تحليله أن استخدام الرموز والمصطلحات الرياضية المتخصصة يتم في المراحل ( 1041)

ا مستخدمة بكثرة في أيضا نجده. الدراسية العليا بينما في المراحل االبتدائية ال يتم استخدامها

في الكتب الثالثة التي ( O'Keefee & O’Donoghue, 2007)تحليل أوكيفي وأودونوغو 

حوالي (  الجزء األول والثاني)قاما بتحليلها فعلى سبيل المثال اسُتخِدَمت في أحد الكتب الثالثة 

ومالحظة فيما إن يبدو أّن هذا العدد الكبير يتطلب من الباحثْين أن يتوقفا عنده . مرة 4453

كانت هذه المصطلحات والرموز الرياضية جديدة بالنسبة للطلبة، ألنها إن كانت كذلك فإنها من 

 (. Morgan, 2010)الممكن أن تشّكل بعض الصعوبات لدى الطلبة أثناء تعلمها 

في مقابل ظهور الطلبة كنشطين في بناء أفكارهم الرياضية نجد أّنهم قد يظهرون  

خفاء الفاعل من خالل صيغة على أّنهم  متلقين سلبيين لها من خالل عدم استخدام الضمائر وا 

المبني للمجهول أو من خالل استخدام االسمية التي نجدها تتكرر وبنسبة متفاوتة في معظم 

 ,Morgan, 1996)الكتب التي اعتمدت على تحليل النصوص الرياضية باستخدام أداة مورغان 

نجد ( O'Keefee & O’Donoghue, 2007)ة أوكيفي وأودونوغو فمثاًل في دراس(. 2006

 31في كال الجزأين للكتاب الثاني و 447مرة في كال الجزأين للكتاب األول و 83أّنها تكررت 
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في كال الجزأين للكتاب الثالث، األمر الذي يشير إلى أن التأثر بالنظرة التقليدية السلوكية للطلبة 

ال ترى بأّنهم مجرد أوعية توضع فيها المعلومات وتخزن إلى حين ما زال موجودًا فهي ال تز 

 (.1005فريري، )استرجاعها وقت االختبار وأّن الطلبة ال دور لهم في بناء معرفتهم بأنفسهم 

 :ملخص مراجعة األدبيات

تم في هذا الفصل مراجعة األدبيات المتعلقة بالدراسة الحالية، وقد انقسمت هذه  

ورين رئيسين، األول عن العالقة ما بين اللغة والرياضيات، حيث بدأت هذه المراجعة إلى مح

العالقة باعتبار الرياضيات لغة قائمة بحد ذاتها لها رموزها ومصطلحاتها الخاصة بها 

(Morgan, 2000) ومن ثم ظهرت فكرة السجل الرياضي ،(Morgan, 1996 ؛

Alshwaikh, 2011 ،ي أصبح الحديث حول الرياضيات ، وفي الوقت الحال(1041؛ الشويخ

 Alshwaikh, 2011)أنها خطاب رياضي وأّن اللغة تعد شكاًل من أشكال التواصل المتعددة 

NCTM, 2000; Morgan, 1996;.) 

أما المحور الثاني فقد كان حول تحليل النصوص الرياضية، حيث سعى عدد من  

صوص الرياضية من جوانب متعددة نظرًا الباحثين والباحثات إلى تحليل اللغة المستخدمة في الن

لكونها شكاًل من أشكال التواصل المتعددة الذي يلعب دورًا مهمًا في تعلم وتعليم الرياضيات 

 Morgan, 2004; Morgan, 2006; Herbel-Eisenmann)و ( 1041الشويخ، : )مثال]

& Wagner, 2007 .]) الرياضية منها تنوعت أهداف الباحثين والباحثات في تحليل النصوص

ما كان لمعرفة صورة الرياضيات والنشاط الرياضي الذي تمثلهما، حيث تباينت هذه الصورة ما 
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 ,Ernest, 2004)بين كونها مطلقة ورمزية وثابتة وتقع في عالم منفصل عن الوجود اإلنساني 

Dossey, 1992; Shilling, 2009  ) منفصلة ، وما بين أنها ذات طبيعة ديناميكة وأنها غير

كما هدفت بعض األبحاث لمعرفة دور المتعلمة (. Morgan, 2001)عن الوجود اإلنساني 

الذي تظهره النصوص الرياضية، حيث يتراوح ما بين كونها بانية لألفكار الرياضية وبين كونها 

متلقية سلبية لألفكار الرياضية أكثر من أنها مفكرة تنخرط في حل المشكالت الرياضية 

(Morgan, 1996; Morgan, 2006; Herbel- Eisenmann, 2007.) 

 ملخص مراجعة األدبيات(  0 – 2) ويوضح الشكل 
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 ملخص مراجعة األدبيات(  1 – 2)شكل 
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

يستعرض هذا الفصل اإلجراءات التي ُقمُت بها من أجل تحقيق هدف الدراسة، وهو 

ورة كل من الرياضيات و متعلمة الرياضيات التي تمثلهما كتب الرياضيات استكشاف ص

أتحدث في البداية عن مصادر البيانات، ومن ثم أنتقل للحديث عن األداة . المدرسية الفلسطينية

المستخدمة في تحليل كتب الرياضيات المدرسية وموثوقيتها، بعد ذلك أتحدث عن تحليل النتائج، 

 . معايير األخالقية التي اعتمدُتها في دراستيوأخيرًا أتناول ال

انطالقًا من كون الدراسة الحالية تهدف إلى تحليل النصوص الرياضية واستكشاف 

صورة كل من الرياضيات ومتعلمة الرياضيات التي تمثلهما هذه النصوص وجدُت أّن الطريقة 

جية تحليل النصوص نظرًا األفضل لتحقيق هذا الهدف هي اعتماد المنهج الكيفي ال سيما منه

حول موضوع " Thick description"ألّن مثل هكذا منهجية من شأنها أْن تقدم وصفًا عميقًا 

ووجدُت أيضًا أّن أداة التحليل التي طورتها (. Creswell, 2012)معين كما ورد في كريسويل 

صول على قادرة على مساعدتي في الح( Tang, Morgan & Sfard, 2012)تانغ وُأخريات 

 . إجابات ألسئلة الدراسة والمتمركزة حول صورة كل من الرياضيات والمتعلمـة
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 :البيانات مصادر

اعتمَدت الدراسة الحالية على كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية الُمستخدمة في 

ُتشكل هذه الكتب المصدر الرئيسي لكل من . المنهاج الفلسطيني كمصدر رئيسي لجمع البيانات

المعلمات، وكذلك الطلبة في حصص الرياضيات المدرسية، حيث أّن وزارة التربية /معلمينال

والتعليم هي التي تتولى مسؤولية إعداد الكتب وتوزيعها على المدارس الحكومية، كما تستخدم في 

مدرسة  511مدرسة حكومية و 1057يتم استخدام هذه الكتب في . مدارس الوكالة والخاصة

وزارة التربية والتعليم )في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  3مدرسة خاصة 570وكالة و 

 (. 1041العالي، 

المرحلة األساسية          : تتضمن الدراسة في المدارس الفلسطينية مرحلتين رئيستين

تنقسم المرحلة األساسية إلى مرحلتين (. 41 – 44)، والمرحلة الثانوية (40 -4الصفوف )

أما المرحلة (. 40-3)، والمرحلة األساسية العليا (1-4)المرحلة األساسية الدنيا  :فرعيتين هما

صناعي وتجاري وزراعي )ومهنية ( العلمي والعلوم اإلنسانية)الثانوية فتنقسم إلى أكاديمية 

يبدأ تدريس الرياضيات بمجرد دخول الطلبة الصف األول ويستمر إلى أْن (. وتمريضي وفندقي

الثانوية، وخالل هذه السنوات يتعرض الطلبة لعدد من المواضيع في مجاالت  تنتهي المرحلة

 .بنسب متفاوتة( االحتماالت اإلحصاء، الجبر، الهندسة، األعداد،)الرياضيات الخمسة 

                                                             
3

 .دارس الخاصة التي تعتمد أنظمة مختلفة مثل النظام األمريكي أو النظام البريطاني أو النظام الماليزييُستثنى من ذلك الم 



48 
 

ُقمُت باختيار كتب الرياضيات الفلسطينية لكل من الصفوف الرابع والسابع والعاشر 

ضيات ألقوم بتحليلها في سبيل بلوغ الهدف من دراستي، والثاني عشر من بين جميع كتب الريا

وقد اخترُت كل من الصف الرابع والعاشر والثاني عشر نظرًا لكونها نهاية كل من المرحلة 

االساسية الدنيا واألساسية العليا والثانوية على الترتيب، أما الصف السابع فقد اخترته ألنه يقع 

رُت مجال الهندسة في كتب الصفوف األربعة الُمحللة، فحللُت اخت. وسط المرحلة األساسية العليا

الوحدات التي تم تحليلها من ( 4 - 5)وحدة الهندسة فيها بحسب تواجدها، ألخُص في الجدول 

بيَد أنه نظرًا للجهد والوقت الذي تتطلبه عملية التحليل وكون الدراسة . كتب الرياضيات األربعة

م تحليل وحدة الهندسة للصف الرابع كاملة، وستة دروس من أصل استكشافية ال تهدف للتعميم ت

تسعة من وحدة الهندسة للصف السابع، ودرسين من وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر 

 .ودرس واحد من وحدة القطوع المخروطية للصف الثاني عشر علمي

 الوحدات التي تم تحليلها( 1 - 3)جدول 

 دد الصفحاتع عنوان الوحدة  الصف والجزء
 صفحة 09 الهندسة الرابع الجزء األول

 صفحة 22 الهندسة السابع الجزء الثاني
 صفحات 5 الهندسة الفراغية العاشر الجزء الثاني

 صفحات 6 القطوع المخروطية الثاني عشر علمي الجزء الثاني
 

 الدروس التي تم تحليلها من الصفوف األربعة(  2- 2) أعرض في الجدول 
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 الدروس التي تم تحليلها( 2 - 3)ل جدو

 عناوين دروس الوحدة التي تم تحليلها عنوان الوحدة الجزء الصف

 قياس الزوايا الهندسة 0الجزء الرابع
 رسم الزوايا

 المستقيمات المتعامدة
 المستقيمات المتوازية

 مسائل وأنشطة
الجزء  السابع

2 
 سةمفاهيم اولية في الهند الهندسة

 المستوى
 العالقة بين المستقيمات في المستوى

 الزوايا وقياسها
أوضاع الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمات في 

 المستوى
 المثلث

الجزء  العاشر 
2 

 توازي مستقيم ومستوى الهندسة الفراغية
 تعامد مستقيم مع مستوى

الثاني 
 عشر

الجزء 
2 

 القطوع المخروطية القطوع المخروطية
 القطع المكافئ

 

 :أدوات الدراسة

اعتمدُت في دراستي الحالية على أداة التحليل التي تم تطويرها من قبل تانغ وأخريات 

(Tang, Morgan, & Sfard; 2012) وقد تمت ترجمتها من قبل الشويخ ،(Alshwaikh, 
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نية من منظور متعدد الصيغ ضمن مشروع تحليل كتب الرياضيات المدرسية الفلسطي( 2013

 ,Alshwaikh & Morgan)بالشراكة مع كانديا مورغان من معهد التربية في جامعة لندن 

2013.) 

 :وصف األداة

ُصممت هذه األداة لتحليل النصوص الرياضية، وما يمكن أن تؤديه من وظائف، حيث  

ة، والوظيفة التبادلية، الوظيفة الفكري: أّن أّي نص يمكن أن يحقق ثالث وظائف أساسية وهي

، هذه الوظائف الثالثة تم عنونتها تحت ثالث أسئلة (Morgan, 1996)والوظيفة النصية 

 :رئيسية هي

 كيف يمكن تفسير صورة الرياضيات والنشاط الرياضي؟ .0

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمة وعالقتها بالرياضيات؟ .2

 ما الدور الذي يلعبه النص؟ .2

ة الثالثة فإّن أداة التحليل تنقسم إلى ثالثة جوانب رئيسية وكل جانب وبناًء على هذه األسئل

اقتصرُت في دراستي الحالية على . ينقسم إلى مجموعة من خصائص الخطاب التي تقود إليه

 . السؤالين األول والثاني انسجامًا مع أهداف الدراسة
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ا كتب الرياضيات ما صورة الرياضيات التي تمثله: لإلجابة على سؤال الدراسة األول

 :المدرسية الفلسطينية؟ يتم النظر إلى خمس خصائص من خصائص الخطاب، وهي

حيث يتم النظر إلى أّي مدى يتم استخدام لغة رياضية متخصصة من : التخصص .0

المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية : خالل ثالثة مؤشرات في النص هي

، والتعبيرات (ة ومستخدمة في سياق الرياضياتمفردات مستعارة من الحياة اليومي)

 .، والرموز الرياضية(مفردات مستعارة من سياق الرياضيات)العرفية االصطالحية 

حيث يتم النظر فيما إذا كان النص يتحدث عن خصائص كائنات أم : التجسيد .2

النقل إلى اإلسمية، : خصائص عمليات من خالل ثالثة مؤشرات في النص هي

 .لمتخصصة التي تغلف العمليات، والعمليات العالئقية والمادية والذهنيةواألسماء ا

حيث يتم النظر إلى أّي مدى يتم تغريب الرياضيات من خالل مؤشرين : التغريب .2

خفاء الفاعلية : رئيسين في النص، هما من )وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية، وا 

ضي، وصيغة المبني للمجهول والنقل خالل صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن ريا

 (.لالسمية

حيث يتم النظر إلى أنواع العالقات المنطقية المقدمة ودرجة التعبير : البنية المنطقية .4

 .الصريح عنها من خالل استخدام أدوات الربط
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حيث يتم النظر إلى أّي مدى يبين النص القرارات : حالة المعرفة الرياضية/ وضع .5

ثناء النشاط الرياضي، وهل تكتشف الرياضيات أم ُتخترع، وذلك من والخيارات الممكنة أ

خالل مؤشرات صيغ البدل والجمل الشرطية، والقرارات الصريحة فيما إذا كانت اتخذت 

 .اللفظية/ أو بحاجة إلى أْن تُتخذ، وأنواع العمليات الذهنية

التي تمثلها كتب ما صورة متعلمة الرياضيات : أما لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني

 :الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟ يتم النظر إلى ثالث خصائص من خصائص الخطاب، وهي

حيث يتم النظر إلى نوع النشاط الذي من المتوقع أن تنخرط فيه المتعلمة، : الفاعلية .0

 .والمفكر مجرد تنفيذ األوامروذلك من خالل مؤشرْي 

لسلطة وألّي طرف تميل، وفيما إذا توفرت حيث يتم النظر إلى أين توجد ا: السلطة .2

الخيارات ومن يصنع هذه الخيارات، وذلك من خالل مؤشرْي الضمائر الشخصية 

 .ودالالت وجهة االستخدام واليقينية

حيث يتم النظر إلى العالقة ما بين المؤلفة والقارئة وفيما إذا كان يظهر من : الشكالنية .2

 .فة والقارئة، ومدى تخصصية الشكلالنص عالقة بيداغوجية ما بين المؤل

 .أداة التحليل التي استخدمتها في الدراسة( 5 – 5)أوضح في الجدول 
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 (Tang, Morgan, & Sfard; 2012)أداة التحليل ( 3 - 3)الجدول 

 ما صورة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات الفلسطينية؟: السؤال األول
 ياضيمؤشرات في النص الر  خصائص الخطاب

 المفردات المستخدمة في النص الرياضي - التخصص
 االصطالحية/  التعبيرات العرفية -
 الرموز الرياضية -

 النقل لالسمية - (objectification)التجسيد 
 أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 العمليات العالئقية  -
 العمليات المادية -
 العمليات الذهنية -

 ي العمليات الرياضيةوجود فاعلين بشر ف - (alienation)التغريب 
 :إخفاء الفاعلية من خالل -

 صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي 
 صيغة المبني للمجهول 
 النقل لالسمية 

 استخدام أدوات الربط  - البنية المنطقية

 صيغ البدل - المعرفة الرياضية وضع
 الجمل الشرطية -
 اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 اتوفر الخيارات أو انعدامه -
 طبيعة اللغة المستخدمة وهل تكتشف الرياضيات أم ُتخترع -

 ما صورة متعلمة الرياضيات التي تمثلها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟: السؤال الثاني
 " scribbler" مجرد منفذة لألوامر - (agency)الفاعلية 

 ةمفكر  -
 الضمائر الشخصية - (authority)السلطة 

 للسلطة واليقينية( modality)ام دالالت َوِجهة االستخد -
 مدى تخصصية الشكل - (formality)الشكالنية 

 صيغة المبني للمجهول  -
 استخدام الضمير نحن  -
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 : موثوقية الدراسة

سعْيُت في دراستي الحالية إلى تقديم وصف عميق لصورة الرياضيات ومتعلمة 

إظهار مصداقية هذا  الرياضيات في كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية، وقد حاولت

الوصف من خالل المراجعة المستمرة والنقاش حول النتائج مع الدكتور المشرف ثم إجراء 

التعديالت المقترحة، وعند عرض النتائج يتم إظهارها مدعمة باقتباسات من الوحدات 

تي كما حاولت إظهار المصداقية من خالل إجراء المقارنة ما بين نتائج التحليل ال. الُمحللة

في مشروع تحليل ( Alshwaikh & Morgan, 2013)خرجُت بها، ونتائج تحليل الشويخ 

الفلسطينية من منظور متعدد الصيغ، بالشراكة مع كانديا مورغان من معهد  كتب الرياضيات

التربية في جامعة لندن، حيث تمت مقارنة نتائج تحليل كتب الرياضيات المدرسية 

وقد كانت نتائج تحليلي . الرياضيات المدرسية اإلنجليزيةالفلسطينية مع عينة من كتب 

 .مقاربة جدًا لنتائج تحليل الشويخ

 :بياناتتحليل ال

أتحدث فيما يأتي عن اآللية التي انتهجتها في عملية التحليل، حيث تكمن الخطوة           

دروس وقراءتها األولى في عملية تحليل كتب الرياضيات المدرسية التي تم اختيارها بتفحص ال

قراءة أولية وذلك ألخذ فكرة عامة عنها، بعد ذلك ُقمُت بالتحليل بأخذ كل درس لوحده واستخدمُت 
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 color" األلوان للتظليل وذلك بناًء على مؤشرات أداة التحليل لكل وظيفة وهذا ما ُيعرف ب

coding " كما ورد في كريسويل(Creswell, 2012). 

عملية التظليل ُقمُت بتفسير كل جملة بشكل نوعي وذلك ألّن بعض بعد اإلنتهاء من         

المؤشرات قد تكون في الظاهر تنتمي لتفسير ُمعّين ولكْن عند فهم وتفسير الجملة ضمن السياق 

في ( Morgan, 1996)الذي ُكتبت فيه يتضح أنها تنتمي لتفسير آخر، ال سيما أّن مورغان 

بعد . عرفة السياق الذي يحدث فيه النص الرياضي قيد التحليلإطارها اللغوي أشارت إلى أهمية م

اإلنتهاء من تحليل النص بشكل نوعي والوقوف بشكل عميق على المعنى الذي يؤديه ضمن 

خيار اللغة الذي ُكتب فيه ُقمُت بتجميع كل الكلمات والجمل التي تؤدي ذات المعنى ووضعها 

 .ضمن المؤشر الخاص بها

تحليل كانت مستمرة وتخضع للتغذية الراجعة بشكل مستمر، حيث أنني بعدما عملية ال         

كنُت أنتهي من تحليل دروس الوحدة في كل صف كنُت أجتمع مع الدكتور المشرف ونتناقش 

حول نتائج التحليل في كل صف، وبناًء على النقاش الذي كان يتم بيننا كنُت أعود مرة أخرى 

. الالزمة عليه، وبذلك يصبح تحليل دروس الوحدة للصف جاهزاً  إلى التحليل وأجري التعديالت

بعد ذلك كنت ألخص نتائج الوحدة ككل في جدول خاص بكل صف، ثم أضع النتائج العامة 

الخاصة بالسؤالين لكل من الصفوف األربعة، أي أنه يتم استنتاج كل من صورة الرياضيات 

 .وصورة متعلمة الرياضيات
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تي تمت من خاللها عملية التحليل األولية، وهو مأخوذ من من الصف مثال يوضح اآللية ال

 :601السابع، الجزء الثاني، صفحة 

 .المستقيمان أب ، جـ د متقاطعان بحيث زاوية أ م جـ قائمة: في الشكل المرسوم
 .باستعمال المنقلة من أّن قياس كل من الزوايا ب م جـ ، ب م د، د م أ قائمة أتحقق

 أستنتج
مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمة كانت الزوايا الثالث األخرى قوائم وكان المستقيمان  قاطعتإذا 

 متعامدين

أفعال مبنية  تقاطعو أستنتجو أتحقق: نرى من خالل المثال السابق أّن كل من األفعال         

. يات ذات نشاط إنسانيللمعلوم األمر الذي قد نعتبره للوهلة األولى أنه يشير إلى كون الرياض

يكون فيها الفاعل هو  أتحققو أستنتجوبإعادة النظر مرة أخرى لتفسيره بشكل أعمق نرى أّن 

ـة األمر الذي يعني أّن الرياضيات ذات نشاط إنساني وتتم من خالل مشاركة المتعلمين /المتعلم

ومن حيث صورة . والمتعلمات واالنخراط في الفعل الرياضي هذا من حيث صورة الرياضيات

ـة /الذي يشير إلى انخراط المتعلم( أنا)متعلمة الرياضيات فإنها تدل على استخدام ضمير المتكلم 

بينما نجد أّن الفعل . ـة في بناء األفكار والمعاني الرياضية/ها نشط/في الفعل الرياضي وأنه

وهو مصطلح رياضي  وعلى الرغم من كونه مبني للمعلوم إال أّن الفاعل فيها مستقيمان تقاطع

األمر الذي يجعل الرياضيات تظهر وكأنها عالم ذاتي مستقل تقوم كائناته ( كائن رياضي)

الرياضية باألفعال الرياضية وال دخل للنشاط اإلنساني فيها هذا بالنسبة للوظيفة الفكرية، كما أّن 

ة ليس /ـة وأن األخير/ـة والمتعلم/إخفاء الفاعل هنا يدل على العالقة الرسمية ما بين المؤلف

 .ها دور في الفعل الرياضي/له
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 :مثال يبين استخدام أداة التحليل لإلجابة على خاصية التغريب من السؤال األول

يتم النظر إلى أّي مدى يتم تغريب الرياضيات من خالل النظر إلى مؤشر وجود            

هار الرياضيات على أنها نشاط بشري الفاعلين البشر في العمليات الرياضية الذي يعمل على إظ

قريب من المتعلمات، ومؤشر إخفاء الفاعلية من خالل صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن 

رياضي، وصيغة المبني للمجهول، والنقل لإلسمية الذي يعمل على إخفاء الفاعلين البشر في 

 .العملية الرياضية مما يعمل على إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة

، وتوضيح كيفية إسهامه في خاصية 40يما يلي مثال من الصف السابع، الجزء الثاني، صفحة ف

 (.1 – 5)التغريب في جدول 

 :تكون المستقيمات في المستوى على حالتين
 .وهي المستقيمات التي ال تلتقي مهما امتدت: مستقيمات متوازبة( أ
 .ي عند مدهاوهي المستقيمات التي تلتق: مستقيمات غير متوازية( ب
 .1يوازي ع 4، وتُقرأ ع 1ع//  4المتوازيين بالرمز ع 1، ع4نرمز للمستقيمين ع -
 .إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة فقط -

 مفردات المثال وكيفية إسهامها في تغريب الرياضيات ( 4 – 3) الجدول 

 مؤشر خاصية التغريب بهاكيف ُتسهم في تغريب الرياضيات أو عدم تغري المفردات
 تكون المستقيمات في المستوى

 المستقيمات التي ال تلتقي مهما امتدت
 المستقيمات التي تلتقي عند مدها

تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة 
 فقط 

 2ع//  6ع

المستقيمات هي الفاعلة في العملية الرياضية وبشكل 
العملية المادية  مستقل عن الوجود البشري، كما أنّ 

تحدث بشكل مستقل عن ( تلتقي، تقاطع، يتقاطعان)
 ( كائنات رياضية)الوجود البشري وتقوم بها المستقيمات 

صيغة المبني للمعلوم 
 الفاعل كائن رياضي

  مستقيمات متوازية
 مستقيمات غير متوازية

 المتوازيين 2، ع6المستقيمين ع

لفاعل في تحويل الفعل يوازي إلى متوازية يخفي ا
العملية الرياضية، حيث أنه ليس من الواضح من الذي 

 .جعل المستقيمات هذه متوازية

 النقل لالسمية
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تحويل الفعل من صيغة المبني للمعلوم إلى المجهول  2يوازي ع 6ُتقرأ ع
ليصبح تُقرأ يلغي وجود النشاط البشري ويجعل المتعلمة 

 بعيدة الرياضيات

 صيغة المبني للمجهول

وجود الفعل نرمز يجعل المتعلمة تشعر أن الرياضيات  ز للمستقيميننرم
 ذات نشاط انساني

صيغة المبني للمعلوم 
 الفاعل نحن 

 :مثال يبين استخدام أداة التحليل لإلجابة على خاصية الفاعلية من السؤال الثاني

منفذة ل مؤشر اليتم النظر إلى نوع النشاط المتوقع أْن تنخرط فيه المتعلمة من خال         

الذي يظهر المتعلمة على أنها مجرد منفذة لألوامر، غير نشطة في بناء األفكار لألوامر 

 .الرياضية، ومؤشر المفكر الذي يظهر المتعلمة على أنها نشطة في بناء األفكار الرياضية

لية ، وتوضيح كيفية إسهامه في خاصية الفاع98مثال من الصف الرابع، الجزء األول، صفحة 

 (.3 – 5) في جدول 

 :أ ب جــ، المرسومة جانبًا بالخطوات اآلتية> يمكنني باستخدام المنقلة إليجاد قياس أية زاوية مثل 
 ُأثبت مركز المنقلة على رأس الزاوية ب ( أ
ُأدور المنقلة حول ب، حتى يقع تدريج الصفر على المقياس الداخلي للمنقلة على الشعاع ب أ كما في ( ب

 .الشكل
، فيكون 30أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع ب جـ مع تدريج المنقلة على المقياس الداخلي، وأالحظ أنه ( جـ

 (71)درجة  30= أ ب جـ > قياس 
 

 مفردات المثال وكيفية إسهامها في خاصية الفاعلية( 5 – 3) الجدول 

 مؤشر خاصية الفاعلية كيف ُتسهم في خاصية الفاعلية المفردات
ُتسهم األفعال الخمسة المستخدمة في المثال  يمكنني، أُثبت، ُأدور، أقرأ، أالحظ

على إظهار المتعلمة بأّن لها دور في العملية 
الرياضية غير أّن هذا الدور ال يتجاوز كونها 

مجرد منفذة لألوامر مما يجعلها غير نشطة في 
 بناء األفكار الرياضية 

 مجرد منفذ لألوامر
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 :األخالقية االعتبارات

أتبعُت في دراستي الحالية معايير جامعة بيرزيت للبحث التربوي في مرحلتها األولى            

، لكن نظرًا ألّن دراستي هي من نوع البحث النوعي الذي يقوم على (1041جامعة بيرزيت، )

ن في تحليل كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية فهذا يعني أنه ال وجود ألشخاص مشاركي

/ البيانات التي سأتوصل من خاللها إلى نتائج دراستي، فالتزاماتي هي تجاه مجتمع الباحثين

التربويات والتي كانت حاضرة في كل جزء من أجزاء دراستي الحالية، / الباحثات التربويين

 :ومنها

ْن كان يق.  4 وم على تجنب اإلساءة أو التجريح بمن قاموا بتأليف الكتب حيث أّن التحليل وا 

تحليل النصوص الرياضية وبيان التفسيرات التي قد يبنيها الطلبة إال أنها ال تعني أّن المؤلفين 

، بالتالي خالل التحليل والتفسير لن (Morgan, 1996)والمؤلفين كانوا يقصدون تلك التفسيرات 

 .تتم اإلشارة إلى أٍي من المؤلفين والمؤلفات ألّي هدف كان

سناد .  1 أّي فكرة أو عبارة موجودة في دراستي الحالية إلى المرجع الذي ُأخذت منه، توثيق وا 

 .بمعنى أنه لن يكون هناك أي انتحال للملكية األدبية

عدم التزوير في التفسيرات والنتائج التي توصلُت إليها من خالل تحليل كتب الرياضيات . 5

 .المدرسية
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بل وزراة التربية والتعليم وذلك نظرًا لعدم وجود استخدام الكتب لن يكون بأخذ إذن رسمي من ق. 1

أّي قوانين تمنع استخدامها ألغراض البحث التربوي دون أخذ اإلذن المسبق ال سيما أّن هذه 

 .الكتب متوفرة ويمكن الحصول عليها
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

من أجل تحقيق هدف أستعرُض في هذا الفصل نتائج الدراسة التي توصلت إليها  

اللتين يمثلهما موضوع  ومتعلمة الرياضيات ،الدراسة، وهو استكشاف طبيعة كل من الرياضيات

. الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية، تحديدًا في صفوف الرابع والسابع والعاشر والثاني عشر

 :من أجل التوصل إلى هدف الدراسة حاولُت اإلجابة على األسئلة اآلتية

الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية  ورةصما  .1

 الفلسطينية؟

متعلمة الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية  صورةما  .2

 الفلسطينية؟

صورة متعلمة ثانيًا أقوم خالل هذا الفصل بالحديث أواًل عن نتائج صورة الرياضيات، ثم  

، وذلك من خالل الصف الرابعبنتائج صورة الرياضيات في  أبدأ. في كل صف ضياتالريا

الصف ، ثم أتحدث عن كل هذا عرض جدول ُيبين النتائج العامة لصورة الرياضيات في 

دة باألمثلة الداّلة عليها، ألعطي  خاصية من خصائص الخطاب الخمسة لصورة الرياضيات مزوَّ

يات في الصف الرابع، والذي في نفس الوقت يعطي صورة بعدها ملخص عام لصورة الرياض

 . عن الرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا
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أنتقل بعدها لعرض نتائج صورة الرياضيات في الصف السابع والعاشر والثاني عشر  

ومن نتائج الصف السابع والعاشر أعطي ملخص عام لصورة  .بنفس التسلسل السابق

ومن نتائج الصف الثاني عشر أعطي ملخص عام  .األساسية العليا الرياضيات في المرحلة

في النهاية ُأعطي ملخص عام لنتائج صورة الرياضيات . لصورة الرياضيات في المرحلة الثانوية

 .التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية

طريقة العرض مشابهة ثانيًا أنتقل للحديث عن نتائج صورة متعلمة الرياضيات، وتكون  

مثاًل أبدأ بنتائج صورة متعلمة الرياضيات في الصف  .لما تم عند عرض نتائج صورة الرياضيات

الرابع من خالل عرض جدول ُيبين النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في هذا الصف، ثم 

دة باألمثلة أتحدث عن كل خاصية من خصائص الخطاب الثالثة لصورة متعلمة الرياضيات مزو  

الداّلة عليها، ألعطي ملخص عام لصورة متعلمة الرياضيات في الصف الرابع وهي أيضًا صورة 

مخطط توضيحي ( 4-1)الشكل ُأوضح في . 4متعلمة الرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا

 .لسير فصل النتائج

ها مجردة وشكلية ُيمكن القول بشكل عام أّن نتائج الدراسة ُتظهر الرياضيات على أن 

ورمزية وأكيدة، وتقع في عالم ذاتي مستقل له كائناته الرياضية الخاصة به نظرًا لسيطرة الكائنات 

                                                             
4

وذلك ألّن (  4 – 0) على الرغم من أهمية وجود الجداول التفصيلية لعملية التحليل في فصل النتائج إال أنها موجودة في المالحق   

 .تم إدراجها هناكثرتها قد تسبب اإلرباك للقارئة في حال 
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نجد هذه الطبيعة للرياضيات في جميع الصفوف التي . الرياضية التي تقوم باألفعال الرياضية

 .ُقمُت بتحليلها ولكّنها تتباين من صف آلخر

بطبيعة متعلمة الرياضيات فقد تراوحت ما بين إعطاء المتعلمة أما النتائج المتعلقة   

الدور األساسي في بناء الحقائق الرياضية السيما في الصف الرابع، إاّل أّن هذا الدور كان يميل 

كما في  جعل الدور األساسي للكتابأكثر منه للتفكير، أو ( Scribbler) تنفيذ األوامرإلى 

التفكير، األمر الذي  القيام بأفعال تميل إلىالمتعلمة  طلب منها يالصفوف الثالثة األخرى، وفي

يبدو في ظاهره متناقضًا لكون المتعلمة مجرد متلقية لألوامر إال أّن ما ُيخفف هذا التناقض كون 

األفعال التي تميل إلى التفكير كانت في األغلب َتِرْد ضمن األنشطة والتمارين المحلولة أي أثناء 

حقيقته ال يتعدى مجرد  الرياضية، أو بعد تتبع مجموعة من الخطوات واألمر في شرح الحقائق

كما نجد أّن هنالك مزج ما بين أن يميل دور المتعلمة إلى مجرد تنفيذ . التأمل والمالحظة

لى التفكير تارة أخرى في الصف الواحد  .األوامر تارة وا 

ولكن هذه السلطة تتراجع تدريجيا ُأعطيت المتعلمة السلطة األساسية في الصف الرابع   

ولم تكن هناك عالقة بيداغوجية ما بين المؤلفة . مع تقُدم الصف وُتصبح هذه السلطة للكتاب

أيضًا تم استخدام صيغة المبني . والمتعلمة في الصف الرابع بعكس الصفوف الثالثة األخرى

. ا في الصفين السابع والعاشرللمجهول في جميع الصفوف إاّل أّنها اسُتخِدَمت بدرجة كبيرة جد

وبالنسبة لطابع النص فقد كان متخصصًا في جميع الصفوف نظرًا الستخدام المفردات والرموز 

 .الرياضية بكثرة
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 Xالصف 

 ( X.1 .6) صورة الرياضيات ( X .2. 6) لرياضياتصورة متعلمة ا
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 مخطط توضيحي لسير الفصل( 1 - 4) شكل 

 بحسب اسم الصف الُمحلل  (  12، 11، 7، 4) قيم  Xحيث تأخذ 
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 .فيما يلي استعراض للنتائج الخاصة بكل سؤال من أسئلة الدراسة

ها موضوع الهندسة في كتب ما هي صورة الرياضيات التي ُيمثل: نتائج السؤال األول
 الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟

تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل خمسة من خصائص الخطاب التي تضمنها  

التخصص والتجسيد : ، وهي(Tang, Morgan, Sfard, 2012)إطار التحليل الُمستخدم 

الخصائص ( 4 – 1)لجدول ُأوضح في ا. والتغريب والبنية المنطقية ووضع المعرفة الرياضية

 .الخمسة ومؤشرات كل منها في النص الرياضي

 خصائص الخطاب التي ُتمثل صورة الرياضيات(: 1 – 4)جدول 

 مؤشرات في النص الرياضي خصائص الخطاب
 المفردات المستخدمة في النص الرياضي - التخصص

 االصطالحية/  التعبيرات العرفية -

 الرموز الرياضية -
 النقل لالسمية - (objectification)التجسيد 

 أسماء متخصصة تغلف العمليات -

 العمليات العالئقية والمادية والذهنية -
 وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - (alienation)التغريب 

 :إخفاء الفاعلية من خالل -

 صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي 

 صيغة المبني للمجهول 

 النقل لالسمية 
 استخدام أدوات الربط  - نطقيةالبنية الم

 الجمل الشرطية/صيغ البدل - اوضاع المعرفة الرياضية

 اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 توفر الخيارات أو انعدامها -

 طبيعة اللغة المستخدمة وهل تكتشف الرياضيات أم ُتخترع -
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 :نتائج صورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الرابع: 1. 4. 4

 :لوحدة الهندسة في الصف الرابعوصف ُمختصر 

تأتي وحدة الهندسة الُمحللة في الجزء األول من كتاب الرياضيات للصف الرابع           

% 48تحتل هذه الوحدة حوالي . األساسي الفلسطيني المتضمن لخمس وحدات هي األخيرة فيهنّ 

: على الترتيب، و تتكون من ستة دروس هي (( 4 – 5)ي جدول /انظر)من صفحات الكتاب 

مراجعة، وقياس الزوايا، ورسم الزوايا، والمستقيمات الُمتعامدة، والُمستقيمات المتوازية، ومسائل 

ُقمُت بتحليل جميع الدروس باسثناء المراجعة والمسائل واألنشطة نظرًا لتركيزي على . وأنشطة

 . كيفية عرض الحقائق والمعارف الرياضية

 :في الصف الرابع نتائج التحليل لوحدة الهندسة

النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة في ( 1 – 1)ُأوضح  في جدول  

نتائج تحليل صورة الرياضيات في كل درس من ( 4)وُأوضح في الملحق رقم . الصف الرابع

فيما يأتي نتائج كل خاصية من . دروس وحدة الهندسة في الصف الرابع ونتائج الوحدة ككل

 .الخمسة المؤدية لصورة الرياضيات الخصائص
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 النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الرابع( 2 – 4) جدول 
ضيات

صورة الريا
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
فات الرياضية والتعبيرات العرفية يتم استخدام لغة رياضية متخصصة بدرجة كبيرة وهذا ما ظهر على مستوى المفردات المستخدمة وفقًا للتعري التخصص

 االصطالحية وأخيرًا الرموز الرياضية
التجسيد 

(objectification) 
 يتم الحديث عن الكائنات الرياضية من خالل استخدام االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية -
 بة المتعلمةيتم استخدام العمليات المادية التي تقوم بها الطال -
 يتم استخدام العمليات الذهنية -
 التركيز األكبر على العمليات المادية -

التغريب 
(alienation) 

وردت يتم استخدام الفاعلين البشر بدرجة كبيرة وذلك من خالل ضمير المتكلم انا بينما ضمير المتكلم نحن فقد ورد مرة واحدة وضمائر المخاطب  -
 مرتان

 :خالل استخدام تم إخفاء الفاعلية من -
 بدرجة كبيرة( الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .أ 
 صيغة المبني للمجهول بقلة  .ب 

 النقل إلى االسمية. ج
 الواو بدرجة كبيرة يليها كما وبعدها ثم والفاء وحتى يليها إذا الشرطية ومن ثم حرف العطف أو وال النافية البنية المنطقية
حالة المعرفة 

 الرياضية
 يتم استخدام كل من صيغ البدل والجمل الشرطية مرة واحدة -
 ةيتم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز فيما عدا قياس الزاوية المستقيمة ومجموع زوايا المثلث اللذين يتم استنتاجهما من خالل األنشط -
 اللغة المستخدمة حاسمة وأكيدة -
 يرة اللفظية بدرجة كب/ يتم استخدام العمليات الذهنية  -
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 :خاصية التخصص. أ

 -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى ثالثة مؤشرات في النص الرياضي  

المفردات الُمستخدمة وفقًا : للتعرف على صورة الرياضيات من خالل خاصية التخصص، وهي

 .االصطالحية، الرموز الرياضية/ للتعريفات الرياضية، والتعبيرات العرفية

 :يلي نتائج خاصية التخصص لوحدة الهندسة في الصف الرابع فيما

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 4)وملحق رقم ( 1 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الرابع جاءت على درجة كبيرة من التخصص، حيث تم استخدام كل من المفردات الُمستخدمة 

فيما . ية والرموز الرياضية بدرجة كبيرةوفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفية االصطالح

 .يلي أمثلة على كل من المؤشرات الثالثة السابقة من الوحدة

 :المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

من األمثلة على المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية في وحدة الهندسة للصف 

 :الرابع

 . الخ...يرة والنقطة والشعاع والمستقيم والتقاطع الزوايا التي تكررت بدرجة كب 

 :التعبيرات العرفية االصطالحية -

 :من األمثلة على التعبيرات العرفية االصطالحية في الوحدة

قياس الزاوية القائمة ومركز المنقلة والزاوية المستقيمة وأحد ضلعي الزاوية القائمة وتدريج الصفر الداخلي وزاوية  
 .الخ...ازية وخطين متعامدين حادة وخطوط متو 
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 :الرموز الرياضية -

اسُتخِدَمت الرموز الرياضية في وحدة الهندسة ألغراض متعددة ولتسهيل قراءتها فقد ُقمُت 

 :بتقسيمها حسب الغرض من استخدامها كمايلي

 للتعبير عن أسماء المستقيمات واألشعة: 

 متقاطعين س ص، ع نالشعاع ب جـ ، س ص أحد ضلعي الزاوية، المستقيمين ال 
  للتعبير عن أسماء الزوايا: 

 .الخ...و م جـ، الزاوية ب م د، الزاوية س> أ، > أ ب جـ ، >  

  للتعبير عن أسماء النقاط ورؤوس الزوايا: 

 .الخ...أ، م، هـ، النقطة ج 

  للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية: 

 .خال...المثلث أ ب جـ، المثلث س ص ع، المثلث د هـ و  

  للتعبير عن قياس الزوايا: 

،  41  ،01   ،127  ،46   ،57=  س ص ع > ، قياس (51)درجة  51= أ م ب > قياس  
181...الخ. 

 للتعبير عن التوازي والتعامد : 

             ،   الخ...  //   ،           يوازي. 
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 :خاصية التجسيد. ب

وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى خمسة مؤشرات في النص الرياضي  

النقل إلى االسمية، : للتعرف على صورة الرياضيات من خالل خاصية التجسيد، وهي -

 .دية والذهنيةواألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات، والعمليات العالئقية والما

 :فيما يلي نتائج خاصية التجسيد لوحدة الهندسة في الصف الرابع

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 4)وملحق رقم ( 1 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الرابع عملت على تجسيد الرياضيات، وكأنها عالم له كائناته الخاصة به، وذلك من خالل 

متخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية، ولكنها استخدام النقل لالسمية واألسماء ال

فيما يلي . على حساب العمليات الذهنيةفي نفس الوقت أكثرت من استخدام العمليات المادية 

 .أمثلة على كل من المؤشرات الخمسة لخاصية التجسيد

 :ات مثلمن األمثلة على استخدام النقل إلى االسمية استخدام كلم: النقل إلى االسمية -

 الواقعة –المرسوم  –( مرات 5) مجموع  -استخدام  –مالصقاً  –استعمال  –المرسومة  

 :من األمثلة على استخدامها:  أسماء متخصصة تغلف العمليات -

 –( مرتان) متعامدين  –متقاطعان  –متعامدة  –( مرتان)التقدير  –( مرات 5) تقاطع   –(مرة 14)قياس  
 متوازية -( مرات 5) توازيين م –( مرتان) متقاطعين 

 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة مايلي: عمليات عالئقية -

 الزاوية التي ضلعاها على مستقيم واحد تُسمى زاوية مستقيمة 
   01= قياس الزاوية القائمة

 181قياس الزاوية المستقيمة يساوي مجموع زاويتين قائمتين أو 
 181= مجموع قياس زوايا المثلث 
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 :العمليات المادية والعمليات الذهنية -

من أمثلة . تم استخدام العمليات المادية بدرجة أكبر من استخدام العمليات الذهنية  

، وُأثبت وأمُد وأدوّر (مرات  8) ، وأستخدم (مرة  14)أرسم : العمليات المادية الُمسَتْخَدمة في هذه الوحدة

) ، أستنتج (مرات 6)، أجد (مرات 2)أالحظ : ة الُمستخدمة في الوحدةأما أمثلة العمليات الذهني. الخ... 

 .، ُأقّدر، ُأوضح، تحققت(مرات 3

 :خاصية التغريب. ج

وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى مؤشرين رئيسيين في النص الرياضي  

 : للتعرف على صورة الرياضيات من خالل خاصية التغريب، وهما -

( أنا ونحن) من خالل استخدام ضمائر المتكلم : اعلين بشر في العمليات الرياضيةوجود ف -

 .وضمائر المخاطب

و صيغة ( الفاعل كائن رياضي) من خالل استخدام صيغة المبني للمعلوم : إخفاء الفاعلية -

 .المبني للمجهول والنقل إلى االسمية

 :ف الرابعفيما يلي نتائج خاصية التغريب في وحدة الهندسة في الص

خفائهم في ذات الوقت   بشكل عام وجدت أّن الوحدة جمعت ما بين إظهار الفاعلين وا 

حيث َكُثَر استخدام كل من ضمائر المتكلم والمخاطب األمر الذي ُيظهر أّن هناك فاعلين 

بشر في العملية الرياضية، في نفس الوقت كان هناك استخدام كبير لكل من صيغة المبني 

من . والنقل إلى االسمية( ِبِقّلة) وصيغة المبني للمعلوم ( لفاعل كائن رياضيا) للمعلوم 
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الجدير بالذكر القول بأّن وجود الفاعلين البشر كان يختفي في التعميمات والتعريفات 

 .الرياضية ويظهر بداًل منه صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي

 :فيما يلي أمثلة على مؤشري خاصية التغريب

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -

 .ألخ(... مرات 4) ،  أجد ( مرات 5) ، أالحظ ( مرات 8) ، أستخدم ( مرة 16) أرسم : الفاعل أنا
 نَمُد : الفاعل نحن
 تحققت، مُد:  الفاعل أنت

 : إخفاء الفاعلية -

 : (الفاعل كائن رياضي) صيغة المبني للمعلوم  .1
) يعامد  – (مرات 3) (المستقيمين المتقاطعين: الفاعل) يكوّنان  -( مان أ ب، جـ دالمستقي: الفاعل) يتقاطعان 

( / مرتان)أحد ضلعي الزاوية القائم : الفاعل) ينطبق  –( مستقيمان: الفاعل) تقاطع  –( المستقيم أ ب: الفاعل
مستقيم : الفاعل) يمر  -(قطعة مستقيمة جـ د : الفاعل) تنطبق  –(مرات 4) ( المستقيم/ رأس الزاوية القائمة

 (مرات 3) ( المستقيم جـ د/ المستقيم أ ب / عمودي على المستقيم س ص
 :صيغة المبني للمجهول .2

 يُقال  –( مرتان) تُسمى  

 :النقل إلى اإلسمية .5
التقدير  –( مرات 5) تقاطع   –(مرة 14)قياس  -الواقعة  –المرسوم –( مرات 5) مجموع   -المرسومة  
  ( مرتان) متعامدين  -( مرات 5) متوازيين  –( مرتان) متقاطعين  –متوازية  –متقاطعان  –عامدة مت –( مرتان)

 :خاصية البنية المنطقية. د

تم استخدام عدد . تظهر خاصية البنية المنطقية من خالل استخدام أدوات الربط المختلفة 

، كذلك تم الواوحرف العطف  من أدوات الربط المختلفة في هذه الوحدة كان من أبرزها استخدام
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وغيرها من أدوات الربط التي يمكن ، ةفياال الن   وإذا الشرطية ، وأواستخدام حرف العطف 

 (.4)االطالع عليها في الملحق رقم 

 :خاصية وضع المعرفة الرياضية. هـ

وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى خمسة مؤشرات في النص الرياضي  

صيغ  :رف على صورة الرياضيات من خالل خاصية وضع المعرفة الرياضية، وهيللتع -

 اللفظية، الخيارات المتوفرة، واللغة المستخدمة / البدل، والجمل الشرطية، وأنواع العمليات الذهنية

 :فيما يلي نتائج خاصية وضع المعرفة الرياضية في وحدة الهندسة في الصف الرابع

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 4)وملحق رقم ( 1 –1)ول بشكل عام، يتضح من جد 

تم تقديم الحقائق . اللفظية واللغة الحاسمة األكيدة/ الرابع أكثرت من استخدام العمليات الذهنية

الرياضية بشكل جاهز باستثناء استنتاج أّن الزاوية المستقيمة تساوي مجموع زاويتين قائمتين وأّن 

في حين تَم استخدام كل من صيغ البدل والجمل الشرطية بشكل  .181= مجموع زوايا المثلث

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الخمسة لخاصية وضع المعرفة الرياضية. قليل

 :وردت في وحدة الهندسة مرة واحدة في المثال اآلتي: صيغ البدل -

 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني

 :وردت في وحدة الهندسة مرة واحدة في المثال اآلتي: الشرطية الجمل -

المستقيمان وكان  الزوايا الثالث األخرى قوائمكانت  تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةإذا 
 متعامدين
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 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة: اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 –أقّدر  –(مرتان)ُأسمي  -(مرات 5)أستنتج   –(مرات 6)أتحقق -(  مرات 4) د أج  –( مرات 5) أالحظ 
 ُأوضح

 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة: الخيارات المتوفرة -

 كم حالً للمسألة؟
 ب جـ د> أجد بطريقتين قياس 

  بطريقتين   ُأوضح أن 
 : اللغة المستخدمة -

 خطان متوازيان همايمان اللذان ال يتقاطعان الخطان المستق
 يكون هو المستقيم المطلوبفـارسم مستقيمًا ج د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث 

 درجة  71= أ ب جـ > ـيـكون قياس فـ... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 
 أتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة

 تكون الزاوية أ ب جـ هي الزاوية المطلوبةفـجـ  أرسم الشعاع ب
 

 ملخص لنتائج صورة الرياضيات في الصف الرابع والذي ُيمثل المرحلة األساسية الدنيا

يتضح أّن الرياضيات في الصف الرابع تتميز بكونها متخصصة بدرجة كبيرة ، كما أنه  

ة المنطقية، كما أّن الحقائق الرياضية تم تجسيدها على أنها عالم له كائناته الرياضية ذات البني

فيها أكيدة ال تقبل الشك، بحيث يتم التوصل إلى هذه الحقائق الرياضية من خالل العمليات 

 . المادية، األمر الذي ال يجعل الرياضيات غريبة للمتعلمات
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 :نتائج صورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف السابع: 1. 7. 4

 :دسة في الصف السابعوصف ُمختصر لوحدة الهن

تأتي وحدة الهندسة الُمحللة في الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي  

من % 58.5تحتل هذه الوحدة حوالي . الفلسطيني المتضمن ألربع وحدات هي األولى فيهنّ 

: ، و تتكون من تسعة دروس هي على الترتيب((4 – 5)ي جدول /انظر)صفحات الكتاب 

هيم أولية في الهندسة، والمستوى، و العالقة بين المستقيمات في المستوى، الزوايا وقياسها، مفا

والزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمات في المستوى، والمثلث، وتطابق المثلثات، وتشابه المثلثات، 

ألن ُقمت بتحليل الدروس الستة األولى نظرًا لطول هذه الوحدة وزخمها، و . ونظرية فيثاغورس

 .هدفي استكشافي وليس للتعميم

 :نتائج التحليل لوحدة الهندسة في الصف السابع

النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة في ( 5 – 1)ُأوضح في جدول  

نتائج تحليل صورة الرياضيات في كل من الدروس ( 1)ُأوضح في الملحق رقم . الصف السابع

فيما يلي نتائج كل خاصية من . صف السابع ونتائج الوحدة ككلالستة من وحدة الهندسة في ال

 .الخصائص الخمسة المؤدية لصورة الرياضيات
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 النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف السابع( 3 – 4) جدول 
ضيات

صورة الريا
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
جة كبيرة جدًا وهذا ما ظهر على مستوى المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفية يتم استخدام لغة رياضية متخصصة بدر  التخصص

 االصطالحية وأخيرًا الرموز الرياضية
التجسيد 

(objectification) 
 العمليات العالئقية بدرجة كبيرة جداً يتم الحديث عن الكائنات الرياضية من خالل استخدام االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات و  -
 يتم استخدام العمليات المادية التي تقوم بها الطالبة المتعلمة بدرجة كبيرة -
 يتم استخدام العمليات الذهنية بدرجة أقل بكثير من العمليات المادية -

التغريب 
(alienation) 

 (أنا ونحن) ردت ضمائر المخاطب بشكل أكبر من ضمائر المتكلم يتم استخدام الفاعلين البشر بكثرة وذلك من خالل الضمائر ولكن و  -
 :تم إخفاء الفاعلية من خالل استخدام -
 بشكل كبير جداً ( الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .أ 
 صيغة المبني للمجهول بشكل كبير .ب 

 النقل لالسمية بشكل كبير. ج
 ا بعدها ال النافية، غير ، أي، أو، إذا الشرطيةالواو بكثرة يليه حرف الفاء يليه كم البنية المنطقية
حالة المعرفة 

 الرياضية
 يتم استخدام كل من صيغ البدل والجمل الشرطية بكثرة -
 يتم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز -
 الخيارات متاحة -
 اللغة المستخدمة حاسمة وأكيدة ال سيما في التعميمات -
 ظية بدرجة كبيرة جدا اللف/ يتم استخدام العمليات الذهنية  -
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 :خاصية التخصص . أ

وفقًا إلطار  -ُقمت بالنظر إلى مؤشرات خاصية التخصص الثالثة في النص الرياضي  

المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعبيرات الرياضية، والتعبيرات العرفية : وهي -التحليل الُمستخدم 

 .االصطالحية، والرموز الرياضية

 :خصص لوحدة الهندسة في الصف السابعفيما يلي نتائج خاصية الت

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 1)وملحق رقم ( 5 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

السابع جاءت على درجة كبيرة جدًا من التخصص حيث تم استخدام كل من المفردات 

ضية بدرجة الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفية االصطالحية والرموز الريا

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الثالثة السابقة من الوحدة. كبيرة جداً 

 : المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

من األمثلة على المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية في وحدة الهندسة للصف 

 :السابع

 –استقامة واحدة  –سطح  –( مرات 7) سطوح مستوية  –يات مستو  –( مرات 7) أزواج  -(مرة 15) نقاط 
متساوية في  –قطعتين غير متداخلتين  –( مرات 5) البعد  –شارع مستقيم  -كرة –( مرات 4) المستقيمات 

الرأس  –( مرات 7) تقدير  –منتصف –( مرة 55) قياس  –المربع  –المستطيل  –األعلى  –اليمين  –الطول 
) أكبر  –( مرات 5) أضالع  –( مرات 5) رؤوس  –( مرتان) مجموع  –( مرات 4) طين الخ  –( مرات 6) 

 (مرتان
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 : التعبيرات الُعرفية االصطالحية -

 :من األمثلة على التعبيرات الُعرفية االصطالحية في وحدة الهندسة للصف السابع

 –نقاط غير مستوية  –( مرتان )نقاط مستوية  –(مرتان) نقاط غير مستقيمة  -(مرات 4) نقاط مستقيمة 
( مرات 5) مستقيمين متقاطعين  -( مرات 6) مستقيمان متوازيان  -(مرات 5) مستقيمين متوازيين  -مستويات 

مستقيمات متقاطعة     -أضالع متوازية -( مرتان) مستقيمات غير متوازية  -(مرتان) مستقيمات متوازية   -
 (مرات 6) رأس الزاوية  -ضلعان متقابالن متوازيان –(مرتان) 

 : الرموز الرياضية -

 :استخدمت الرموز الرياضية في وحدة الهندسة ألغراض متعددة هي على النحو اآلتي

 للتعبير عن أسماء الزوايا : 

 ب م د> (/ مرتان) أ م ب > (/مرتان) جـ ب أ > (/مرة 15)  5>(/مرة 10) 2>( /مرة 14) 1> 
 للتعبير عن أسماء النقاط: 

 (مرتان) ه     -(مرات 7) ب  –( مرات 6) أ  –( مرات 8) النقطة ب  –( مرات 8) أ  النقطة
 للتعبير عن أسماء القطع المستقيمة والمستقيمات واألشعة: 

 (مرتان)  /   القاطع /  ( / مرتان )  /   ( / مرتان)  ( / مرتان)   

 للتعبير عن قياس الزوايا: 

01(11 مرات / )181(21 مرة/ )51 (4 مرات/ )171 /221/ 67(6 س  5( / ) مرات) 
 للتعبير عن التوازي والتعاُمد: 

       -(  مرتان)  //      -    / /  -    //    –قاعدة المثلث ه و    //  

-    -       

 للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية: 

 المثلث ل م ن  -ث أ ب جـ المثل –المثلث س ص ع  –الشكل س ص ع ل  –أ ب جـ د مستطيل 
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 للتعبير عن الطول: 

 وحدة واحدة/  سم  16=  طول / سم  11= طول  

 للتعبير عن رموز ُمعينة: 

 رمز المثلث /   2: 5: 7النسبة ( /  ) وحدة قياس الزاوية الدرجة ( / )إشارة النقطة 

 :خاصية التجسيد . ب
وفقًا إلطار  -خاصية التجسيد الخمسة في النص الرياضي  ُقمت بالنظر إلى مؤشرات 

النقل إلى االسمية، واألسماء المتخصصة التي  تغلف العمليات، : وهي -التحليل الُمستخدم

 .والعمليات العالئقية والمادية والذهنية

 :فيما يلي نتائج خاصية التجسيد لوحدة الهندسة في الصف السابع

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 1)وملحق رقم ( 5 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

السابع عملت على تجسيد الرياضيات بدرجة كبيرة جدًا وتفوق ما جاءت به نتائج خاصية 

التجسيد في وحدة الهندسة في الصف الرابع، وذلك من خالل استخدام النقل لالسمية واألسماء 

ولكنها في نفس الوقت أكثرت من  المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية،

فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات . على حساب العمليات الذهنيةاستخدام العمليات المادية 

 .الخمسة لخاصية التجسيد

 :النقل إلى االسمية -

  :من األمثلة على استخدام النقل إلى االسمية استخدام كلمات مثل 
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              -(مرتان ) امتداد  –( مرة 27) مجموع  -اتحاد  –( مرات 6) واقعة  –( مرات 6) مجموعة 
 (.مرات 7) تقدير 

 : من األمثلة على استخدامها في الوحدة ما يلي: أسماء متخصصة تغلف العمليات -

 -متوازيان -متقابالن –(مرتان) متقاطعة   -(مرات 4) متوازية  -(مرات 5) متقاطعين –( مرات 6) متوازيين 
 (مرة 15)قياسات  –(مرتان) متكاملتان    –متقابلتان  –( مرة 96)س قيا –مكملة 

 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة ما يلي: عمليات عالئقية -

 هي المستقيمات التي تلتقي عند مدها: المستقيمات غير المتوازية
 01الزاوية الحادة ويكون قياسها بين صفر و 

 01الزاوية القائمة ويكون قياسها 
 مجموع قياسي زاويتين قائمتين يساوي قياس زاوية مستقيمة

    181الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسهما يساوي 
   01=  2>و  1>مجموع قياس 

تم استخدام العمليات المادية بدرجة أكبر من استخدام : العمليات المادية والعمليات الذهنية -

 :ن أمثلة العمليات المادية الُمستخدمة في هذه الوحدةم. العمليات الذهنية

 5)نرمز –( مرات 5)أضع   -(مرات 6)لو حاولت  -(مرات 8)نُسمي   –(مرات 0)سّم  –( مرات 0)أسمي 
 (مرتان) استخدم  -(مرات 5)أجب  -(مرات 5) علمت  -(مرات 5)لو قُمت  –( مرات

 : حدةومن أمثلة العمليات الذهنية الُمستخدمة في الو 

 -(مرتان) ُأوضح  –( مرتان) نالحظ   -(  مرات 5)ِجْد -( مرات 5)فّكر  -(مرات 4) أجد  -(مرة 15)الحظ 
 أفّكر–أبيّن  –أستنتج  –أقارن  –أميز  –نستنتج  –أالحظ  -( مرتان) أوجد  –(مرتان) ستجد 
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 :خاصية التغريب.  ج

وفقًا إلطار التحليل  -ضي ُقمت بالنظر إلى مؤشري خاصية التغريب في النص الريا 

خفاء الفاعلية: وهما -الُمستخدم   .وهما وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية وا 

 :فيما يلي نتائج خاصية التغريب لوحدة الهندسة في الصف السابع

خفائهم في ذات الوقت   بشكل عام وجدت أّن الوحدة جمعت ما بين إظهار الفاعلين وا 

ن ضمائر المتكلم والمخاطب التي تظهر الفاعلين البشر في حيث كثر استخدام كل م

في المقابل كان هنالك . العمليات الرياضية، وقد وردت األخيرة بشكل أكبر من سابقتها

الفاعل كائن ) صيغة المبني للمعلوم : استخدام كبير جدًا إلخفاء الفاعلية بمؤشراته الثالثة

من الجدير بالذكر القول بأّن وجود . االسمية وصيغة المبني للمعلوم والنقل إلى( رياضي

الفاعلين البشر كان يختفي في التعميمات والتعريفات الرياضية ويظهر بداًل منه صيغة 

 .المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي

 :فيما يلي أمثلة على مؤشري خاصية التغريب

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -

ُأوضح  –( مرتان)أجيب  –( مرات 5)أضع  –( مرات 4)أجد  –( مرات 0)أسمي : مثل( مرة  62)  الفاعل أنا
 ُأميّز –أعطي  –أفكر  –أنقل  –أكوّنها –( مرتان) أرسم  -(مرتان)
  – (مرات 5)نستطيع  –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8)نُسمي (: مرة 20) الفاعل نحن 

 وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –ضع ن –يقودنا  -(مرتان)نالحظ  –سنتعرف 
       -(مرات 5)لو قُمت  -(مرات 6)لو حاولت  –(مرات 0)سمّ  -(مرة 15)الحظ  (:مرة 55)الفاعل أنت 

 ( مرتان) استخدم  -(مرات 5)أجب   -(مرات 5)فّكر  -(مرات 5)علمت  -(مرات 5)ِجْد 
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 :إخفاء الفاعلية -

 :(الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .1

 8) ( الزاوية(/ مرتان) الزاوية س / زاوية مستقيمة / قطعة مستقيمة/ الحروف ( / مرتان)النقطة : الفاعل) تُمثل 
(/ مرتان)إحدى الزاويتين / نقاط المستقيم / مجموعة النقاط(/ مرتين) النقاط / نقاط أخرى: الفاعل) تقع  -(مرات

المستقيم : الفاعل)قطع  -(مرات 5)( مستقيمان: لفاعلا) تقاطع  – (مرات 8) ( مجموعة من الزوايا األخرى
 (: الفاعل) يُعامد  -(مرات 7)(( مرات 4)قاطع / 5ل

 :صيغة المبني للمجهول .2

 –تُوَصف  –( مرتان) يُقرأ  –(مرات 5)تُقرأ  -(مرات 4) يُرمز   -(مرات 0) تُسمى  –( مرة 16) يُسمى 
 قُسّمت -تُقسم  –ُذكرت  –ُأضيف 

 : النقل لإلسمية .5

 -متوازيان -متقابالن –(مرتان) متقاطعة  -(مرات 4) متوازية  -(مرات 5) متقاطعين  –( مرات 6) متوازيين 
 -(مرتان)متقابلة  –( مرات 15)قياسات  –(مرتان) متكاملتان   –متقابلتان  –( مرة 40)قياس  –مكملة 
 (مرات 8) متحالفتين  –( مرات 4) رتين متناظ –( مرات  7) التقاطع     –( مرات 5)قياسهما 

 :خاصية البنية المنطقية. د

تم استخدام عدد . تظهر خاصية البنية المنطقية من خالل استخدام أدوات الربط المختلفة 

بكثرة،  الواومن أدوات الربط المختلفة في هذه الوحدة كان من أبرزها استخدام حرف العطف 

وغيرها من أدوات الربط التي يمكن ، ال النافيةو كما  يه، يلالفاءكذلك تم استخدام حرف 

 (.1)االطالع عليها في الملحق رقم 
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 :خاصية وضع المعرفة الرياضية.  هـ

ُقمت بالنظر إلى مؤشرات خاصية وضع المعرفة الرياضية الخمسة في النص الرياضي  

ة، وأنواع العمليات صيغ البدل، و الجمل الشرطي: وهي -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم -

 . اللفظية، والخيارات المتوفرة، واللغة المستخدمة/ الذهنية

 :فيما يلي نتائج خاصية وضع المعرفة الرياضية في وحدة الهندسة في الصف السابع

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 1)وملحق رقم ( 5 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

. اللفظية بدرجة كبيرة جدًا، واللغة الحاسمة األكيدة/ هنيةالسابع أكثرت من استخدام العمليات الذ

تم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز، وتَم استخدام كل من صيغ البدل والجمل الشرطية 

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الخمسة لخاصية وضع المعرفة الرياضية. بدرجة كبيرة

 :حدة ومن األمثلة عليهاوردت بدرجة كبيرة خالل الو : صيغ البدل -

 تسهيالً  أن يُسمى المثلث برؤوسه ويُرمز له بالرمز  يمكنو
 التعميم بأّن لكل مثلث يوجد ست زوايا خارجية يمكنو

 قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها: القول أنّ  يمكن
أن يكون قياس إحدى الزوايا الخارجية لهذا المثلث يمكن ،  81  ،51 ،51ث هي إذا كانت قياسات زوايا مثل

01  

 :وردت بدرجة كبيرة خالل الوحدة ومن األمثلة عليها: الجمل الشرطية -

 وقعت نقاط المستقيم جميعها على ذلك المستوى إذاأن المستقيم يقع على المستوى 
 يلتقيا فلنا على استقامتهما من الجهتين حاولت مدهملو خطان مستقيمان ( 1)في الشكل 

 سيلتقيان في نقطة واحدة فإنهماقُمَت بمد المستقيمين  فلو( 2)أما في الشكل 
 فقطيتقاطعان في نقطة واحدة فإنهما تقاطع مستقيمان  إذا

 كل زاويتين متبادلتين متساويتان     فإن  قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، إذا 
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وردت بشكل كبير جدًا خالل الوحدة، ومن األمثلة على : اللفظية/ الذهنيةأنواع العمليات  -

 :ذلك

-( مرات 5)فّكر  -(مرات 4) أجد  -(مرات 8)نُسمي  -(مرات 0) سمّ  –(مرات 0)أسمي  -(مرة 15)الحظ 
 –نجد -أستنتج –أقارن  –أميز  –(مرتان) ستجد  -(مرتان) ُأوضح  –( مرتان) نالحظ  -(  مرات 5)ِجْد 
 قّدر  -حدد  –فّسر

 :وردت في أربع مواضع خالل الوحدة وهي: الخيارات المتوفرة -

 كم قطعة مستقيمة في الشكل اآلتي؟ 
 ُأسمي عدد القطع المستقيمة التي يمكن أن أكوّنها من النقاط األربع األساسية 
 كم قطعة مستقيمة يمكن أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ 

الحظ أّن هناك أكثر من ) ؛ فكم قطعة مستقيمة يمكن رسمها بين هذه النقاط؟ 6المستقيمة  لو كان عدد النقاط
 (حالة

 :تم استخدام لغة حاسمة أكيدة في عدة مواضع منها: اللغة الُمستخدمة -

 فقط يتقاطعان في نقطة واحدة فإنهماتقاطع مستقيمان  إذا
 امتدت مامهالمستقيمات المتوازية هي المستقيمات التي ال تلتقي 

تُسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد مجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في 
 مستوى واحد فتسمى مجموعة نقاط غير مستوية
 امتدتمهما  مستقيمات متوازية وهي المستقيمات التي ال تلتقي

 51=  1>يتان متساويتان؛ أي أّن قياس زاو  فهما...  - 61=  2>متساويتان أي أّن قياس  فهما... 

 ملخص لنتائج صورة الرياضيات في الصف السابع

يتضح أن الرياضيات في الصف السابع تتميز بكونها متخصصة بدرجة كبيرة جدًا، كما  

أنه تم تجسيدها على أنها عالم له كائناته الرياضية ذات البنية المنطقية، كما أّن الحقائق 

كيدة ال تقبل الشك، بحيث يتم التوصل إلى هذه الحقائق الرياضية من خالل الرياضية فيها أ

ولكن في نفس الوقت تم . العمليات المادية، األمر الذي ال يجعل الرياضيات غريبة للمتعلمات
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استخدام صيغة المبني للمجهول والمبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي بدرجة كبيرة جدًا ال سيما 

مر الذي يغطي على كثرة استخدام العمليات المادية ووجود الفاعلين البشر مما في التعميمات األ

 .يؤدي إلى إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة نوعًا ما بالنسبة للمتعلمات

 :نتائج صورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف العاشر: 1. 11. 4

 :وصف ُمختصر لوحدة الهندسة في الصف العاشر

الفراغية الُمحللة في الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف العاشر  تأتي وحدة الهندسة

تحتل هذه الوحدة حوالي . األساسي الفلسطيني المتضمن ألربع وحدات هي األخيرة فيهنّ 

، و تتكون من سبعة دروس هي على ((0 – 2)ي جدول /انظر)من صفحات الكتاب % 2774

غية، وأوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ، مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفرا: الترتيب

وتوازي مستقيم ومستوى، وتقاطع مستوى مع مستويين متوازيين، وتعاُمد مستقيم مع مستوى، 

: ُقمُت بتحليل درسان فقط من هذه الوحدة، األول. واإلسقاط العمودي، والزاوية بين مستويين

 (. صفحات 5)اُمد مستقيم مع مستوى تع: ، والثاني(صفحة واحدة)توازي مستقيم ومستوى 

 :نتائج التحليل لوحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر

النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة الفراغية (  1 – 1)ُأوضح في جدول  

 نتائج تحليل صورة الرياضيات في كل درس من ( 5)ُأوضح في الملحق رقم . في الصف العاشر
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 النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة الهندسة الفراغية  للصف العاشر( 4 – 4) جدول 
ضيات

صورة الريا
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
ة يتم استخدام لغة رياضية متخصصة بدرجة كبيرة وهذا ما ظهر على مستوى المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفي التخصص

 صطالحية وأخيرًا الرموز الرياضيةاال
التجسيد 

(objectification) 
خالل يتم الحديث عن الكائنات الرياضية من خالل استخدام االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية بدرجة كبيرة  -

 الدرسين المحللين
 بة المتعلمة ِبِقّلة يتم استخدام العمليات المادية التي تقوم بها الطال -
 يتم استخدام العمليات الذهنية بشكل أكبر من العمليات المادية  -

التغريب 
(alienation) 

 وال يوجد أي استخدام لضمير المتكلم أنا( بدرجة كبيرة)وضمير المخاطب ( ِبِقّلة) يتم استخدام الفاعلين البشر فقط من خالل ضمير المتكلم نحن  -
 :ن خالل استخدامتم إخفاء الفاعلية م -
 بدرجة كبيرة( الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .أ 
 صيغة المبني للمجهول بدرجة كبيرة .ب 

 بدرجة كبيرة النقل لالسمية. ج
ذن بكثرة يليه فإّن يليه حرف الفاء البنية المنطقية  الواو وا 
حالة المعرفة 

 الرياضية
 طية بدرجة كبيرةيتم استخدام صيغ البدل مرة واحدة والجمل الشر  -
 يتم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز -
 الخيارات متاحة -
 اللغة المستخدمة حاسمة وأكيدة ال سيما في التعميمات -
 اللفظية بدرجة كبيرة/ يتم استخدام العمليات الذهنية  -
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 فيما يلي نتائج كل خاصية. درسْي وحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر ونتائج الوحدة ككل

 .من الخصائص الخمسة المؤدية لصورة الرياضيات

 : خاصية التخصص. أ

وحدة الهندسة الفراغية في أّن ( 5)وملحق رقم ( 9 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الصف العاشر جاءت على درجة كبيرة من التخصص حيث تم استخدام كل من المفردات 

العرفية االصطالحية والرموز الرياضية الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات 

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الثالثة السابقة من الوحدة. بدرجة كبيرة

 :المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

من األمثلة على المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية في وحدة الهندسة الفراغية 

 :للصف العاشر

رؤوس  –( مرتان) المستويين  –المستقيمات  –( مرات 6) نقطة  –(  مرة 12) مستوى  –( مرة 11) قيم مست
 (مرتان) المستقيمان –عمود  –

 :من األمثلة على استخدامها خالل الوحدة: االصطالحية/ التعبيرات العرفية -

متساوي  –ل أحد األقطار مربع طو  –المستقيمات العمودية  –مستقيمين متقاطعين  –المستقيم العمودي 
 متوازي األضالع –رؤوس مستطيل  –مثلث قائم الزاوية  –قطران  –األضالع 

 : الرموز الرياضية -

 :استخدمت الرموز الرياضية في وحدة الهندسة ألغراض متعددة هي على النحو اآلتي

 للتعبير عن أسماء المستقيمات والنقاط: 
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/      المستقيم /  المستقيم / م نقطة/قطعة المستقيمة أ ب ال/أ جـ ، ب د قطران / ن نقطة / رأس أ 

 َد ب أحد األقطار/    /      ( /     مرتان )  

 للتعبير عن أسماء المستويات: 

 (مرات 6)المستوى ص  –( مرة 16) المستوى س 

 شكال الهندسيةللتعبير عن أسماء األ: 

أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب /       أ ب جـ د سطح مستطيل /   أ ب جـ د َأ َب جـَ َد متوازي مستطيالت 
 أ ب جـ د هرم ثالثي    أ ب جـ د متوازي أضالع /    قاعدة الهرم المثلث ب جـ د / 

 للتعبير عن التعامد والتوازي والتقاطع: 

    (مرتان/ ) ن م  ن م ( / مرتان) م ب  (       مرات5)المستوى أ ب جـ د  //       

 {        أ } = س  ل (    /    مرتان) المستوى س //  (  /    مرتان) 

 للتعبير عن قياس الزوايا: 

 01= ن م ب > ق /  01= ب د أ > ق = أ ب جـ > ق ( /  01= َدد ب > )ق 

 لالختصار : 

  اختصار المثلث ( / مرة 15) اختصار إذن  االنتماء ( / مرتان) ن أ ب  : أ  ب / س  د / ص 
 /للمستوى أ ب جـ د   النقطة ن  :  عدم االنتماء / ص جـ / س  د /  ب / س
 في المستوى ب جـ د جـ د : االحتواء  

 :خاصية التجسيد. ب  

وحدة الهندسة الفراغية في أّن ( 5)وملحق رقم ( 1 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الصف العاشر عملت على تجسيد الرياضيات بدرجة كبيرة، وذلك من خالل استخدام النقل 
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فة لالسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية بدرجة كبيرة، باإلضا

فيما يلي أمثلة على . إلى استخدام العمليات الذهنية بدرجة كبيرة على حساب العمليات المادية

 .كل من المؤشرات الخمسة لخاصية التجسيد

 : النقل إلى االسمية -

 مجموع –مرسومتان  –تالقيهما  –الواقعة  –مائالً 

 : أسماء متخصصة تغلف العمليات -

 –( مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان) متقاطعين  –( مرات 11) ياً عمود –( مرتان) قاطعاً  –موازيًا 
 متوازيان –تقاطع  -(مرات 4) العمودي  –المتوازيان  –العموديان  –متقاطعة 

 : عمليات عالئقية -

 مربع طول أحد األقطار في متوازي المستطيالت يساوي مجموع مربعات أبعاد ثالثة أحرف متقاطعة في نقطة 

  01( = َد د ب >) ق 

  2(جـ ب + )  2(د جـ = )  2(د ب ) 

تم استخدام العمليات الذهنية بدرجة أكبر من : العمليات المادية والعمليات الذهنية -

 :من أمثلة العمليات الذهنية الُمستخدمة في هذه الوحدة. استخدام العمليات المادية

 الحظ –بيّن  -نستنتج  -برهن  -(مرات 5) أثبت 

 :ثلة العمليات المادية الُمستخدمة في هذه الوحدةومن أم

 ذكرنا  –درسنا  –نُعبر  
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 :خاصية التغريب. ج

وفقًا إلطار التحليل  -ُقمت بالنظر إلى مؤشري خاصية التغريب في النص الرياضي  

خفاء الفاعلية:  وهما -الُمستخدم   .وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية وا 

 :ة التغريب لوحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشرفيما يلي نتائج خاصي

أّن الوحدة جمعت ما بين إظهار ( 5)وملحق رقم ( 1 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

خفائهم في ذات الوقت ولكّن األخيرة بصورة أكبر تم إظهار الفاعلين من خالل . الفاعلين وا 

في . م نحن فقد تم استخدامه ِبِقلةاستخدام ضمائر الُمخاطب بدرجة كبيرة أما ضمير المتكل

  صيغة المبني للمعلوم: حين تم إخفاء الفاعلية بدرجة كبيرة وذلك من خالل مؤشراته الثالثة

 . وصيغة المبني للمعلوم والنقل إلى االسمية( الفاعل كائن رياضي)

 :فيما يلي أمثلة على مؤشري خاصية التغريب

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -

 ال يوجد:  الفاعل أنا
 ذكرنا -نستنتج  –نُعبر  –درسنا (: مرات 6)  الفاعل نحن
 بيّن -الحظ  –برهن  –علمت  –( مرات 5) أثبت :  الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -

 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

 –( الفاعل المستقيم أ ب)قيه يال –(مستقيم خارج المستوى: الفاعل)وازى  –(المستقيم ل: الفاعل)ال يشترك 
  (مرات  5( ) المستقيم / المستقيم ل / مستقيم خارج المستوى: الفاعل) يوازي 

 :صيغة المبني للمجهول .2
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 ُأخذت -ُأقيم  -ُرسمت  –( مرتان) يُقال  –( مرتان ) ُرِسم 

 : النقل لإلسمية .5

 –العموديان  –متقاطعة  –( مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان) متقاطعين  –( مرتان) قاطعاً  –موازيًا 
 –مرسومتان  –تالقيهما  –الواقعة   -تعامُد  –توازي  –متوازيان  –تقاطع  –( مرات 4) العمودي  –المتوازيان 

 مجموع

 :خاصية البنية المنطقية. د

استخدام عدد  تم. تظهر خاصية البنية المنطقية من خالل استخدام أدوات الربط المختلفة 

 إذنوالواو من أدوات الربط المختلفة في هذه الوحدة كان من أبرزها استخدام حرف العطف 

، وغيرها من أدوات الربط التي يمكن االطالع أوبدرجة كبيرة، كذلك تم استخدام حرف العطف 

 (. 5)عليها في الملحق   رقم 

 :خاصية وضع المعرفة الرياضية. هـ

شرات خاصية وضع المعرفة الرياضية الخمسة في النص الرياضي ُقمت بالنظر إلى مؤ  

صيغ البدل، والجمل الشرطية، وأنواع العمليات : وهي -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -

 . اللفظية، والخيارات المتوفرة، واللغة المستخدمة/ الذهنية

 :اغية في الصف العاشرفيما يلي نتائج خاصية وضع المعرفة الرياضية في وحدة الهندسة الفر 

وحدة الهندسة الفراغية في أّن (  5)وملحق رقم ( 1 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

تم تقديم . اللفظية، واللغة الحاسمة األكيدة/ الصف العاشر أكثرت من استخدام العمليات الذهنية

ا تم استخدام صيغ الحقائق الرياضية بشكل جاهز، وتَم استخدام الجمل الشرطية بدرجة كبيرة بينم
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فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الخمسة لخاصية وضع المعرفة . واحدة البدل مرة

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الخمسة لخاصية وضع المعرفة الرياضية. الرياضية

 :وردت مرة واحدة خالل الوحدة: صيغ البدل -

 و يقع بتمامه في المستوى أو يكون قاطعًا في نقطة يكون موازيًا للمستوى أ قدوعلمت أن المستقيم 

 :وردت بدرجة كبيرة خالل الوحدة، ومن األمثلة عليها: الجمل الشرطية -

 كان المستقيم عموديًا على جميع لمستقيمات الواقعة في ذلك المستوىإذا  يُقال لمستقيم أنه عمودي على مستوى
 يوازي ذلك المستوى فإنهتوى وازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المسإذا 
 يكونان متوازيين  فإنهماكان مستقيم عموديًا على كل من مستويين  إذا

 ص ل فإن   ،ص ، المستقيم ل س كان المستقيم ل إذا 

وردت في الدرسين الُمحللين بدرجة كبيرة، ومن األمثلة : اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 :عليها

 نُعبر  -الحظ  –بيّن  -نستنتج -برهن  -(مرات 5) أثبت 

 .لم تتوفر خالل الدرسين الُمحللين: الخيارات المتوفرة -

 : اللغة الُمستخدمة -

 كان موضع النقطة أ في المستوى سمهما وهذا البعد ثابت 
هناك مستقيم  المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين عند نقطة تقاطعهما يكون عمودياً على مستويهما

 بنقطة معلومة ويكون عمودياً على مستوى معلوم واحد يمر
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 ملخص لنتائج صورة الرياضيات في الصف العاشر

يتضح أن الرياضيات في الصف العاشر تتميز بكونها متخصصة بدرجة كبيرة، كما أنه  

تم تجسيدها على أنها عالم له كائناته الرياضية ذات البنية المنطقية، كما أّن الحقائق الرياضية 

يها أكيدة ال تقبل الشك، بحيث يتم التوصل إلى هذه الحقائق الرياضية من خالل العمليات ف

أيضًا تم استخدام صيغة المبني . الذهنية، األمر الذي يجعل الرياضيات غريبة للمتعلمات

 .للمجهول والمبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي بدرجة كبيرة ال سيما في التعميمات

 لة األساسية العلياملخص لنتائج المرح

يتضح من خالل نتائج الصفين السابع والعاشر أّن كال الصفين يتفقان في إظهار صورة  

رمزية ومطلقة للرياضيات، وذلك نظرًا لالستخدام الكبير جدًا للمفردات والرموز الرياضية، كما أّن 

أيضًا يجسد هذان . رةلهما بنية منطقية جيدة حيث تم استخدام أدوات الربط المنطقية بدرجة كبي

الصفان الرياضيات كما لو أنها عالم ذاتي مستقل له كائناته الرياضية الخاصة به والتي تقوم 

لوحدها باألفعال الرياضية، األمر الذي يؤكد ذلك هو استخدام صيغة المبني للمعلوم الفاعل 

 .كائن رياضي بدرجة كبيرة

لمادية في مقابل العمليات الذهنية، اختلف الصفان فقط في مدى استخدام العمليات ا

 .حيث أن األولى تفوقت على الثانية في الصف السابع، والعكس حدث في الصف العاشر
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 :نتائج صورة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الثاني عشر علمي :1. 11. 4

 :وصف ُمختصر لوحدة الهندسة في الصف الثاني عشر علمي

في الجزء الثاني من كتاب الرياضيات  -القطوع المخروطية  -تأتي وحدة الهندسة الُمحللة  

تحتل هذه الوحدة حوالي . للصف الثاني عشر علمي المتضمن لثالث وحدات هي الثانية فيهنّ 

، و تتكون من خمسة دروس هي على ((4 – 5)ي جدول /انظر)من صفحات الكتاب % 47.5

قطع الناقص، والقطع الزائد، باإلضافة إلى القطوع المخروطية، والقطع الُمكاِفئ، وال:الترتيب

 (. صفحات 5)ُقمت بتحليل كل من القطوع المخروطية والقطع الُمكاِفئ . تمارين عامة

 :نتائج التحليل لوحدة القطوع المخروطية في الصف الثاني عشر علمي

النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة القطوع ( 3 – 1)ُأوضح في جدول  

نتائج تحليل صورة ( 1)ُأوضح في الملحق رقم . ة في الصف الثاني عشر علميالمخروطي

الرياضيات في درس القطوع المخروطية والقطع الُمكاِفئ في الصف الثاني عشر علمي ونتائج 

 .فيما يلي نتائج كل خاصية من الخصائص الخمسة المؤدية لصورة الرياضيات. الوحدة ككل

 : خاصية التخصص. أ

وحدة القطوع المخروطية في أّن ( 1)وملحق رقم ( 3 – 1)، يتضح من جدول بشكل عام 

 الصف الثاني عشر علمي جاءت على درجة كبيرة من التخصص حيث تم استخدام كل من 



95 
 

 النتائج العامة لصورة الرياضيات في وحدة القطوع المخروطية للصف الثاني عشر علمي( 5 – 4) ل جدو
 

ضيات
صورة الريا

 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
لمفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفية يتم استخدام لغة رياضية متخصصة بدرجة كبيرة وهذا ما ظهر على مستوى ا التخصص

 االصطالحية وأخيرًا الرموز الرياضية
التجسيد 

(objectification) 
 يتم الحديث عن الكائنات الرياضية من خالل استخدام االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية بدرجة كبيرة -
 تخدام العمليات المادية والذهنية التي تقوم بها الطالبة المتعلمة يتم اس -
 يتم استخدام العمليات الذهنية بشكل مساٍو الستخدام العمليات المادية  -

التغريب 
(alienation) 

 د أي استخدام لضمير المتكلم أناوال يوج( بدرجة كبيرة)وضمير المخاطب ( ِبِقّلة) يتم استخدام الفاعلين البشر فقط من خالل ضمير المتكلم نحن  -
 :تم إخفاء الفاعلية من خالل استخدام -
 بدرجة كبيرة( الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .ج 
 صيغة المبني للمجهول مرتان .د 

 بدرجة كبيرة النقل لالسمية. ج
 كماالواو بكثرة يليه حرف الفاء وأّي يليه  البنية المنطقية

حالة وضع المعرفة 
 ضيةالريا

 يتم استخدام كل من صيغ البدل والجمل الشرطية  -
 يتم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز ولكن ُأعطي المجال الكتشاف واشتقاق معادلة القطع المكافئ في ثالثة اتجاهات -
 الخيارات متاحة -
 اللغة المستخدمة حاسمة وأكيدة -
 اللفظية بدرجة كبيرة/ يتم استخدام العمليات الذهنية  -
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المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية والتعبيرات العرفية االصطالحية والرموز الرياضية 

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات الثالثة السابقة من الوحدة. بدرجة كبيرة

 :المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

من األمثلة على المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية في وحدة القطوع 

 :المخروطية للصف الثاني عشر علمي

 ( مرتان)الخط المستقيم  –(مرة 14) الرأس  –( مرتان) مستقيم  -مساحة –حجم  –دورة كاملة 
 

 : اإلصطالحية /التعبيرات العرفية  -

 :ومن األمثلة على استخدامها خالل الوحدة

 6) الدليل  –( مرة 15) البؤرة  –المنحنى المفتوح  -( مرتان) المحل الهندسي –( مرة 17) القطع المكافئ 
 –المحور الصادي الموجب –المحورين اإلحداثيين  -معادلة القطع المكافئ –( مرتان) محور التماثل  –( مرات

 ( مرتان) انعكاس  –( مرات 6) المعادلة  –السيني السالب المحور 

 :الرموز الرياضية -

 :استخدمت الرموز الرياضية في وحدة الهندسة ألغراض متعددة هي على النحو اآلتي

 للتعبير عن أسماء النقاط : 

 -قطة رالن –( مرتان) أوضاع مختلفة للنقطة ن  5، ن 2، ن 1ن –( مرتان) ن نقطة  –( مرتان) ب نقطة 
  1<أ( 1أ، ) ب  – 1<أ( أ-، 1)ب  –( ص، س) ن  – 1<أ( أ، 1)ب  –( 1,1)الرأس 
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 للتعبير عن أسماء المستقيمات: 

 ( معادلة الدليل)  1= ص –( معادلة الدليل)  5-= ص   -المستقيم الثابت ل –( مرتان) ل مستقيم 

 (مرات 6) اختصار إذن    :لالختصار •

 للتعبير في المعادالت: 

 -أ ص  6=  2س/     أ ص 6 -=  2س/  1/2( 2(أ–ص + )  2س= )أ + ص ( / مرتان) ن ب = ن و 
-=  2ص/ س   11=  2ص/ ص  21 -=  2س/ ص   12=  2س/ أ س   6 -= 2ص/ أ س  6= 2ص
 س6

 :خاصية التجسيد. ب  

وحدة القطوع المخروطية في أّن ( 1)وملحق رقم ( 3 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الثاني عشر علمي عملت على تجسيد الرياضيات بدرجة كبيرة، وذلك من خالل استخدام  الصف

أيضًا . النقل لالسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية بدرجة كبيرة

فيما يلي أمثلة على كل من . تم استخدام كل من العمليات الذهنية والمادية بنفس الدرجة

 .الخمسة لخاصية التجسيدالمؤشرات 

 : النقل إلى االسمية -

 (مرتان) المقارنة  –الواقعة  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساوياً  -مجموعة 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -

 ( مرتان) انعكاس 
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 : عمليات عالئقية -

 أ ص 6=  2س: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى أعلى 
 أ ص 6 -=  2س: مفتوح إلى أسفل معادلة القطع المكافئ ال

 أ س 6=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليمين 
 أ س 6 -=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليسار 

 :عمليات مادية -

 عيّن -(مرات 5) ارسم  –اكتب –( مرات 6) انظر  –سنستخدم 

 :عمليات ذهنية -

بيّن –( مرتان) الحظ  –( انمرت) نستنتج  –( مرات 4) أوجد  –ِجْد   

 :خاصية التغريب. ج

أّن الوحدة جمعت ما بين إظهار ( 1)وملحق رقم ( 3 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

خفائهم في ذات الوقت ولكّن األخيرة بصورة أكبر تم إظهار الفاعلين من خالل . الفاعلين وا 

في حين . ن تم استخدامه ِبِقلةاستخدام ضمائر الُمخاطب بدرجة كبيرة أما ضمير المتكلم نح

وصيغة ( الفاعل كائن رياضي) صيغة المبني للمعلوم : تم إخفاء الفاعلية بمؤشراتها الثالثة

 . المبني للمعلوم والنقل إلى االسمية

 :فيما يلي أمثلة على مؤشري خاصية التغريب

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -

 ال يوجد: الفاعل أنا
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 نستنتج –نُسمي  –سنستخدم : نالفاعل نح
 –(مرات 4) أوِجد  –ِجدْ  –( مرات 5) ارسم  –( مرتان) الحظ  –( مرات 6) انظر  -تعرفت : الفاعل أنت

  عيّن –بيّن –اكتب
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

تتحرك   –( مجموعة جميع النقاط: الفاعل) عد تب –"( الدائرة والقطع المكافئ" هذان الشكالن : الفاعل) ينتميان 
: الفاعل) يتخذ  –( الرأس: الفاعل) يقع  –( المنحنى المفتوح: الفاعل) يجمع  –( مرات 5(  ) نقطة: الفاعل) 

 ( مرتان(  ) المعادلة: الفاعل) تتبع  -( مرتان( ) القطع المكافئ
 :صيغة المبني للمجهول .2

 يُسمى  –تُسمى  

 :النقل لإلسمية .5

 (مرتان) المقارنة  –الواقعة  –( مرتان) انعكاس  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساوياً  -مجموعة  

 :خاصية البنية المنطقية. د

تم استخدام عدد من أدوات الربط المختلفة في هذه الوحدة كان من أبرزها استخدام   

، وغيرها من كمايليه  أي  و الفاءبدرجة كبيرة، كذلك تم استخدام حرف  الواو حرف العطف

 (. 1)أدوات الربط التي يمكن االطالع عليها في الملحق رقم 

 :خاصية وضع المعرفة الرياضية .هـ

وحدة القطوع المخروطية في أّن ( 1)وملحق رقم ( 3 –1)بشكل عام، يتضح من جدول  

ة الحاسمة اللفظية، واللغ/ الصف الثاني عشر علمي أكثرت من استخدام العمليات الذهنية

تم تقديم الحقائق الرياضية بشكل جاهز ولكن تم إعطاء المجال الكتشاف واشتقاق . األكيدة
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معادلة القطع الُمكاِفئ في ثالثة اتجاهات بعد أن تم توضيح االشتقاق لالتجاه الرابع، وتَم 

ات فيما يلي أمثلة على كل من المؤشر . استخدام صيغ البدل والجمل الشرطية بدرجة متوسطة

 .الخمسة لخاصية وضع المعرفة الرياضية

 : صيغ البدل -

الحصول عليها من قطع مخروط دائري قائم مزودج بمستٍو ال يمر برأس  يمكنتُسمى القطوع المخروطية التي 
 المخروط

 يمكنأن يتخذها القطع المكافئ وفقًا لالتجاهات األربعة الممكنة لفتحة القطع، و يمكنتوجد أربعة أوضاع 
 :ها كما يليتوضيح

 : الجمل الشرطية -

 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)كانت ن  إذا
 أوجد قيمة أفـس،  8=  2أ مماساً للقطع المكافئ ص+ س = كان المستقيم ص  إذا
 أوجد حجم الجسم الناتجفـدارت هذه المنطقة حول محور السينات دورة كاملة،  إذاو

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 نُسمي -بيّن  –( مرتان) الحظ  –( مرتان) نستنتج  –( مرات 4) أوجد  –ِجْد 

 لم تتوفر خالل الدرس الُمحلل: الخيارات المتوفرة -

 ملخص لنتائج صورة الرياضيات في الصف الثاني عشر علمي والذي ُيمثل المرحلة الثانوية

وف السابقة بكونها يتضح أن الرياضيات في هذا الصف ال تختلف عن الصف 

كما أّنه تم تجسيدها على أنها عالم له كائناته الرياضية ذات البنية . متخصصة بدرجة كبيرة
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المنطقية، باإلضافة أّن الحقائق الرياضية فيها أكيدة، ويتم التوصل إليها من خالل العمليات 

 .الذهنية والمادية واللتين تم استخدامهما بنفس الدرجة

ما هي صورة متعلمة الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب : لثانينتائج السؤال ا
 الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟

تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل ثالثة من خصائص الخطاب التي تضمنها  

الفاعلية والسلطة : ، وهي(Tang, Morgan, Sfard, 2012)إطار التحليل الُمستخدم 

 .ُأوضح في الجدول اآلتي الخصائص الثالثة ومؤشرات كل منها في النص الرياضي. والشكالنية

 خصائص الخطاب التي ُتمثل صورة متعلمة الرياضيات(: 9 – 4)جدول 

 مؤشرات في النص الرياضي خصائص الخطاب
 " scribbler"منفذة لألوامر  - (agency)الفاعلية 

 مفكرة -
 الضمائر الشخصية - (authority)السلطة 

للسلطة ( modality)الالت َوِجهة االستخدام د -
 واليقينية

 مدى تخصصية الشكل - (formality)الشكالنية 

 صيغة المبني للمجهول  -
 استخدام الضمير نحن  -
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 :نتائج صورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الرابع: 2. 4. 4

يات في وحدة الهندسة النتائج العامة لصورة متعلمة الرياض( 7 – 1)ُأوضح في جدول  

نتائج تحليل صورة متعلمة الرياضيات في كل ( 4)ُأوضح في الملحق رقم . في الصف الرابع

فيما يلي نتائج كل خاصية . درس من دروس وحدة الهندسة في الصف الرابع ونتائج الوحدة ككل

 .من الخصائص الثالثة المؤدية لصورة متعلمة الرياضيات

 العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الرابع األساسيالنتائج ( 7 – 4) جدول 

  

صورة الرياضيات
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
المتعلمة لها الدور األساسي ولكن هذا الدور يميل إلى مجرد تنفيذ  (agency)الفاعلية 

 األوامر أكثر من التفكير
السلطة 

(authority) 
لمة وذلك نظرًا لسيطرة ضمير المتكلم أنا على السلطة األساسية للمتع

 النص الرياضي
 يتم استخدامها ولكن ليس بكثرة: دالالت وجهة االستخدام واليقينية

الشكالنية 
(formality) 

ال توجد عالقة ما بين المؤلفة والمتعلمة وذلك الستخدام ضمير  -
 المتكلم نحن مرة واحدة فقط

مرات في  5ل بقلة حيث وردت يتم استخدام صيغة المبني للمجهو  -
 التعميمات 

 النص متخصص لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة -
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 :خاصية الفاعلية. أ

 -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى مؤشرين في النص الرياضي  

ذة لألوامر مجرد منف: للتعرف على صورة متعلمة الرياضيات من خالل خاصية الفاعلية، وهما

(Scribbler) ة، ومفكر (Thinker.) 

 :فيما يلي نتائج خاصية الفاعلية لوحدة الهندسة في الصف الرابع

وحدة الهندسة في الصف أّن ( 4)وملحق رقم ( 7 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

يذ الرابع كانت تميل إلى إعطاء المتعلمة الدور األساسي، ولكن هذا الدور يميل إلى مجرد تنف

 .فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرين السابقين في الوحدة. األوامر أكثر من التفكير

 (Scribbler)منفذة لألوامر  -

 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة(: مرة 45) ضمائر المتكلم
 5)أضع  –(مرات 6)ُأعيّن –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)ُأكمل -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم 
 نَمُد –(مرتان)ُأسمي  –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أمُد -(مرات

 مُد (:مرة واحدة)ضمائر المخاطب
 :مفكرة -

 :من األمثلة على استخدامها في الوحدة(: مرة 22)ضمائر المتكلم
 ُأوضح  -ر ُأقدّ   -( مرات 5)أستنتج  –(مرات 6)أتحقق –( مرات 4) أجد   –( مرات 5) أالحظ 

 تحققت(: مرة واحدة) ضمائر المخاطب
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 :خاصية السلطة. ب

 -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى مؤشرين في النص الرياضي  

الضمائر الشخصية، : للتعرف على صورة متعلمة الرياضيات من خالل خاصية السلطة، وهما

 ة واليقينيةللسلط( modality)ودالالت َوِجَهة االستخدام 

 :فيما يلي نتائج خاصية السلطة لوحدة الهندسة في الصف الرابع

السلطة األساسية للمتعلمة أّن ( 4)وملحق رقم ( 7 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

أما دالالت . في الوحدة الهندسة وذلك نظرًا لسيطرة ضمير المتكلم أنا على النص الرياضي

فيما يلي . للسلطة واليقينية فقد تم استخدامها بدرجة متوسطة( modality)َوِجَهة االستخدام 

 .أمثلة على كل من المؤشرين السابقين في الوحدة

 : الضمائر الشخصية -

 4) أجد   –( مرات 5) أالحظ  -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم (: مرة 88) ضمير المتكلم أنا
 5)أستنتج  -(مرات 5)أضع  –(مرات 6)ُأعيّن –(مرات 6)أتحقق –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)ُأكمل –(مرات
                        –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أمُد -( مرات

 نَمُد(: مرة واحدة)  ضمير المتكلم نحن
 مُد -تحققت (: مرتان)  (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 : سلطة واليقينيةلل( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني
 درجة  71= أ ب جـ > ـيـكون قياس فـ... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 
 أتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة

لمستقيمان وكان ا ألخرى قوائمالزوايا الثالث اكانت  تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةإذا 
 متعامدين

 خطان متوازيان هماالخطان المستقيمان اللذان ال يتقاطعان 
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 :خاصية الشكالنية. ج

 -وفقًا إلطار التحليل الُمستخدم  -ُقمت بالنظر إلى ثالثة مؤشرات في النص الرياضي  

ستخدام الضمير ا: للتعرف على صورة متعلمة الرياضيات من خالل خاصية الشكالنية، وهي

 نحن، وصيغة المبني للمجهول، ومدى تخصصية الشكل

 :فيما يلي نتائج خاصية السلطة لوحدة الهندسة في الصف الرابع

ه ال يوجد عالقة ما بين أنّ ( 4)وملحق رقم ( 7 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

ط، كما أنه تم استخدام المؤلفة والمتعلمة وذلك نظرًا الستخدام ضمير المتكلم نحن مرة واحدة فق

صيغة المبني للمجهول ِبِقّلة ولكنها وردت في التعميمات، وأخيرًا يتضح أّن طابع النص 

فيما يلي أمثلة على كل من المؤشرات . متخصص لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة

 .الثالثة السابقة في الوحدة

 :استخدام الضمير نحن -

 نمد القطعة من الطرفين لتكّون المستقيم جـ د : تم استخدامه مرة واحدة في

 :صيغة المبني للمجهول -

 : في ثالثة مراتتم استخدام صيغة المبني للمجهول 

 :ُتسمى
 المنقلة تُسمىاألداة التي أستخدمها لقياس الزوايا 

 زاوية مستقيمة تُسمىالزاوية التي ضلعاها على مستقيم واحد 

 :ُيقال
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 لهما مستقيمين متعامدين يُقالوايا قوائم وس ص، ع ن يكوّنان أربع ز 

 :مدى تخصصية الشكل -

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة

 ملخص لنتائج صورة متعلمة الرياضيات في الصف الرابع والذي ُيمثل المرحلة األساسية الدنيا

ياضيات أنه تم يتضح من خالل النتائج السابقة لمؤشرات خاصية صورة متعلمة الر  

أيضًا كانت . إعطاء المتعلمة الدور األساسي، ولكن هذا الدور كان يميل إلى مجرد تنفيذ األوامر

 .وكانت العالقة البيداغوجية منعدمة بين هذه المتعلمة والمؤلفة. السلطة األساسية بيد المتعلمة

 :عنتائج صورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف الساب :2. 7. 4

النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة ( 8 – 1)ُأوضح في جدول  

نتائج تحليل صورة متعلمة الرياضيات في كل ( 1)ُأوضح في الملحق رقم . في الصف السابع

فيما يلي .  درس من دروس وحدة الهندسة الستة األولى في الصف السابع ونتائج الوحدة ككل

 .من الخصائص الثالثة المؤدية لصورة متعلمة الرياضيات نتائج كل خاصية

 :خاصية الفاعلية.  أ  

ضمائر المخاطب  قد أّن ( 1)وملحق رقم ( 8 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

سيطرت على النص الرياضي في وحدة الهندسة في الصف السابع، ولكن هذه الضمائر كانت 

 .كل من مؤشري خاصية الفاعلية في الوحدةفيما يلي أمثلة على . تميل إلى الخربشة
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 النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف السابع األساسي( 8 – 4) جدول 
 

 

 

 

 

صورة الرياضيات
 

خصائص 
 الخطاب

 نتائج التحليل

الفاعلية 

(agency) 

سيطرت ضمائر المخاطب على النص الرياضي ولكن غلب عليها 

في نفس الوقت كان هنالك دور للمتعلمة والذي  تنفيذ األوامر، و

 يميل أيضًا لتنفيذ األوامر أكثر منه للتفكير

السلطة 

(authority) 

نظرًا لسيطرة ضمائر ( الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -

 المخاطب على النص الرياضي مقارنة بضمير المتكلم أنا 

 خدامها بدرجة كبيرةتم است: دالالت َوِجَهة االستخدام واليقينية -

الشكالنية 

(formality) 

توجد عالقة بين المؤلفة والطالبة المتعلمة وذلك الستخدام  -

 ضمير المتكلم نحن بدرجة متوسطة

يتم استخدام صيغة المبني للمجهول بدرجة كبيرة ال سيما في  -

 التعميمات

 النص متخصص لكثرة المفردات والرموز الرياضية -
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 منفذة لألوامر  -

 :ضمائر المتكلم

 5)نستطيع  –(مرات 5)نقول  –( مرات 5)أضع  –( مرات 5)نرمز -(مرات 8)نُسمي  –(مرات 0)أسمي 
 سنستخدم  –نستكشف  –نضع –يقودنا  -أستخدم  ––أنقل  –أكوّنها –( مرتان) أرسم   –(مرات

 : ضمائر المخاطب

 –( مرتان) استخدم  –( مرات 5) قُمت لو  –( مرات 5) علمت  –( مرات 6) لو حاولت  -(مرات 0) سّم 
 لحصلت  –تكتب  –ارسم  –قست  –استخدمت  –ضع  –يذكرك  –هات  -(مرتان) أحضر 

 : مفكرة -

 :ضمائر المتكلم

 –نحدد  –أستنتج  –أقارن  –أميز  –نستنتج  –أالحظ  -(مرتان) ُأوضح  –( مرتان) نالحظ  -(مرات 4) أجد 
 نجد -أحسب –أفّكر –أبّين –أحدد 

 :ضمائر المخاطب

  -قّدر  -حدد  –فّسر –( مرتان) أوجد  –(مرتان) ستجد  -(مرات 5)فّكر (  مرات 5)ِجْد  -(مرة 15)الحظ  
 لوجدت  ––الحظت لو –لوجدتها -تجد 

 :خاصية السلطة. ب

  السلطة األساسية للمؤلفة أّن ( 1)وملحق رقم ( 8 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

الهندسة في الصف السابع، وذلك نظرًا لسيطرة ضمائر الُمخاطب على  في الوحدة( الكتاب)

كانت الضمائر الُمستخدمة تميل إلى الخربشة أكثر . النص الرياضي مقارنة بضمير المتكلم أنا

للسلطة واليقينية فقد تم استخدامها ( modality)أما دالالت َوِجَهة االستخدام . منها للتفكير

 .أمثلة على مؤشري خاصية السلطة في الوحدة فيما يلي. بدرجة كبيرة
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 :الضمائر الشخصية -

 :من األمثلة على استخدامه في الوحدة(: مرة  62)  ضمير المتكلم أنا

–( مرتان) أرسم  -(مرتان)ُأوضح  –( مرتان)أجيب  –( مرات 5)أضع  –( مرات 4)أجد  –( مرات 0)أسمي 
 أستنتج  –أقارن  –أحدد  –أريد  –أالحظ  –ر أذك –ُأميّز  –أعطي  –أفكر  –أنقل  –أكوّنها 

 :من األمثلة على استخدامه في الوحدة(: مرة 20) ضمير المتكلم نحن

 –يقودنا  -(مرتان)نالحظ  –(مرات 5)نستطيع  –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8)نُسمي  
 نجد –سنستخدم  –نحدد  –نستنتج  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف 

 :من األمثلة على استخدامه في الوحدة(: مرة 55) (صيغ األمر)ضمير المخاطب 

 5) علمت  -(مرات 5)ِجْد  -(مرات 5)لو قُمت  -(مرات 6)لو حاولت  –(مرات 0)سمّ  -(مرة 15)الحظ 
  (مرتان) حاول  -( مرتان) أحضر  -(مرتان) استخدم  -(مرات 5)أجب -(مرات 5)فّكر  -(مرات

 : للسلطة واليقينية( modality)وجهة االستخدام دالالت  -

 أن أكوّنها من النقاط األربع األساسية يمكن ُأسمي عدد القطع التي
 أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ يمكنكم قطعة مستقيمة 

 ؟أو ن من األضالع 5أو  4هل يمكن استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه 
 أن تكون زوايا مثلث؟ يمكنأي مجموعة من الزوايا اآلتية 

 مثلث إحدى زواياه منفرجة، ماذا يمكن أن يكون مجموع قياس الزاويتين الباقيتين؟
 ويمكن االستنتاج أن باقي الزوايا في الشكل السابق تكون قائمة، لماذا؟

 :خاصية الشكالنية.  ج  

ه توجد عالقة ما بين المؤلفة أنّ ( 1)حق رقم و مل( 8 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

والمتعلمة وذلك نظرًا الستخدام ضمير المتكلم نحن  بدرجة متوسطة، كما أنه تم استخدام صيغة 

المبني للمجهول ِبدرجة كبيرة ال سيما في التعميمات، وأخيرًا يتضح أّن طابع النص متخصص 
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ا يلي أمثلة على مؤشرات خاصية الشكالنية فيم. لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة

 .الثالثة في الوحدة

 :استخدام الضمير نحن -

 –يقودنا  -(مرتان)نالحظ  –(مرات 5)نستطيع  –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8)نُسمي 
 نجد –سنستخدم  –نحدد  –نستنتج  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف 

 :صيغة المبني للمجهول -

  –تُوَصف  –( مرتان) يُقرأ  –(مرات 5)تُقرأ  -(مرات 4) يُرمز   -(مرات 0) تُسمى  –( مرة 16) يُسمى 
 قُسّمت -تُقسم  –ُذكرت  –ُأضيف 

 :مدى تخصصية الشكل -

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة

 ملخص لنتائج صورة متعلمة الرياضيات في الصف السابع 

خالل النتائج السابقة لمؤشرات خاصية صورة متعلمة الرياضيات أنه تم  يتضح من 

إعطاء المتعلمة الدور األساسي ولكن قّل هذا الدور عما كان عليه في الصف الرابع، حيث 

ظهرت ضمائر المخاطب بداًل من ضمائر المتكلم التي تُبرز دور المتعلمة، وفي كال النوعين 

(. الكتاب)أما السلطة األساسية فكانت للمؤلفة . مجرد تنفيذ األوامر للضمائر فإّن الدور يميل إلى

 .في حين ظهرت عالقة بيداغوجية بين المتعلمة والمؤلفة
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 :نتائج صورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة للصف العاشر: 2. 11 .4

الفراغية النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة ( 9 – 1)ُأوضح في جدول 

نتائج تحليل صورة متعلمة الرياضيات في ( 5)ُأوضح في الملحق رقم . في الصف العاشر

فيما يلي نتائج كل . درسين من وحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر ونتائج الوحدة ككل

 .خاصية من الخصائص الثالثة المؤدية لصورة متعلمة الرياضيات

 صورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسيالنتائج العامة ل( 6 – 4) جدول 

 

صورة الرياضيات
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
سيطرت ضمائر المخاطب على النص الرياضي والتي يغلب عليها  (agency)الفاعلية 

التفكير مع ذلك فإّن ضمير المتكلم نحن الذي ظهر في النص الرياضي 
 فيذ األوامر أكثر منه إلى التفكيريميل إلى تن

السلطة 
(authority) 

نظرًا لسيطرة ضمائر المخاطب ( الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -
على النص الرياضي في الوقت الذي لم َيِرْد أّي استخدام لضمير 

 . مرات 6المتكلم أنا، أّما بالنسبة لضمير المتكلم نحن فقد تم استخدامه 
 .تم استخدامها بدرجة متوسطة: َهة االستخدام واليقينيةدالالت َوجِ  -

الشكالنية 
(formality) 

توجد عالقة بين المؤلفة والطالبة المتعلمة وذلك الستخدام ضمير  -
 المتكلم نحن بدرجة متوسطة

 يتم استخدام صيغة المبني للمجهول بدرجة كبيرة  -
 النص متخصص لكثرة المفردات والرموز الرياضية -
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 :خاصية الفاعلية.  أ

ضمائر المخاطب قد أّن ( 5)وملحق رقم ( 9 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

سيطرت على النص الرياضي في درسْي وحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر، وقد كانت 

باإلضافة إلى ضمائر الُمخاطب كان هناك استخدام لضمير . هذه الضمائر تميل إلى التفكير

فيما يلي أمثلة . الذي كان يميل إلى الخربشة على النقيض من ضمائر الُمخاطبالمتكلم نحن و 

 .على كل من مؤشري خاصية الفاعلية في الوحدة

 (Scribbler)منفذة لألوامر  -

 ذكرنا -نُعبر  –درسنا : ضمائر المتكلم
 علمت: ضمائر المخاطب

 : مفكرة -

  نستنتج :ضمائر المتكلم
 الحظ –بيّن  –برهن – (مرات 5) أثبت : ضمائر المخاطب

 :خاصية السلطة. ب

السلطة األساسية للمؤلفة         أّن ( 5)وملحق رقم ( 9 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

في درسي وحدة الهندسة في الصف العاشر، وذلك نظرًا لسيطرة ضمائر الُمخاطب ( الكتاب)

أما . خدامه خالل الدرسينعلى النص الرياضي مقارنة بضمير المتكلم أنا الذي لم يتم است

فيما . للسلطة واليقينية فقد تم استخدامها بدرجة متوسطة( modality)دالالت َوِجَهة االستخدام 

 .يلي أمثلة على مؤشري خاصية السلطة في الوحدة
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 :الضمائر الشخصية -

 ال يوجد:  ضمير المتكلم أنا
 ناذكر  -نستنتج  –نُعبر  –درسنا (: مرات 6) ضمير المتكلم نحن
 الحظ  –بيّن  –برهن  –( مرات 5) أثبت  –علمت (: مرة 11) (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة نتيجة استخدام صيغ األمر بكثرة

 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 كان موضع النقطة أ في المستوى س مهماوهذا البعد ثابت 
 سالمستقيم ل يوازي المستوى فإن  كان المستقيم ل ال يشترك مع المستوى س في أي نقطة ذا إ

 يوازي ذلك المستوى فإنهوازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى إذا 
 صيعينان مستوى وليكن  فهما //  بما أن  

 :خاصية الشكالنية.  ج

ه توجد عالقة ما بين المؤلفة أنّ ( 5)وملحق رقم ( 9 – 1)ن جدول بشكل عام، يتضح م 

والمتعلمة وذلك نظرًا الستخدام ضمير المتكلم نحن بدرجة متوسطة، كما أنه تم استخدام صيغة 

المبني للمجهول ِبدرجة كبيرة ، وأخيرًا يتضح أّن طابع النص متخصص لكثرة الرموز والمفردات 

 .لي أمثلة على مؤشرات خاصية الشكالنية الثالثة في الوحدةفيما ي. الرياضية المتخصصة

 :استخدام الضمير نحن -

 ذكرنا -  نستنتج -نُعبر  –درسنا 

 :صيغة المبني للمجهول -

 ُرِسمت  –( مرتان) ُرِسَم  –ُأخذت  –ُأقيم  –( مرتان) يُقال 

 ةتخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصص :مدى تخصصية الشكل -
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 ملخص لنتائج صورة متعلمة الرياضيات في الصف العاشر 

يتضح من خالل النتائج السابقة لمؤشرات خاصية صورة متعلمة الرياضيات أن ضمائر  

المخاطب غلبت على النص الرياضي وكانت تميل إلى التفكير،أما األدوار التي برزت فيها 

(. الكتاب)ا السلطة األساسية فكانت للمؤلفة أم. المتعلمة فقد كانت تميل إلى مجرد تنفيذ األوامر

 .في حين ظهرت عالقة بيداغوجية بين المتعلمة والمؤلفة وذلك بدرجة متوسطة

 ملخص لنتائج صورة متعلمة الرياضيات في المرحلة األساسية العليا 

يتضح من خالل نتائج الصفين السابع والعاشر أن كالهما سيطرت عليهما ضمائر  

ن ضمائر المخاطب في الصف السابع كانت تميل إلى تنفيذ األوامر أما في المخاطب، ولك

كما اتفقا على إعطاء السلطة األساسية للمؤلفة . الصف العاشر فكانت تميل إلى التفكير

ظهار عالقة بيداغوجية ما بين المتعلمة والمؤلفة(الكتاب)  .،  وا 

 :دسة للصف الثاني ثانوي علمينتائج صورة متعلمة الرياضيات في وحدة الهن: 2. 12. 4

النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة القطوع ( 40 – 1)ُأوضح في جدول  

نتائج تحليل صورة ( 1)ُأوضح في الملحق رقم . المخروطية في الصف الثاني عشر علمي

مي متعلمة الرياضيات في درس من دروس وحدة القطوع المخروطية في الصف الثاني عشر عل

فيما يلي نتائج كل خاصية من الخصائص الثالثة المؤدية لصورة متعلمة . ونتائج الوحدة ككل

 .الرياضيات



005 
 

 النتائج العامة لصورة متعلمة الرياضيات في وحدة القطوع المخروطية  للصف الثاني عشر علمي( 11 – 4) جدول 

 :خاصية الفاعلية.  أ

ضمائر المخاطب  قد أّن ( 1)وملحق رقم ( 40 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

ي درس وحدة القطوع المخروطية في الصف الثاني عشر علمي، سيطرت على النص الرياضي ف

باإلضافة إلى ضمائر الُمخاطب كان هناك . وقد كانت نصف هذه الضمائر يميل إلى التفكير

استخدام لضمير المتكلم نحن والذي كان نصفها يميل إلى التفكير والنصف اآلخر يميل إلى 

 .تنفيذ األوامر

 .شري خاصية الفاعلية في الوحدةفيما يلي أمثلة على كل من مؤ 

 (Scribbler)منفذة لألوامر  -

صورة الرياضيات
 

 نتائج التحليل خصائص الخطاب
سيطرت ضمائر المخاطب على النص الرياضي والتي يميل نصفها إلى  (agency)الفاعلية 

في حين أّن ضمير المتكلم . تنفيذ األوامر ونصفها اآلخر إلى التفكير
 نحن ورَد بدرجة متوسطة نصف هذه الضمائر كان يميل إلى التفكير

السلطة 
(authority) 

ئر المخاطب نظرًا لسيطرة ضما( الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -
على النص الرياضي في الوقت الذي لم َيِرْد أّي استخدام لضمير 

 . مرات 6المتكلم أنا، أّما بالنسبة لضمير المتكلم نحن فقد تم استخدامه 
 تم استخدامها بدرجة قليلة: دالالت َوِجَهة االستخدام واليقينية -

الشكالنية 
(formality) 

ة المتعلمة وذلك الستخدام ضمير توجد عالقة بين المؤلفة والطالب -
 المتكلم نحن بدرجة متوسطة

 يتم استخدام صيغة المبني للمجهول بدرجة قليلة -
 النص متخصص لكثرة المفردات والرموز الرياضية -
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  نُسمي -سنستخدم (: مرتان) ضمائر المتكلم
 تعرفت –عيّن  –اكتب  –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6) انظر (: مرات 11) ضمائر المخاطب

 :مفكرة -

 (مرتان)نستنتج (: مرتان) ضمائر المتكلم
 ِجدْ  -بيّن  – (مرتان) الحظ  –(مرات 4) أوجد (: مرات 11) ضمائر المخاطب

 :خاصية السلطة.  ب

السلطة األساسية للمؤلفة       أّن ( 1)وملحق رقم ( 40 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

في درس وحدة القطوع المخروطية في الصف الثاني عشر علمي ، وذلك نظرًا لسيطرة ( الكتاب)

متكلم أنا فلم يتم استخدامه خالل الدرس ضمائر الُمخاطب على النص الرياضي، أما ضمير ال

للسلطة واليقينية فقد تم استخدامها بدرجة ( modality)أما دالالت َوِجَهة االستخدام . الُمحلل

 .فيما يلي أمثلة على مؤشري خاصية السلطة في الوحدة. متوسطة

 :الضمائر الشخصية -

 ال يوجد: ضمير المتكلم أنا
 نسمي –سنستخدم  -( مرتان)ستنتج ن(: مرات  6) ضمير المتكلم نحن
اكتب  –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6) انظر   –( مرات 4) أوجد (: مرة 21( )صيغ األمر)  ضمائر المخاطب

 تعرفت -( مرتان) الحظ  –بيّن –ِجْد  -عيّن  –

صيغة ) السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة لكثرة استخدام ضمير المخاطب  -

 (األمر

 :للسلطة واليقينية( modality)ة االستخدام دالالت وجه -

 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)كانت ن  إذا
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 :خاصية الشكالنية. ج 

ه توجد عالقة ما بين أنّ ( 1)وملحق رقم ( 40 – 1)بشكل عام، يتضح من جدول  

طة، كما أنه تم استخدام المؤلفة والمتعلمة وذلك نظرًا الستخدام ضمير المتكلم نحن بدرجة متوس

صيغة المبني للمجهول ِبدرجة قليلة، وأخيرًا يتضح أّن طابع النص متخصص لكثرة الرموز 

فيما يلي أمثلة على مؤشرات خاصية الشكالنية الثالثة في . والمفردات الرياضية المتخصصة

 .الوحدة

 :استخدام الضمير نحن -

 نُسمي –سنستخدم  -( مرتان)نستنتج 

 (:مرتان)ي للمجهول صيغة المبن -

 يُسمى  –تُسمى 

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة :مدى تخصصية الشكل -

ملخص لنتائج صورة متعلمة الرياضيات في الصف الثاني عشر علمي والذي ُيمثل المرحلة 

 الثانوية 

ة الرياضيات أّن يتضح من خالل النتائج السابقة لمؤشرات خاصية صورة متعلم          

ضمائر المخاطب سيطرت على النص، ولكن نصفها كان يميل إلى التفكير والنصف اآلخر 

وقد كان األمر ُمشابهًا عندما تم إظهار دور للمتعلمة فتارة كان يميل . يميل إلى تنفيذ األوامر



008 
 

كما ظهرت (. ابالكت)أما السلطة األساسية فكانت للمؤلفة . دورها لتنفيذ األوامر وتارة للتفكير

 .عالقة بيداغوجية بين المتعلمة والمؤلفة
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 صورة الرياضيات

 يالصف الثاني عشر علم

 

 الصف العاشر الصف الرابع الصف السابع

 

 رياضيات متخصصة بدرجة كبيرة -
تم تجسيد الرياضيات على أنها  -

 عالم له كائناته الرياضية
الحقائق الريضية أكيدة ال تقبل  -

الشك  يتم التوصل إليها من خالل 
 العمليات المادية

ال يتم إقصاء الرياضيات وجعلها  -
 غريبة

 متخصصة بدرجة كبيرة جداً  رياضيات -
تم تجسيد الرياضيات على أنها عالم له  -

 كائناته الرياضية
الحقائق الريضية أكيدة ال تقبل الشك  يتم  -

 التوصل إليها من خالل العمليات المادية
يتم إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة من  -

خالل استخدام صيغة المبني للمجهول 
 ئن رياضيوالمبني للمعلوم الفاعل كا

 رياضيات متخصصة بدرجة كبيرة  -
تم تجسيد الرياضيات على أنها عالم له  -

 كائناته الرياضية
الحقائق الريضية أكيدة ال تقبل الشك   -

يتم التوصل إليها من خالل العمليات 
 الذهنية

يتم إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة من  -
خالل استخدام صيغة المبني للمجهول 

 معلوم الفاعل كائن رياضيوالمبني لل
 
 

 

 رياضيات متخصصة بدرجة كبيرة  -
تم تجسيد الرياضيات على أنها عالم له  -

 كائناته الرياضية
الحقائق الريضية أكيدة ال تقبل الشك   -

يتم التوصل إليها من خالل العمليات 
 المادية

يتم إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة من  -
للمجهول خالل استخدام صيغة المبني 

 والمبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي
 

 

 فيما يلي ملخص لنتائج أسئلة الدراسة

 ما هي صورة الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟: نتائج السؤال األول وهو( 1 – 1)يبين الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج صورة الرياضياتملخص (  3 – 4) شكل 
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 الرياضياتمتعلمة صورة 

 الصف الثاني عشر علمي

 

 الصف العاشر الصف الرابع الصف السابع

 

الدور األساسي للمتعلمة، ويميل  -
 إلى الخربشة

 السلطة األساسية للمتعلمة -
ال توجد عالقة ما بين المؤلفة  -

 والمتعلمة 
 طابع النص متخصص -
 

سيطرت ضمائر الُمخاطب على  -
النص الرياضي وكانت تميل إلى 

 الخربشة
كان هنالك بعض الدور للمتعلمة  -

 وكان أيضًا يميل إلى الخربشة
 (الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -
توجد عالقة ما بين المؤلفة  -

 والمتعلمة 
 طابع النص متخصص -

سيطرت ضمائر الُمخاطب على  -
ى النص الرياضي وكانت تميل إل

 التفكير
 (الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -
توجد عالقة ما بين المؤلفة  -

 والمتعلمة 
 طابع النص متخصص -
 
 

سيطرت ضمائر الُمخاطب على  -
النص الرياضي وكان نصفها 

يميل إلى التفكير والنصف آلخر 
 يميل إلى الخربشة

 (الكتاب)السلطة األساسية للمؤلفة  -
توجد عالقة ما بين المؤلفة  -

 متعلمة وال
 طابع النص متخصص -
 
 

 

ما هي طبيعة متعلمة الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية : نتائج السؤال الثاني وهو( 5 – 1)يبين الشكل 

 الفلسطينية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص نتائج صورة متعلمة الرياضيات(  3 – 4) شكل 
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 الفصل الخامس

 اتمناقشة النتائج والتوصي

أتناول في هذا الفصل مناقشة النتائج الخاصة بكل سؤال من أسئلة الدراسة التي هدفت  

كل من الرياضيات ومتعلمة الرياضيات اللتين يمثلهما موضوع الهندسة في  صورةاستكشاف إلى 

أنتقل بعدها  .كتب الرياضيات المدرسية، تحديدًا في صفوف الرابع والسابع والعاشر والثاني عشر

ذكر بعض المحددات لهذه الدراسة، ثم أنتهي باقتراح بعض التوصيات ذات العالقة  إلى

 .بالدراسة

 مناقشة نتائج السؤال األول: أوالً 

الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في كتب  صورة ما: كان نص هذا السؤال 

الهندسة في كل من وتطلبت اإلجابة عليه تحليل دروس وحدة  الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟

صفوف الرابع والسابع والعاشر والثاني ثانوي العلمي، والنظر إلى خمس من خصائص الخطاب 

التخصص : ، وهي(Tang, Morgan, Sfard, 2012)التي تضمنها إطار التحليل الُمستخدم 

من هذه  أتناول فيما يأتي نقاش كل .والتجسيد والتغريب والبنية المنطقية ووضع المعرفة الرياضية

 .الخصائص

ي ُقمُت بتحليلها على إظهار صورة الصفوف األربعة الت تتفقكما ظهر في النتائج، ا

المفردات الُمستخدمة وفقًا : في مستوياتها الثالث وهي متخصصة بدرجة كبيرة للرياضيات
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لمفردات فالوضع يبدأ با. للتعريفات الرياضية، والتعبيرات العرفية االصطالحية، والرموز الرياضية

المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية، والتي هي مفردات نستخدمها في حياتنا اليومية وكذلك في 

الرياضيات، وأحيانًا تكون هذه المفردات لها معاني مختلفة عما هي في السياق الرياضي، األمر 

إحدى مقابالته  في( 1003)يذكر الشويخ  :  الذي ُيشكل إرباكًا للطلبة مما يعيق تعلمهم، مثالً 

مع طالب من طلبة الصف السادس أنه عندما سأله أن يميز ما بين الُمعّين والمربع، أجاب بأّن 

 .الُمعين يعين المربع

تتطور األمور من استخدام مفردات ُمستعارة من حياتنا اليومية إلى استخدام تعبيرات عرفية 

 في الرياضيات، وهذه تشكل صعوبة اصطالحية خاصة بعالم الرياضيات فال يعرفها الطلبة إال

لكونها غير معروفة لهم من قبل، وألنها عادة تتكون من مقاطع طويلة وصعبة النطق في أغلب 

تتطور األمور أكثر (. Morgan, 2010) -هذا على وجه الخصوص للغة اإلنجليزية –األحيان 

يات وهي صورة الرموز فأكثر فيتم اختزال المؤشرين السابقين في الصورة المعهودة للرياض

الرياضية، فاألمر ليس مجرد أرقام ورموز ُتكتب؛ فكل رمز ينطوي على تعبير رياضي سواء من 

من الرموز الرياضية من خالل العالقات  هالرياضيات أو خارجها، ويرتبط هذا الرمز بغير 

 . الرياضية

وف األربعة، فعلى لم تتأثر هذه الصورة المتخصصة بتنوع المواضيع التي تناولتها الصف

الرغم من أّن الهندسة شكلت الموضوع العام لهّن، إال أّن الصف الرابع تحدث عن مفهوم الزاوية 

وقياسها ورسمها والتوازي والتعامد، والصف السابع تحدث عن مفهوم المستوى والمستقيمات في 
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ن موضوع المستوى وتلك الناتجة من تقاطع مستقيمين والمثلث، والصف العاشر تحدث ع

 .الهندسة الفراغية، والصف الثاني عشر علمي تحدث عن موضوع القطوع المخروطية

يســــبب إظهــــار الرياضــــيات بصــــورة متخصصــــة بعــــض الغمــــوض نتيجــــة الســــتخدام الكلمــــات 

المســـــتعارة مـــــن داخـــــل الرياضـــــيات وخارجهـــــا، كـــــذلك فـــــإّن هـــــذه الصـــــورة المتخصصـــــة المجـــــردة 

المعرفـي؛ ال سـيما لطالبـات المرحلــة األساسـية الـدنيا لكــونهّن  للرياضـيات ال تـتالءم ونمـو الطالبــات

فـــي مرحلـــة العمليـــات الماديـــة التـــي تحـــدث عنهـــا بياجيـــه، بالتـــالي هـــّن غيـــر قـــادرات علـــى التفكيـــر 

، األمـــر الـــذي يتنـــاقض ووجـــود هـــذا الـــزخم مـــن اســـتخدام الرمـــوز (1040وولفولـــك، )بشـــكل مجـــرد 

تشــير إلــى أن الطالبــات ( 2117الشــويخ، : مــثالً )ســات أكثــر مــن ذلــك فــإن بعــض الدرا. الرياضــية

فــي المراحــل الدراســية المتقدمــة لــم يصــلن إلــى مســتوى التجريــد فــي الهندســة الــذي تحــدث عنــه فــان 

 .  هيل

: مظاهر التخصص في كل مؤشر من مؤشرات التخصص الثالثيأتي أناقش فيما 

رات العرفية االصطالحية، والرموز المفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية، والتعبي

 . الرياضية

تضمنت دروس الهندسة ستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية، فقد المفردات المفيما يتعلق ب

في الصفوف األربعة الكثير من الكلمات والتعبيرات الُمستعارة من الحياة اليومية، ويتم استخدامها 

سطوح ، المستقيم، التعامد، التقاطع، شعاعال،  الزاوية: في السياق الرياضي منها مثال
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، هذا باإلضافة لما يتصل بهذه التعبيرات من تعريفات رياضية منها مساحة، حجم، كرة ،مستوية

 .وغيرها مما يتعلق بتعبير الزاوية المنفرجةوالقائمة والزاوية الحادة : على سبيل المثال

لحياة اليومية من شأنه أْن ُيعرض إّن االستخدام الكثير للتعبيرات الُمستعارة من ا  

الطالبات إلى بعض التحديات والصعوبات نتيجة لمعانيها الرياضية المختلفة عما هي في الحياة 

، إذ أورد زيفنبيرجين مثااًل من المرحلة (Zevenbergen, 2001 ;Morgan, 2010)اليومية 

التي يتم استخدامها في  األساسية يوضح كيف أّن الكلمات الُمستعارة من الحياة اليومية

الرياضيات قد ُتشكل صعوبة لدى الطلبة، فعندما سألت المعلمة إحدى طالباتها حول إمكانية أْن 

صندوق، لم َتستطع الطالبة اإلجابة بسبب أّن الحجم بالنسبة لها هو الزر ( volume)تجد حجم 

(button )التلفزيونب (ريموتال)جهاز التحكم على  الموجود . 

تضمنت دروس الهندسة في الصفوف ، فقد لتعبيرات العرفية االصطالحيةالنسبة لأما ب

الواردة " مربع طول أحد األقطار" ، منها على سبيل المثال  التعبيرات هذه األربعة كم هائل من

الواردة في الصف السابع، فإذا أمعنا النظر في " ضلعان متقابالن متوازيان"في العاشر، و 

هّن ليستا جملتان عابرتان يسهل فهمهما على من تقرؤهما ، إذ أّن كل كلمة  في الجملتين نجد أن

هاتين الجملتين تحتوي على تعبير رياضي يتطلب من الطالبات استرجاع الخبرات المتعلقة به 

 . أواًل ثم العمل على ربطه بالتعبيرات األخرى ليتم فهم السياق الرياضي للجملة كلها

 :"مربع طول أحد األقطار" ملةالمفاهيم المتعلقة بج
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عند استرجاع الطالبات للخبرات المتعلقة بتعبير المربع فإّن من الممكن الرجوع : مفهوم مربع -

 :إلى مفهومين مختلفين، هما

 مستطيل جميع أضالعه متساوية: المربع. 

 مربع العدد وهو العدد الذي ينتج من حاصل ضرب عدد ما في نفسه: المربع 

 ما يتعلق به من كيفية قياسه ووحدة قياسهو : مفهوم الطول -

مفهوم القطر وهو القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسي زاويتين متقابلتين في الشكل الهندسي  -

 .المستوي وكذلك في المجسمات

 ":ضلعان متقابالن متوازيان " أما المفاهيم المتعلقة بجملة 

السابقة حول مفهوم الضلع قد يخلطن ما  وهنا عند استرجاع الطالبات لخبراتهنّ : مفهوم الضلع -

 بين مفهوم الضلع ومفهوم الزاوية

 وهنا قد تخلط الطالبات ما بين مفهومي التقابل والتجاور: مفهوم التقابل -

 وهنا قد تخلط الطالبات بين مفهومي التوازي والتعامد : مفهوم التوازي -

ية االصطالحية قد تحمل في نالحظ من خالل الجملتين السابقتين أّن التعبيرات العرف 

طياتها الكثير من المفاهيم سواء التي من داخل سياق الرياضيات أو من خارجه، فمن التعبيرات 

الطول، : التي تم استخدامها في الجملتين السابقتين ما هو مستخدم في حياتنا اليومية مثالً 

 . المربع، الُقطر،  التقابل
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االصطالحية من الصعوبات التي قد تواجهها الطالبات يزيد استخدام التعبيرات العرفية   

في تعلم الرياضيات باإلضافة إلى المفردات الُمستعارة من الحياة اليومية ويتم استخدامها في 

السياق الرياضي، حيث أّن من الصعوبات التي تواجهها الطالبات ما هو ناتج من ضعفهّن في 

 (.2115عفانة وآخرون، )مهارات القراءة الرياضية 

تميز استخدام الرموز الرياضية في وأخيرًا على مستوى مؤشرات خاصية التخصص، فقد 

أظهرت نتائج التحليل أّن دروس هذه الوحدات مزدحمة بالرموز  إذالصفوف األربعة المحللة، 

الرياضية التي تعددت أغراض استخدامها األمر الذي دفعني إلى تصنيفها حسب الغرض من 

، كما أّن بعض ( 101ي مثاًل صفحة /انظر)كل صف من الصفوف التي تم تحليلها استخدامها في 

 (.1 – 7)الصفحات لم تكن تحتوي سوى على رموز رياضية، منها مثاًل ما يظهر في الشكل 

مثاًل، يتم استخدام الرموز الرياضية للتعبير عن التقاطع والتعامد والتوازي في الصف العاشر، 

المستقيم : وتتضمن هذه الجملة خمسة مفاهيم رياضية هي{ أ } = س  ، ل ومن األمثلة على ذلك

إّن . والمستوى والتقاطع والنقطة والمجموعة، باإلضافة إلى عالقة التساوي فيما بين الرموز الرياضية

األمر ال يتوقف فقط على قراءة الرموز الرياضية بل الغوص في كل رمز من هذه الرموز للوقوف 

الرياضية التي ينطوي عليها، مما يشكل صعوبة إضافية لدى الطلبة، فمنها ما هو  على الحقائق

ناتج من ضعفهم في مهارات القراءة الرياضية، ومنها ما ناتج من إخفاقهم في قراءة الرموز الرياضية 

 (.1009عبيد، )األعداد والعالقات الحسابية وفهم مدلولها وصعوبة نطقها )بشكل صحيح 
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 لصف السابعفي اصفحة من وحدة الهندسة (: 1 – 5) شكل 



028 
 

الصفوف تقل للخاصية الثانية من خصائص الخطاب وهي التجسيد، نجد أيضًا أن وحين نن

على تجسيد الرياضيات على أنها عالم ذاتي له كائناته الرياضية الخاصة تتفق األربعة الُمحللة 

به، وهذه الكائنات الرياضية لديها القدرة على القيام باألفعال الرياضية لوحدها دون مساعدة من 

من ( Tang, Morgan, Sfard, 2012)تظهر خاصية التجسيد بحسب إطار التحليل . اإلنسان

النقل إلى االسمية، واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات، : خالل خمسة مؤشرات هي

 .والعمليات العالئقية والمادية والذهنية

سواء لعل من أهم المالحظات التي الحظتها هي أّن تجسيد الرياضيات لم يكن على حد 

حتى بالصف الواحد، فبينما أّن كل من مؤشرات النقل لإلسمية واستخدام العمليات المتخصصة 

التي تغلف العمليات والعمليات العالئقية تعمل على تجسيد الرياضيات بأنها عالم ذاتي مستقل 

ها ذات له كائناته الخاصة به، نجد أيضًا العمليات المادية التي تعمل على تجسيد الرياضيات بأن

هذه الحالة من تجسيد الرياضيات تظهر في . طابع بشري يقوم اإلنسان باألفعال الرياضية فيها

الصفين الرابع والسابع،  بينما في الصف العاشر تتفق جميع مؤشرات خاصية التجسيد على 

 إظهار الرياضيات على أنها عالم ذاتي مستقل له كائناته الرياضية، أما في الصف الثاني عشر

علمي ُيصبح استخدام العمليات المادية والذهنية بشكل متساٍو األمر الذي يظهرها تارًة على أنها 

 .ذات طابع بشري وتارًة على أنها عالم ذاتي مستقل عن الوجود البشري

أظهرت النتائج أّن الصفوف األربعة تتفق على االستخدام الكبير لكل من النقل لإلسمية 

ي تغلف العمليات، والتي ُتظهر الرياضيات على أنها عبارة عن واألسماء المتخصصة الت
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مجموعة من العالقات التي تتولى الكائنات الرياضية فيها القيام باألفعال الرياضية التي ُتشكل 

حيث في  ،181= مجموع قياس زوايا المثلثفنجد مثاًل . العالقات التي تقوم عليها الرياضيات

 ,Morgan)وهذا ما ُيسمى باالسمية " مجموع"لجمع إلى اسم هذه الجملة تم تحويل فعل ا

فمثاًل الجملتين اآلتيتين تحمالن نفس الحقيقة الرياضية ولكنهما تختلفان في الصياغة  (.1996

 من استخدام االسمية

 181الزوايا في أي مثلث نحصل على  جمعناإذا  .1

 181= زوايا المثلث  مجموع .2

زوايا المثلث، ولكن تختلفان في صورة الرياضيات التي  تتحدث كلتا الجملتين عن مجموع

يظهرانها نتيجة اختالف الصياغة؛ فالجملة األولى ُتظهر أّن اإلنسان يشارك في بناء الحقيقة 

، مما يعني أّن الرياضيات عبارة عن 181الرياضية من خالل قيامه بجمع زوايا المثلث ليجدها 

أدى ذلك إلى عدم  مجموعإلى االسم  جمعناويل الفعل نشاط إنساني، في حين أّنه عندما تح

الحاجة ألّي فاعل للقيام بعملية الجمع، وكأّن الزوايا هي من ُأسندت إليها عملية الجمع، مما 

 .ُيظهر الرياضيات على أنها عالم مستقل كل حقائقه وقوانينه جاهزة ال دخل لنا فيها

هرت النتائج اتفاق الصفوف األربعة على استخدام أظأما فيما يتعلق بالعمليات العالئقية، فقد 

العمليات العالئقية بدرجة كبيرة، مما يعكس صورة للرياضيات بأنها نظام ذاتي مستقل عن 

الوجود اإلنساني، فنجد مثاًل في الصف السابع قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع 

وهنا تظهر العالقة بين الزاوية الخارجية في المثلث  قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها،
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والزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها من خالل كلمة التساوي، دون اإلشارة إلى فعل إنساني 

قام بإيجاد قياس الزاوية الخارجية وقياس الزاويتين الداخليتين وتحقق أّنهما متساويتان، األمر 

 .الم مستقل عن الوجود اإلنسانيالذي ُيجسد الرياضيات بأنها ع

مثال آخر ُيظهر العملية العالئقية في عرض الحقائق الرياضية في الصف السابع، يكمن 

هي المستقيمات التي ال تلتقي مهما امتدت، فنالحظ أّن : في تعريف المستقيمات المتوازية

لتقي في أّي نقطة مهما العالقة بين المستقيمات المتوازية تم تعريفها على أنها مستقيمات ال ت

قامت بزيادة طولها، وكأّن المستقيمات كائنات لها القدرة على االمتداد على الرغم أّن من يقوم 

بمد المستقيمات إنسان مع ذلك ال نجد له أّي وجود في هذه الجملة، مما ُيعزز لدينا صورة 

قات رياضية وتمتلك القدرة الرياضيات بأنها عالم ذاتي مستقل له كائناته المرتبطة ببعضها بعال

 .على القيام باألفعال الرياضية دون الحاجة لإلنسان

استخدام العمليات في المواقف التي تتطلب  ةكثر لعمليات المادية والذهنية، فإن وبالنسبة ل

يعكس بأّن الرياضيات عبارة عن نشاط إنساني وأّن قد ا أن نبني أفكارنا من خالل العمل من

ية نحن من يقوم باختراعها وخلقها، في حين أّن العمليات الذهنية من شأنها أْن األفكار الرياض

 .تجعلنا نرى أّن الرياضيات موجودة من قبل وعلينا فقط اكتشافها

تباينت الصفوف األربعة في درجة استخدامها للعمليات المادية في مقابل العمليات 

كبر من العمليات الذهنية في الصفين الرابع الذهنية، فقد تم استخدام العمليات المادية بشكل أ

أطوي الورقة المستطيلة : حيث نجد أّن الصف الرابع مليء باألنشطة العملية منها مثالً . والسابع
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، وفي " نشاط الستنتاج أّن قياس الزاوية المستقيمة يساوي قياس زاويتين قائمتين"كما في الشكل 

لحصلت على شكل يحتوي ... ثلث على استقامتهاولو حاولت مد أضالع الم: "السابع مثالً 

، وكال الجملتين السابقتين تتضمنان "إضافة إلى زوايا المثلث الثالث مجموعة من الزوايا األخرى

فعاًل ماديًا للتوصل لالستنتاج الرياضي األمر الذي يجسد الرياضيات على أنها ناتجة من 

ال ينفي استخدام . بتشكيل قوانينها وحقائقهاالنشاط اإلنساني وليست بمعزل عنه وهو من يقوم 

العمليات المادية في هذين الصفين استخدام العمليات الذهنية ، إذ تم استخدامها ولكن بدرجة 

 .أقل من العمليات المادية

وجدُت في المقابل أّنه قد تم استخدام العمليات الذهنية بشكل أكبر من العمليات المادية 

المستوى س، و بّين أّن منتصفات أ ب // أن المستقيم أ ب  أثبت :مثالً في الصف العاشر منها 

أما الصف الثاني عشر علمي فقد وردت . ألخ...و أ جـ و ن جـ و ن ب هي رؤوس مستطيل

 .كلتا العمليتين بشكل متساوٍ 

بقَي أن أشير أنه على الرغم من استخدام العمليات المادية في األنشطة الرياضية إال أّن  

العمليات سرعان ما تتالشى عند الوصول إلى االستنتاج والتعميم، وكل الجهود العملية التي  هذه

قامت بها الطالبات يتم نسُفها وتحويلها لكلمات تجعل من الكائنات الرياضية أبطااًل للتعميم الذي 

بين تم التوصل إليه، منها مثاًل نشاط الطي في الصف الرابع الذي يهدف للتوصل إلى عالقة 

قياس الزاوية المستقيمة : قياس الزاوية المستقيمة والقائمة يتم بشكل عملي لينتهي بأستنتج أنّ 

إذا قطع قاطع : ، أيضًا التعميم الوارد في الصف السابع181مجموع زاويتين قائمتين أو يساوي 
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 (181) خطين متوازيين في مستوًى فإّن كل زاويتين متحالفتين يكون مجموع قياسهما مساوياً 

إلخ من التعميمات التي ُتخفي الوجود البشري وتركز على العمليات العالئقية بين الكائنات 

 .الرياضية

لمفهوم التجربة االحتمالية واالحتمال واالحتمال ( 2112)نجد في تحليل الشويخ  

ية في أنه الحظ أيضًا سيطرة العمليات الماد( الرابع والعاشر والثاني عشر: للصفوف)المشروط 

الصف الرابع ومع تقدم الصف تبدأ باالختفاء لتحل محلها العمليات العالئقية في الصفين العاشر 

 .والثاني عشر علمي

ال يقتصر استخدام العمليات العالئقية بدرجة كبيرة على الكتب الرياضية المدرسية  

حيث قامتا (  ,1041Morgan & Tang)الفلسطينية بل نجدها كذلك في دراسة مورغان وتانغ 

، ثم عرضتا  2111و  1081بتحليل أوراق االمتحانات التي تم تقديمها في إنجلترا بين العامين 

في هذه الورقة البحثية، وبينتا أنه قد زادت نسبة  2111و 1007النتائج الخاصة بالعامين 

( 1007)لعام استخدام العمليات العالئقية ما بين هذين العامين، فقد كانت نسبة استخدامها في ا

وترى الباحثتان في تجسيد الرياضيات بعالم %. 54( 2111)في حين أصبحت في العام % 21

قائم على العالقات بين كائناته الرياضية عاماًل مساعدًا في إضعاف ثقة الطلبة بقدرتهم في بناء 

 & Morgan)الحقائق الرياضية بأنفسهم، أو حتى مجرد التساؤل عن الحقائق المعروضة 

Tang, 2012  .) 
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تظهر بحسب إطار التحليل وفيما يتعلق بخاصية الخطاب الثالثة وهي خاصية التغريب ف 

(Tang, Morgan, Sfard, 2012 )وجود فاعلين بشر في : من خالل  مؤشرين رئيسيين هما

خفائهم من خالل كل من ( الفاعل كائن رياضي) صيغة المبني للمعلوم : العملية الرياضية وا 

 .المبني للمجهول والنقل لإلسميةوصيغة 

قصائها عن    أظهرت النتائج أّن الصف الرابع لم يعمل على تغريب الرياضيات وا 

المتعلمات، فقد تم تقريب المسافة بين الطالبات والرياضيات من خالل استخدام أفعال تدل على 

( نحنو أنا)المتكلم  وجود فاعلين بشر بدرجة كبيرة جدًا، وقد استندت هذه األفعال إلى ضميريْ 

وضمير المخاطب أنت، غير أّن ضمير المتكلم أنا هو من تم استخدامه في األغلب فيما عدا 

زاوية قائمة رأسها س، وأحد  َأرسم: ثالثة مواضع، ومن األمثلة على ذلك في الصف الرابع

ر الذي يستند لضمي َأرسمضلعيها س ص، حيث من خالل استخدام الفعل المبني للمعلوم 

المتكلم العائد إلى الطالبة المتعلمة تشعر الطالبة وكأّن الرياضيات تنتج من خالل تفاعلها معها، 

بالتالي تبني صورة لها بأنها نابعة من النشاط اإلنساني وليست رياضيات جامدة ال دخل لها بها 

 .وموجودة بعالم خاص بها

ضافة إلى إظهارهم في عملت دروس الصف الرابع على إخفاء الفاعلين البشر باإل 

من األمثلة على إخفاء الفاعلين . العملية الرياضية غير أّن األخيرة وردت بدرجة أكبر من األولى

نانس ص، ع ن،  المتقاطعينالمستقيمين : البشر لهما مستقيمين  ُيقالأربع زوايا قوائم، و يكو 

فاء الفاعلين البشر من ،  حيث في هذه الجملة تم إخالتقاطعوهي حالة خاصة من  متعامدين
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 ُيقالخالل الفعل يكّونان حيث أنه مبني للمعلوم الفاعل هو المستقيمين المتقاطعين، و الفعل 

حيث تم تحويل الفعل فيهم إلى  التقاطعو متعامدينو المتقاطعينوهو فعل مبني للمجهول، و

خفائهم يجعل الرياضي. اسم ات تارًة قريبة من عملية الجمع ما بين إظهار الفاعلين البشر وا 

الطالبات السيما أثناء األنشطة الرياضية وتارًة أخرى غريبة وبعيدة عنهّن عند الوصول إلى 

 .التعميمات والقوانين الرياضية

يتم إقصاء الرياضيات وجعلها غريبة مع تقدُّم الصفوف، ففي الصف السابع وجدُت أّن   

ن الطالبات، حيث ُتوحي الكلمات التي يتم السمة الغالبة هي العمل على إقصاء الرياضيات ع

استخدامها بأّن هناك مسافة ليست بالقريبة ما بين الطالبات والرياضيات، وقد تمثل هذا البعد 

قاطع  قطعإذا : لصيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي، مثالً : باالستخدام الكبير جدًا أوالً 

فالقاطع هو من تولى مهمة متناظرتين متساويتان،  خطين متوازيين في مستوًى، فإّن كل زاويتين

القيام بقطع خطين متوازيين دون أّي إشارة إلنسان قام برسم هذا القاطع بشكل يقطع الخطين 

االستخدام الكبير جدًا لصيغة المبني للمجهول ال سيما في التعميمات، ومن :وثانياً . المتوازيين

مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد  ُتسمى :هذه التعميمات الواردة في الصف السابع

مجموعة نقاط  فُتسمىمجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في مستوى واحد 

لوحدها وردت مجموع االستخدام الكبير جدًا للنقل لإلسمية، مثاًل كلمة : وثالثاً . غير مستوية

الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين : مجموع، ومن األمثلة التي وردت فيها كلمة 27حوالي 

 . 181قياسهما يساوي  مجموعيكون 
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بالتزامن مع جعل الرياضيات غريبة عن الطالبات في الصف السابع يتم استخدام  

المؤشرات التي تخفف من البعد فيما بينهّن وبين الرياضيات، ولكن كان ذلك بدرجة غير كافية 

يما أّن مؤشرات إظهار الفاعلية كانت تكُثر عند حل تمارين الكتاب، إلزالة تلك المسافة ال س

أيضًا كانت غير كافية لإلناث دون الذكور، فقد كانت مجحفة بحق اإلناث من خالل استخدام 

ضمائر المخاطب للذكور، األمر الذي من شأنه أْن يبني صورة للرياضيات وكأنها خاصة بالعالم 

 .(Golding, 2010)رياضية لدى اإلناث فيعيق تعلمهّن للرياضيات الذكور، مما قد يّولد غربة 

يستمر تغريب الرياضيات عن الطالبات في الصف العاشر كما كان األمر عليه في  

صيغة المبني للمعلوم )الصف السابع من خالل االستخدام الكبير لمؤشرات الفاعلية الثالث 

، ويقّل استخدام المؤشرات التي تظهر (سميةالفاعل كائن رياضي والمبني للمجهول والنقل لإل

وأكثر من ذلك أصبح . الوجود اإلنساني األمر الذي يعني زيادة البعد بين الطالبات والرياضيات

استخدام ضمائر المتكلم قليل جدًا وبرزت في المقابل ضمائر الُمخاطب المقتصرة على الذكور 

لم تختلف نتائج الصف الثاني عشر علمي . اثوهذا يعني زيادة الغربة الرياضية بالنسبة لإلن

عن الصف العاشر غير أّن الفارق الوحيد كان في استخدام صيغة المبني للمجهول التي وردت 

 .مرتان فقط ولكنها بالنسبة لدرس واحد ليست قليلة

إّن اإلكثار من مؤشرات إخفاء الفاعلين البشر كما رأينا في الصفوف األربعة من شأنه  

يجاد مسافة فيما بينها وبين طلبة الرياضيات، فمن خالل إخفاء دور إقصاء ا لرياضيات وا 

 Morgan & Tang, 2012)اإلنسان تظهر العمليات الرياضيات وكأنها خارج سيطرة اإلنسان 
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، وهذا ُيسهم في تكريس النظرة السائدة للرياضيات بأنها عالم ذاتي مستقل ال مكان في للفعل (

ما سبق يظهر الغربة الرياضية بشكل عام، أما استخدام ضمائر (. Morgan, 1996)البشري 

المخاطب للذكور فيسهم في تكريس الغربة الرياضية لدى الطالبات، وهذا ما نلمسه في حياتنا 

اليومية فبمجرد السؤال عن الرياضيات نرى أّن نسبة ال بأس بها يكرهن الرياضيات ويرين أّن 

ور وأّن من يدرسها هم العباقرة وأنها ال تمد لهّن بصلة في حياتهّن الرياضيات مقتصرة على الذك

 (.2115الشويخ ،الشرفا، وعواد، )اليومية 

يتضح من وأما خاصية البنية المنطقية وهي الخاصية الرابعة من خصائص الخطاب، ف

عالم أّن الرياضيات متخصصة بدرجة كبيرة جدًا، كما أنه تم تجسيدها على أنها  هاخالل نتائج

ن للنصوص ين أساسيتيميزتله كائناته الرياضية ذات البنية المنطقية، ويظهر من النتائج وجود 

بروز العالقات المنطقية بين الكائنات و استخدام أدوات الربط بكثرة خاصة الواو، : الرياضية وهما

بعالقات ظهر هاتان الميزتان النصوص الرياضية كبنى منطقية تترابط مكوناتها تُ . الرياضية

أو رياضيًا ( حروف العطف بشكل خاص)منطقية سواء لغويًا من خالل استخدام أدوات الربط 

ومن المالحظ انسجام إظهار . من خالل استخدام كلمات تخصصية تميز الخطاب الرياضي

النصوص الرياضية كبنى منطقية وعالقة ذلك بالدرجة التخصصية العالية لهذه النصوص التي 

بكلمات أخرى تدعم فكرة البنى المنطقية . تخصص الخطاب الرياضي بإسهاب تم نقاشها في

ظهار  للنصوص الرياضية درجة تخصصية هذه النصوص في الكتب المدرسية الفلسطينية وا 
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اآلتي من يوضح المثال  .على أنها عالم له كائناته الرياضية ذات البنية المنطقيةالرياضيات 

 :هذه الفكرة 115حة الصف الرابع، الجزء الثاني، صف

المستقيمان  وكانالزوايا الثالث األخرى قوائم  كانتكانت إحدى زوايا التقاطع قائمة وتقاطع مستقيمان  إذا
 .متعامدين

إذ ترتبط الكائنات . ت شرط وعالقة تربط بين جملة الشرط وجواب الشرطايظهر هذا المثال أدو 

 .ذا المثال بعالقة شرطيةفي ه( مستقيمان، زوايا التقاطع، الخ)الرياضية 

تظهر من خالل استخدام صيغ البدل والجمل التي  حالة المعرفة الرياضية وأخيرًا خاصية

الشرطية، وطريقة تقديم الحقائق الرياضية وطبيعة اللغة المستخدمة وأنواع العمليات الذهنية 

مجموعة من الحقائق  تتفق الصفوف األربعة الُمحللة على إظهار الرياضيات على أنها. واللفظية

الرياضية الجاهزة، والتي يتم تقديمها من خالل اللغة الحاسمة األكيدة التي ال تقبل الشك، أما 

الحقائق الرياضية التي تتم فيها إتاحة الفرصة للطالبات باستنتاجها فتتم من خالل اتباع مجموعة 

 .من الخطوات المحددة لهنّ 

الشرطية في الصفوف األربعة، ففي الصف الرابع تم تباين استخدام صيغ البدل والجمل   

استخدام كل منهما مرة واحدة، أما في صفوف السابع والعاشر والثاني عشر علمي فتم 

إذا وازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا : استخدامهما بشكل كبير، ومن األمثلة على استخدامها

 .في المستوى فإنه يوازي ذلك المستوى
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 شة السؤال األوللمناق ملخص عام

، في كتب الصفوف األربعة الُمحللةيتضح من خالل نتائج خصائص الخطاب الخمسة  

هذه الصورة كلما وتزداد حدة  ،أنها تميل إلى إظهار صورة مطلقة رمزية ومتخصصة للرياضيات

وُربما ليس غريبًا أْن نجد مثل هذه الصورة في كتب الرياضيات المدرسية . تقدمنا بالصفوف

 ,Dossey)شكلية ورمزية هي السائدة للرياضيات النمطية فلسطينية، ال سيما أّن الصورة ال

1992; Morgan, 1996; Ernest, 2004; shilling, 2009  .) ومثل هذه النتيجة  نجدها

 ,Haggarty & Pepin, 2002; Morgan 1041الشويخ،  ) أيضًا في عدد من الدراسات

2004; Alshwaikh & Morgan, 2013 .) ديفيز وهرش مثاًل، عبر(Davis & Hersh, 

يجب أن تخلو من أّي إشارة إلى أّن الكاتبة هي إنسان  أنهاحول كتابة الرياضي المثالي ( 1981

، وأن تكون الكلمات المستخدمة ال تثير أّي نوع من التشكيك في أو حتى من يقرؤها هو إنسان

 .صحتها

في عرض مفهوم االحتمال في سياق الفلسطيني نظرة نجدها في المثل هذه ال كما أنّ  

في تحليله لمفهوم االحتمال ( 1041)كتب الرياضيات الفلسطينية المدرسية، حيث أظهر الشويخ 

لصفوف الرابع والعاشر والثاني عشر أّن الرياضيات في الصف الرابع تكون عبارة عن نشاط 

ورة النمطية السائدة مطلقة ورمزية، إنساني، ولكن مع تقدم الصفوف تصبح هذه الصورة كما الص

في تحليله لدروس من وحدة الهندسة  لهذه الصورة النمطية على نتائج مشابهةالشويخ وقد حصل 

ندسة ، وتحليل درس التطابق من وحدة اله(Alshwaikh, 2015)الفراغية في الصف العاشر 
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ولعمر مقارب للصف  نفس الدرسلمورغان  مع تحليلالتزامن ب في الصف السابع الفلسطيني

أظهرت نتائج تحليلها أّن الرياضيات أيضًا متخصصة ورمزية ولكنها كانت أخف قد و  ،السابع

 & Alshwaikh)حدة مما ظهرت عليه نتائج درس التطابق في الصف السابع الفلسطيني 

Morgan, 2013.) 

رمزية ة و مطلق اقتصار رؤيتنا وتعاملنا مع الصورة النمطية للرياضيات بأنهاؤثر ي 

، فقد عرضت حول ما يمكن أن نعتبره رياضياً  ومتخصصة علينا كمعلمات وعلى طلبتنا أيضاً 

على مجموعة من معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية والثانوية (  ,1004Morgan)مورغان 

 :وباحثات تربويات ثالثة جمل هي

 المستطيل له أقطار متساوية .1

 ستطيل فإنك ستجدين أنها متساويةإذا قمت بقياس أطوال أقطار الم .2

 قياس أطوال أقطار المستطيل دائما متساوية .5

ووجهت لهّن سؤااًل حول أي منها تعتبر أكثر رياضية؟ فأشارت معظمهّن إلى كون األولى هي 

، حيث أنها خالية من اإلشارة األكثر رياضية ذلك أنها تؤكد على الطبيعة المطلقة للرياضيات

طار المستطيل ووجدها متساوية، كذلك ال تحمل في طياتها أي نوع من لفاعل قام بقياس أق

، بينما الثانية والثالثة تتناقضان وهذه الطبيعة التي ترى أّن الحقائق التشكيك في صحة العبارة

، فمثاًل الرياضية صحيحة في كل األوقات وليست بحاجة إلى اإلثبات والتحقق من صحتها

رة إلى أّن هناك من ستجرب ويقيس أطوال أقطار المستطيل لتتأكد الجملة الثانية تتضمن اإلشا
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بعدها، والجملة الثالثة فقد تضمنت على كلمة دائمًا وهذا يتنافى وكون الرياضيات مطلقة أي أنها 

 .صحيحة فليست بحاجة الستخدام كلمة دائمًا التي تقلل من درجة صحتها

 ,Crawford et al)وفورد وآخرون ومن األمثلة على تأثيرها على طلبتنا فيذكر كر 

من بين ثالثمئة طالب وطالبة جامعيين في إحدى جامعات استراليا يَرْون أّن % 73أّن ( 1994

 .الرياضيات مجردة وشكلية وأنها ليست إال أرقامًا ورموزًا وصيغًا وقوانين تستخدم لحل المسائل

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانياً 

الرياضيات التي ُيمثلها موضوع الهندسة في متعلمة ما طبيعة : كان نص هذا السؤال 

وتطلبت اإلجابة عليه تحليل دروس وحدة الهندسة في كل  كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية؟

من صفوف الرابع والسابع والعاشر والثاني ثانوي العلمي، والنظر إلى ثالثة من خصائص 

: ، وهي(Tang, Morgan, Sfard, 2012)ُمستخدم الخطاب التي تضمنها إطار التحليل ال

  .الفاعلية والسلطة والشكالنية

ُتظِهر الفاعلية الطالبات في كتب الرياضيات المدرسية إما مفكرات أو مخربشات بحسب  

، وقد تباينت هذه الصورة  (Tang, Morgan, Sfard, 2012)إطار التحليل الُمستخدم 

ي الصف الرابع أّن الدور األساسي للمتعلمة فقد ظهرت حيث نجد ف. للطالبات من صف آلخر

، (أناالسيما ) المتعلمة على أنها نشطة في بناء األفكار الرياضية من خالل ضمائر المتكلم 

غير أّن هذا الدور لم يتجاوز تنفيذ األوامر لمجموعة من الخطوات المحددة للتوصل إلى التعميم 
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ة جـ د تنطبق على الضلع الثاني للزاوية القائمة في المثلث قطعة مستقيم َأرسم: الرياضي، مثالً 

في حين ظهرت المتعلمة كمفكرة حوالي ثلث . القطعة من الطرفين لتكون المستقيم جـ د نمدو

 .المرات التي ظهرت فيها كمنفذة لألوامر

يبدأ دور المتعلمة بالتناقص ليصبح الدور األساسي للكتاب من خالل زيادة استخدام  

ئر الُمخاطب، ولكن الطالبة ما زالت تقوم ببناء األفكار الرياضية من خالل تنفيذ األوامر ضما

التي يطالب الكتاب بها الطالبة للتوصل إلى التعميمات الرياضية، وفي المرات القليلة التي 

يستمر الوضع على حاله . ُأعطي الدور األساسي  للمتعلمة كانت أيضًا تميل إلى تنفيذ األوامر

ي الصف العاشر فيبقى للكتاب الدور األساسي وُيسِند للطالبة مهمة التفكير من خالل صيغة ف

المخاطب، ولكّن الذي يتغير هو طبيعة األفعال الُمستخدمة حيث يغلب عليها التفكير أكثر من 

ن كنت أالحظ أنها في الظاهر تميل للتفكير إال أّنها ال تعدو عن كونها ترد  في تنفيذ األوامر، وا 

أمثلة محلولة ومن ثم يتم استخدامها في تمارين تحاكي األمثلة التي تم حلها خالل عرض 

، فالفعل أثبت يميل للتفكير غير أّنه تم سالمستوى // أن المستقيم أ ب  أثبتالدرس، مثاًل 

استخدامه في مثال محلول ومن ثم تكرر استخدامه في تمارين مشابهة لما تم حله، األمر الذي 

ي يلغي عملية التفكير ويدفع بالطالبات إلى إعادة تكرار طريقة الحل المستخدمة في المثال برأي

وقد ظهر . و ما سبق ينطبق أيضًا على الدرس المحلل من الصف الثاني عشر علمي. المحلول

للصف العاشر، إذ أشار أّن التمارين تأتي ( Alshwaikh, 2015)ذلك أيضًا في تحليل الشويخ 

لنظرية ومن ثم طرح أمثلة محلولة عليها، فتظهر التمارين وكأنها تطلب من الطلبة بعد عرض ا
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إعادة الطريقة التي تم بها حل األمثلة بنفس الكلمات على الرغم من أّن السؤال يستخدم كلمة 

 .التي هي من المؤشرات التي ُتظهر الطلبة كمفكرين أثبت

تحليل أّن الصف الرابع أعطى أظهرت نتائج ال، فقد السلطةأما من حيث خاصية 

للمتعلمة السلطة األساسية ومع تقدم الصفوف بدأت هذه السلطة بالتناقص لتحل محلها سلطة 

بضمائر  فبعد أْن كان الصف الرابع مزدحماً . الكتاب وهذا ظهر من خالل استخدام الضمائر

تناقص لتتفوق عليها المتكلم وقّلة ضمائر المخاطب، بدأت ضمائر المتكلم في الصف السابع بال

ضمائر المخاطب، وفي الصف العاشر تقّل ضمائر المتكلم بشكل كبير ليختفي ضمير المتكلم 

فيرد فقط أربع مرات، ويستمر الوضع بشكل مشابه في الصف  نحنوأما ضمير المتكلم  أنا

 .الضمائر المستخدمة في الدروس الُمحللة(  4 – 3)جدول أوضح في ال. الثاني عشر علمي

كيف أّن سلطة المتعلمة كانت األبرز في الصف الرابع ثم ( 1-7)نالحظ من خالل الجدول 

( 5-7)وهذا ما يبينه الشكل . بدأت تتناقص إلى أن تالشت في الصفين العاشر والثاني عشر

 .بشكل واضح

 أما دالالت وِجهة االستخدام واليقينية وهي المؤشر الثاني لخاصية السلطة فقد تم استخدامها

بدرجة متوسطة في صفوف الرابع والعاشر والثاني عشر علمي وبدرجة كبيرة في الصف السابع 

 .الذي يمتاز بكثرة دروسه وطولها
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 الضمائر الُمستخدمة في الصفوف األربعة الُمحللة(  1 – 5) جدول 

 

مبني  أنت نحن أنا الدرس الصف
 للمجهول

إختفاء الفاعل 
 البشري تماماً 

/ ياضيونالر  المتعلمة   
 الرياضيات

الرياضيون      / الرياضيات
 المتعلمة

ال يوجد فاعل  مجهول
   بشري

 5 2 1 0 33 قياس الزوايا الرابع

 1 0 1 0 13 رسم الزوايا

 12 1 0 0 25 المستقيمات المتعامدة

 15 0 0 0 17 المستقيمات المتوازية

 33 3 2 0 88 المجموع

 13 13 5 1 5 ي الهندسةمفاهيم أولية ف السابع

 24 3 8 4 0 المستوى

 23 1 8 6 13 العالقة بين المستقيمات في المستوى

 13 6 9 3 13 الزوايا وقياسها

الزوايا الناتجة  من تقاطع مستقيمات في 
 المستوى

4 9 27 6 34 

 35 10 20 6 7 المثلث

 142 39 77 29 42 المجموع

 7 3 3 1 0 توازي مستقيم ومستوى العاشر

 9 4 8 3 0 تعامد مستقيم مع مستوى

 16 7 11 4 0 المجموع

 16 2 20 4 0 القطع المكافئ الثاني عشر
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 الضمائر الُمستخدمة في الصفوف األربعة الُمحللة(  2 – 5) شكل 
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في الصف السابع األمر الذي يقلل الرسمية ما بين  نحن يزداد استخدام ضمير المتكلم

والمتعلمة، ولكن في المقابل َنِجْد أّن صيغة المبني للمجهول تزداد بدرجة كبيرة جدًا،  المؤلفة

 . كذلك مازال طابع النص متخصص بدرجة كبيرة

لم الرياضيات فيرْونها من شأن العالقة الرسمية أن تخلق الحواجز ما بين الطلبة وتع

عالمًا خاصًا وغريبًا، فيخشون الدخول إليه حيث أنه موضوع صعب معقد مليء بالمفردات 

والرموز الرياضية المتخصصة التي تشكل إرباكًا لهم، وهنا أذكر طالباتي اللواتي يَرْيَن أّن كتاب 

ُت عن أي شيء وارٍد الرياضيات مقدس وال يجوز المساس به حتى على أبسط األمور، فإذا سأل

في الكتاب ولماذا هو مكتوب هكذا؟ يكون الجواب بأّن المهم هو استخدام القانون في الحل 

دون أدنى محاولة للتفكير والتشكيك ! فلماذا هّن بحاجة لمعرفة السبب وراء كتابتها بهذا الشكل؟

المكتوبة بها في صحة ما هو مكتوب، لدرجة أّنه في الصفوف مثاًل السابع تكون الصيغة 

األسئلة تخاطب المذكر، فتقرأ الطالبة السؤال كما هو دون تحويله إلى صيغة التأنيث بما أنهّن 

 .طالبات

 لمناقشة السؤال الثانيملخص عام 

التي تضمنها إطار التحليل -يتضح من خالل نتائج خصائص الخطاب الثالثة 

، أنها تميل إلى ألربعة الُمحللةفي الصفوف ا -(Tang, Morgan, Sfard, 2012)الُمستخدم 

إظهار صورة سلبية لمتعلمة الرياضيات وأنها مجرد منفذة لألوامر، فعلى الرغم أنه تم إعطائها 
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الدور األساسي في الصف الرابع إال أنه لم يتجاوز مستوى تنفيذ أوامر محددة مسبقة وما على 

الصف الرابع بدأ بالتناقص تدريجيًا الذي حظيت به في المتعلمات سوى اتباعها، حتى هذا الدور 

 .ضمائر المخاطب وسلطة الكتاب لتحل مكانه

يشير إعطاء المتعلمة الدور األساسي في العملية التعلمية إلى انخراط المتعلمة في الفعل  

، وأّن المتعلمات لهّن دور نشط في بناء األفكار الرياضية (Morgan, 1996, 2006)الرياضي 

اللتان تنظران للطلبة بأنهم ( البنائية والبنائية االجتماعية) ق والنظريات الحديثة األمر الذي يتواف

من يقومون ببناء وتطوير فهمهم ومعرفتهم بأنفسهم وليس من خالل استقبال المعرفة بطريقة 

طات بالشكل المطلوب في شِ على أّن المتعلمات فعلّيًا غير نَ (. Olivier, 1989)جاهزة ومنظمة 

التعلمية وذلك بسبب استخدام المؤشرات التي تشير إلى كونهّن مجرد منفذات لألوامر، العملية 

وال يوجد لهّن مجال للتفكير بشكل حر ونقدي وال يتم إعطائهّن الخيارات المختلفة التباع الطريقة 

التي يرونها مناسبة للتوصل إلى الحقائق الرياضية، فجميع دروس الصفوف األربعة الُمحللة لها 

طريق واحد مخطط ومرسوم من قبل مصممي الكتاب وما على الطلبة سوى أن يسيروا وفق هذا 

 .الطريق للتوصل للحقائق الرياضية

إّن عدم ظهور المتعلمات كمفكرات يشير إلى أّن النظرة التقليدية السلوكية للطلبة ما  

ن إلى حين استرجاعها تزال موجودة، فالمتعلمات بذلك مجرد أوعية توضع فيها المعلومات وتخز 

، فحتى نخرج من (1005فريري، )وقت االختبار وأن ال دور لهّن في بناء معرفتهّن بأنفسهن 
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هذه النظرة ال يجب فقط إظهار الضمائر التي تبين أّن المتعلمات حاضرات في عملية التعلم، بل 

كون لدى المتعلمات يجب أْن تكون المجاالت مفتوحة أمام المتعلمات للبحث واالستطالع، أْن ت

الحماسة واإلثارة للبحث واالستطالع، أْن ال تكون جميع معالم الطريق واضحة بل أْن يعتريها 

، أْن ُتمكن المتعلمات من التفكير (4995البرغوثي، )التساؤل والتفكير الذي يخرج عن الحدود 

ن التفكير العميق الذي يشكك ويعارض وال يسلم بصحة كل ما يراه سريعًا بل يخضعه لعميلة م

الذي فيه نوع من التأمل النقدي، وبالنهاية تصل المتعلمات بأنفسهن إلى الحقائق الرياضية 

 (.1008سعيد، )

 محددات الدراسة

كل من  سارت هذه الدراسة باتجاه الهدف الذي أجريت ألجله وهو استكشاف صورة 

ة في كتب الرياضيات المدرسية، اللتين يمثلهما موضوع الهندس تالرياضيات ومتعلمة الرياضيا

مع ذلك يبقى من المهم أْن أشير إلى . تحديدًا في صفوف الرابع والسابع والعاشر والثاني عشر

خصائص إطار التحليل التي استخدمتها في الدراسة وما : جانبين يؤثران في نوعية النتائج، هما

 .زالت بحاجة إلى التطوير، وتعميم النتائج

 ليل التي استخدمتها في الدراسة وما زالت بحاجة إلى التطوير خصائص إطار التح .1

تتضمن إطار التحليل الذي اعتمدته في الدراسة خمس خصائص للخطاب لإلجابة على 

السؤال األول المتعلق بصورة الرياضيات، وثالث خصائص للخطاب لإلجابة على السؤال 
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سواء في مؤشراتها أو في تأثيرها  لم تكن جميع خصائص الخطاب واضحة بنفس الدرجة. الثاني

 .تحديدًا على صورة الرياضيات، فيما يلي توضيح للخصائص التي واجهت فيها بعض الصعوبة

 صورة الرياضيات: 

واجهت بعض الصعوبة في مؤشرين من مؤشرات هذه الخاصية : خاصية التجسيد . أ

ثر كانت االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف العمليات، الصعوبة األك: هما

 .في التمييز بينهما

الصعوبة لم تكن في مؤشرات هذه الخاصية إنما في تأثيرها  :البنية المنطقيةخاصية  . ب

في الصورة الرياضيات، األمر الذي جعلني أستطيع إظهار النتائج المتعلقة بها بناء 

  . على المؤشرات، أما عند النقاش فلم أستطع أن أناقشها كما يجب

مل في األسباب التي جعلت هاتين الخاصيتين تشكالن شيئًا من وجدُت عند التأ 

الصعوبة، أّن األمر في البداية يرجع إلى كون أداة التحليل مصممة لتحليل نصوص الرياضيات 

المكتوبة باللغة اإلنجليزية، وعند تحويلها إلى اللغة العربية سيكون هناك عدم وضوح في بعض 

ال نجد فعليًا ( nominalization)للغتين، فمثاًل االسمية منها نظرًا لالختالفات ما بين ا

مصطلح يسمى االسمية في لغتنا العربية قد يكون األقرب هو المصدر؛ حيث ُيعّرف المصدر 

على أنه لفظ يدل على حدث غير مقترن بزمن ويتم اشتقاقه عادة من خالل الفعل، كذلك كلمة 

(scribbler )- لم يكن هناك  -في صورة متعلمة الرياضيات إحدى مؤشرات خاصية الفاعلية
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كلمة تصفها بشكل مناسب في اللغة العربية، وكانت كلمة مخربشة أقرب ما يكون إلى المعنى 

 .الذي يمثلها في اللغة اإلنجليزية

باإلضافة لما سبق، أداة التحليل الُمستخدمة مازالت في مرحلة التطوير، فما زالت  

ع ويطّورن من أداة التحليل لتصبح أكثر فاعلية، مثاًل تحرر الباحثات يعملن على الموضو 

 Research in Mathematicsمورغان وسفارد عدد خاصة بأداة التحليل في مجلة 

Education   ( ،2117محادثة شخصية مع الدكتور المشرف، شهر شباط.) 

 تعميم النتائج .2

إلى االستكشاف وتقديم لم أسَع خالل دراستي إلى تعميم نتائجي بقدر ما كنت أسعى  

وصف عميق لصورة كل من الرياضيات ومتعلمة الرياضيات اللتين ُيمثلهما موضوع الهندسة في 

كتب الرياضيات المدرسية، لذلك استخدمت المنهج الكيفي الذي من شأنه تقديم وصفًا عميقًا 

عاشر وُقمت باختيار صفوف الرابع والسابع وال(. Creswell, 2012)حول موضوع معين 

والثاني عشر علمي، حيث أّن الصف الرابع يمثل نهاية المرحلة األساسية الدنيا، والصف السابع 

يمثل نهاية المرحلة األساسية العليا، واخترُت الصف السابع كون الفترة ما بين الرابع والعاشر 

تعطي طويلة، أما الصف الثاني عشر علمي فكان ألنه نهاية المرحلة الثانوية، وبالتالي 

 .الصفوف األربعة صورة عن موضوع الهندسة في كتب الرياضيات بشكل عام
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ظهر معي خالل عملية التحليل كيف أنها تتطلب الكثير من الجهد والوقت، األمر الذي  

دفعني بعد اجتماع مع أعضاء لجنة النقاش ومشرف الرسالة إلى تقليص الدروس الُمحللة من 

وحدة الهندسة بكاملها في الصف الرابع والدروس الستة األولى وحدات الصفوف األربعة، فحللت 

من وحدة الهندسة في الصف السابع، ودرسين من وحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر، 

 .ودرس من وحدة القطوع المخروطية في الصف الثاني عشر علمي

الوضع في  فالنتائج التي خرجت بها من خالل التحليل تعكس بالدرجة األولى صورة 

ن كانت توحي بالنمط السائد في بقية الدروس، لذا فأنا ال أقول بشكل  الدروس الُمحللة تحديدًا وا 

 .صارم أّن هذا هو الوضع السائد وأعممه على جميع مجاالت الرياضيات

 التوصيات

يتضح من خالل الدراسة أّن الرياضيات تظهر في البدء على أنها موضوع نابع من  

ساني، ثم يبدأ هذا الوجود بالتناقص بشكل تدريجي ويحل مكانه الصورة النمطية الوجود اإلن

بأنها مطلقة ورمزية وأنها ( Dossey, 1992; Morgan, 1996; Ernest, 2004)للرياضيات 

كما يتضح بأّن . عالم ذاتي مستقل قائم على مجموعات من العالقات بين الكائنات الرياضية

وبناء على نتائج الدراسة، . ى أنها متلقية سلبية ومجرد منفذة لألوامرمتعلمة الرياضيات تظهر عل

 :فإنني أوصي باآلتي
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 على صعيد تعلم وتعليم الرياضيات: أوالً 

تعريف المعلمات والمعلمين بالنظرات المتنوعة حول صورة الرياضيات وصورة متعلمة  .1

ْن لم يتم الرياضيات، مما يمكنهم من جعل الطلبة يدركون هذه الصور المت نوعة حتى وا 

 .تطوير الكتب المدرسية

طالما أّن نتائج التحليل أظهرت أّن كتب الرياضيات تميل إلى إظهار المتعلمات على  .2

أنهّن مجرد منفذات لألوامر، فيمكن العمل على تأهيل المعلمات والمعلمين على طرق 

ر الحر، والجرأة على التعليم التي من شأنها خلق فنانات في الحياة قادرات على التفكي

، وتعمل على إثارة شعور بعدم الرضا إزاء ما ُيطرح (4995البرغوثي،)التفكير بأنفسهن 

 (.4998سعيد، ) من أفكار أو حتى التشكيك فيها 

توفير الفرصة للمتعلمات على أْن يكّن رياضّيات يُقمن ببناء األفكار الرياضية بأنفسهّن،  .5

علمات والمعلمين على جعل الطلبة ينخرطون في حيث يتم هذا من خالل تشجيع الم

أنشطة ومهمات كتابية ال تركز على جعل الطلبة يظهرون مدى تمكنهم من المحتوى 

الرياضي فقط بل كذلك على آلية التفكير التي قاموا بها لبيان كيفية توصلهم إلى الحل 

(Sipka, 1990.) 
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 نهاجعلى صعيد السياسات التعليمية وتصميم الم: ثانياً 

العمل على تطوير كتب الرياضيات المدرسية بشكل يظهر الصورة األخرى للرياضيات بأنها 

ذات نشاط إنساني، وتظهر المتعلمات منخرطات في العملية التعلمية بشكل فاعل بحيث يتم 

 .إعطاؤهّن المجال للتفكير أكثر من مجرد تنفيذ األوامر واتباع خطوات محددة مسبقاً 

 يد البحث التربوي على صع: ثالثاً 

إجراء الدراسات على نطاق أوسع بحيث تشمل جميع كتب الرياضيات المدرسية بكافة . 1

 .مجاالت الرياضيات الستكشاف صورة الرياضيات وصورة متعلمة الرياضيات

العمل على تطوير أداة التحليل الُمستخدمة بشكل أكبر بما يتناسب وخصائص لغتنا  .1

 .العربية

مل على استكشاف عالقة اللغة وخياراتها الُمستخدمة مع معتقدات إجراء أبحاث تع .2

 .الطلبة من خالل إجراء المقابالت معهم

إلى أّن مؤشرات صورة الرياضيات ومتعلمة ( Morgan, 1996)تشير مورغان  .5

الرياضيات تتفاعالن معًا في إظهار الدور الذي يلعبه النص ككل، وهذا يظهر من 

إطار التحليل الُمستخدم ولم أقم باستخدامه، وهنا دعوة لمجتمع خالل السؤال الثالث في 
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الباحثين والباحثات إلجراء البحوث التي تتناول أداة التحليل كاملة إلعطاء صورة أكثر 

 .شمولية

تعد اللغة شكاًل من أشكال التواصل حول األفكار الرياضية، باإلضافة لها هناك أشكال  .6

ءات والتي أيضًا لها دور مهم ال يمكن تجاهله أو تواصل أخرى منها الصور واإليما

األمر الذي يدعو إلى (. Alshwaikh, 2011)التقليل منه في تعلم وتعليم الرياضيات 

ضرورة استكشاف هذين الجانبين ورؤية تأثيرهما على صورة الرياضيات ومتعلمة 

( Alshwaikh & Morgan, 2013)الرياضيات، حيث عمل الشويخ ومورغان 

 .وير أداة لتحليل الصورة في النص الرياضيبتط
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 تأمــــالت

أْن أكتب في هذا الجزء من الرسالة يعني الوصول إلى نهاية المطاف التي طالما 

انتظرتها بشوق، إذ أنها تتوج نهاية مرحلة مهمة من حياتي، هذه المرحلة التي ربما تشكل نوعًا 

لألمور السيما أنني قادمة من كلية ال تعرف سوى األرقام  من التغير في طريقة تفكيري ورؤيتي

األمر الذي يشكل بعض . والجمود وال تخرج عن كونها حقائق ثابتة ال يمكننا التشكيك بصحتها

 .الصعوبة في عملية اندماجنا في كلية التربية

ة ينطبق هذا علّي إذ لم أكن أتخيل نفسي للحظ... تجري الرياح بما ال تشتهي السفن 

ولكْن شاءت األقدار أْن !! واحدة أْن أحصل على دبلوم التأهيل التربوي فكيف بماجستير تربية

آخذ أول مادتين في دبلوم التأهيل التربوي وما أْن بدأت فيه حتى شعرت أّن ما كنت أبحث عنه 

ا يثير وجدته وأّنه يفتح مجاالت أمامي ال سيما أنه يترك في كثير األحيان إجابات غير كاملة مم

فضولي ألبحث فيها لكي أروَيه، مما دفعني ألكمل في هذا المجال وفي كل مادة كان هناك 

عملية تغيير لبعض المفاهيم، من أهمها مفهومي للوجود وكيف ينبني أو ينوجد العالم الذي 

 .نحياه، ومفهومي للمعرفة

اختيار موضوع عن مرحلة حديثي  سأقوم بتقسيم هذا الجزء إلى ثالثة مراحل، فأبدأ  

الرسالة، ثم أنتقل ألتحدث عن مرحلة إجراء الدراسة، ألنتهي بالحديث عن مرحلة اإلنتهاء من 

 .كتابة الرسالة
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 :مرحلة اختيار موضوع الرسالة .1

نمر  –حسب الخطة المعتمدة لبرنامجي وقتئذ  –لكي نصل إلى مادة تصميم األبحاث  

ورائها لفت أنظارنا إلى مواضيع متعددة تترك لدى بسلسلة من المواد التي أتخيل أّن الهدف من 

الواحدة منا الفضول للغوص أكثر في أعماقها، وما يزيد من تعددية أفكار هذه المواضيع هو 

وخالل . التنوع في توجهات األساتذة في الكلية األمر الذي يثري من طبيعة األفكار المطروحة

بعض األفكار، من أهمها نظرتي للمعرفة هذه الفترة تعرضت ألكثر من مقالة زلزلت فّي 

وللوجود، اللغة وكيف تؤثر خياراتها علينا، مقالة بيداغوجيا المضطهدين لباولو فريري ومقالة 

كل ما سبق أثار مجموعة من التساؤالت، . التعليم في مواجهة الهوس الحضاري إلداورد سعيد

دوات ُتستخدم لتفسير هذا العالم فقط؟ هل هل العالم الذي نحياه ليس لنا يٌد فيه؟ هل نحن مجرد أ

نحن أرقام ليس لنا عقول نفكر بها؟ هل جميع سكان الكرة األرضية يفكرون بذات الطريقة 

ويرون األمور بنفس المنظور؟ هل نحن مضطَهدون دون أن نشعر بهذا االضطهاد؟ والمزيد 

 .المزيد من التساؤالت

ضوع بحثي لنعمل عليه طيلة الفصل في مادة وجاء اليوم الذي كان علينا أن نختار مو  

تصميم األبحاث ليكون موضوع رسالة الماجستير الذي نقدمه للجنة لُينظر فيه، هل يتم قبوله أم 

وكان هذا بعد فترة من عرض الدكتور جهاد لموضوع بحث حول تحليل اللغة في كتب . رفضه

رُت كغيري بالموضوع ملّيا ألني لن الرياضيات من منظور لغوي على طلبة تعليم الرياضيات، فك

. أقبل أن أخطو خطوة واحدة في موضوع ال يشكل مصدر اهتمام لي ألني لن أجد متعة فيه
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حقيقة كان هذا الموضوع فرصة لي حيث أنه يسير في االتجاه الذي أفكر فيه، ورأيته وسيلة من 

تنا بشكل عام وفي تعليمنا خاللها نستطيع الخروج من عملية االضطهاد التي بت أشعر فيها حيا

بشكل خاص، فما نحن المعلمات سوى مضطَهدات واقعات تحت سلطة النظم التربوية المجحفة 

بحقنا ومضطِهدات بحق طالباتنا في الوقت ذاته، نظن أننا نحاول قدر اإلمكان أن نستخدم 

اج لما هو معد مسبقًا، االستراتيجيات الجديدة في التعليم معهّن لكننا نبقى داخل إطار إعادة اإلنت

 .فننتج طالبات يتسمن بالخضوع واالستسالم لكل ما هو موجود دون أي محاولة للتشكيك فيه

قررت أن أخوض مغامرة الخوض في هذا الموضوع، فهو بوجهة نظري يمثل المرحلة  

األولى من مراحل التحرر حسب فريري، حيث يتم من خالله الكشف عن االضطهاد الذي تحياه 

لباتنا، قد يظن البعض أنني أبالغ في هذه الكلمة ولكنني أراها هكذا نحن مضطَهدات في طا

عملية التعلم، إذ أننا من خالل اللغة الُمستخدمة التي غالبًا ما تكون مطلقة ُيصبح لدينا تسليم 

ز بأّن ما نقرؤه صحيح وغير قابل للتساؤل، وهذا ما نجده جليًا في العلوم الطبيعية التي تتمي

ينعكس هذا على كيفية رؤيتنا لألمور فال نشكك فيها، وطالما أننا ال نشكك . باألرقام والدقة

أما المرحلة . ونبدي حالة من عدم الرضى فإننا لن نسعى إلى التغيير واإلتيان بما هو جديد

الثانية من عملية التحرر فأراها تكمن في الخطوة التي تلي اإلنتهاء من الدراسة واألخذ 

 .وصياتهابت
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من األمور التي جعلتني أيضًا أشعر بأهمية اللغة وكيف أننا نستطيع إيصال رسائل من  

خاللها هو سؤال من درس تحويل الكسور العادية والعشرية إلى نسبة مئوية، الصف السادس 

 : الجزء الثاني

محلي منه اضطرت الدولة لرفع سعر الخبز بسبب ارتفاع سعر القمح عالميًا وقلة اإلنتاج ال

 بمقدار الربع، فما النسبة المئوية لالرتفاع؟ 

رفعت الدولة سعر الخبز بسبب ارتفاع سعر القمح عالميًا وقلة اإلنتاج المحلي منه بمقدار الربع، 

 فما النسبة المئوية لالرتفاع؟

ى ، والكلمة الوحيدة المختلفة هي اضطرت في األول"رياضياً "فالجملتين السابقتين ال تختلفان 

فاألولى تجعلنا نفهم أّن : ورفعت في الثانية، غير أّن كل منهما تحمل في طياتها رسالة مختلفة

الدولة رفعت سعر الخبز رغمًا عنها أي أنها لصالح الدولة وتجعل من تقرؤها تتعاطف مع 

فإذا  .الدولة، بينما في الثانية ال يظهر أّن الدولة رفعته مجبرة فبالتالي هي ليست لصالح الدولة

كان اختالف كلمة يوصل رسائل من هذا النوع، فسيكون ممكنًا أن تؤدي رسائل على مستوى 

ليوضح كيفية التوصل إلى ( 1004)صورة الرياضيات ومتعلمة الرياضيات، وجاء إطار مورغان 

تفسير صورتّي الرياضيات ومتعلمة الرياضيات التي من الممكن بناؤهما من خالل اللغة 

 .ي النص الرياضيالُمستخدمة ف
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كل ما سبق كان حافزًا لجعلي أمضي قدمًا في موضوع رسالتي، وال أتراجع على الرغم  

من أن البعض في البداية لم يشجعني ليس للموضوع ذاته بل لقلة الدراسات عليه ال سيما أنه 

 .في بداياته

 :مرحلة إجراء الدراسة .2

تحليل، فقد كنت في البداية سأستخدم بدأت التحديات تتجلى عندما بدأت بتطبيق أداة ال 

، ثم تم التغيير إلى أداة التحليل التي طورتها تانغ (1004)أداة التحليل التي طورتها مورغان 

مما تطلب مني جهدًا لفهمه ثم محاولة تطبيقه على درس كي أرى مدى ( 2111)وأخريات 

مثمرًا فمن خالله نستطيع فهمي له، بعدها ناقشت نتائجي مع الدكتور المشرف، كان النقاش 

 .التعمق أكثر

مررُت بأكثر من مرحلة خالل عملية التحليل حتى وصلت إلى نتائج التحليل بصورتها  

النهائية، ففي المرحلة األولى تناولت كل درس على حدا واستخدمت فكرة التظليل واأللوان لكل 

اصية، ثم وضعتها مؤشر من مؤشرات خصائص الخطاب، بعدها قمت بتجميع مؤشرات كل خ

في جدول يتضمن تحليل الدرس الواحد وهكذا حتى أنتهي من دروس كل الوحدة، بعد ذلك كنت 

أنتقل بعدها لعمل جدول . أتناقش مع الدكتور المشرف وأعدل في التحليل بناء على النقاش

يشمل نتائج كل وحدة ثم جدول آخر يتضمن ملخص لها، بعد االنتهاء من تحليل الوحدات 

تم عمل جدول يتضمن ملخصًا لكل خاصية في الوحدات األربعة وأخيرًا ( عينة الدارسة)ربعة األ
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جدول يتضمن وصفًا لصورة الرياضيات التي تمثلها الوحدات األربعة وآخر لصورة متعلمة 

 .وفي كل مرة كانت تتم عملية غربلة لنتائج التحليل. الرياضيات

من كتابة النتائج ومناقشتها، وفي هذا المجال برزت  بعد انتهاء مرحلة التحليل كان ال بد 

أكثر المناطق التي مازالت غير واضحة تمامًا لي تأثيرها في سؤالْي الدراسة ومنها مازال بحاجة 

للتطوير خاصة أّن أداة التحليل تتطّور بشكل مستمر، األمر الذي يشكل صعوبة لدي عند 

ليل بنقاط قوتها وضعفها، حيث أّن الجزء الذي وفيما يلي سأتحدث عن أداة التح. مناقشتها

صورة الرياضيات وصورة متعلمة الرياضيات، : استخدمته من أداة التحليل يختص بجانبين هما

 ولكل واحدة خصائص خطاب معينة توصل إليها

 صورة الرياضيات: 
 : التخصص .أ 
ر في هذه الخاصية من الخصائص التي كانت واضحة بالنسبة لي ال سيما ماذا تؤث 

 .صورة الرياضيات، كما أن مؤشراتها واضحة ويمكن تمييزها في النص الرياضي

االصطالحية / في بداية التحليل كان هنالك فهم غير ُمكتمل للمؤشرين التعبيرات العرفية 

والمفردات الُمستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية، ولكن بعدها ومن خالل النقاش مع الدكتور جهاد 

زاد األمر وضوحًا الورقة التي كتبتها  ، وماالدكتور ماهر أيضًا اتضحت األمور أكثر استشارةوب

 .األمثلة كانت ُمدعمًا لما توصلنا إليه كانديا مؤخرًا وفيها جدول يوضح تحليل درس حيث أنّ 
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ه ليسهل قراءة نتائج هذا اإلضافة التي أضفتها كانت عند مؤشر الرموز الرياضية؛ حيث أنّ 

 .ت بتبويبها حسب الغرض من استخدامها في النصالمؤشر ُقم

 : التجسيد .ب 

تأثير هذه الخاصية في صورة الرياضيات واضحًا بالنسبة لي، ولكن مؤشراتها ليست  

جميعها واضحة بنفس الدرجة؛ حيث أن مؤشرات العمليات العالئقية والمادية والذهنية كانت 

العمليات فقد واجهت بعض الصعوبة في  واضحة، أما االسمية واألسماء المتخصصة التي تغلف

 .التمييز بينهما

 :التغريب .ج 

تأثير هذه الخاصية في صورة الرياضيات كان واضحًا ومؤشراتها من أكثر المؤشرات  

وضوحًا بالنسبة لي فيما عدا النقل لإلسمية حيث كنت أتساءل هل يجب أن أضيف إليها 

نه لم يكن واضحًا لي كيف أميز بينهما األسماء المتخصصة التي تغلف العمليات السيما أ

 .بسهولة

 :البنية المنطقية .د 

هذه الخاصية من أكثر الخصائص التي لم تكن واضحة المعالم بالنسبة لي، ومؤشراتها  

على الرغم من وضوحها إال أّن تأثيرها لم يكن واضحًا في صورة الرياضيات، وهل يجب وضع 

على الرغم من كونه من أدوات ربط إال أنه ال يؤثر في فلربما كان بعضها !. جميع أدوات الربط؟

 .البنية المنطقية وصورة الرياضيات
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 :وضع المعرفة الرياضية .ه 

 هذه الخاصية واضحة في تأثيرها في صورة الرياضيات، كما أّن مؤشراتها واضحة 

 صورة متعلمة الرياضيات: 

ية والسلطة الفاعل: كانت خصائص الخطاب الثالث لصورة متعلمة الرياضيات 

في البداية . والشكالنية واضحة في تأثيرها في صورة متعلمة الرياضيات وكذلك مؤشراتها واضحة

، ولكنه زال بعد كان لدي بعض الخلط بين السلطة والشكالنية كتصور للمعنى الذي يبنى منهما

 .النقاش مع الدكتور المشرف

 مرحلة االنتهاء من الدراسة .5

سنا بعد انجاز عمل معين، هل حققنا فيه ما نريد؟ وهل هذا العمل السؤال الذي نسأله لنف  

 عمل على إحداث أي فرق علينا عما كنا عليه قبل إنجازه؟ 

أرى بعد االنتهاء من كتابة الرسالة، أنني استطعت أن أجري دراسة تتوافق ونظرتي  

ض هذه النظرة للمعرفة للمعرفة بأننا من نبني أفكارنا بأنفسنا وبشكل مختلف عن اآلخرين، ُتعار 

استخدام أدوات مثاًل الختبار أثر استخدام مؤثر معين على عينة الدراسة ألن مجرد استخدام هذه 

األدوات فإننا نفترض أن هذه األدوات ستعطي وصفًا مطابقًا للواقع، وأّن بأيدينا السيطرة على كل 

شخص له طريقته في التفكير وفي  العوامل المؤثرة على العينة وبذلك نكون قد تناسْينا أّن كل

 . بناء أفكاره وأّن ما نؤثر به عليهم ليس بالضرورة أن يتأثر به الجميع بنفس الطريقة
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ساعدت الدراسة في جعلي متيقظة للطريقة التي أكتب فيها، فأصبحت أظهر نفسي  

صبحت خالل ودوري الفاعل في الكتابة وال أخفيها من خالل صيغة المبني للمجهول، كما أنني أ

الكتابة أتساءل في نفسي عن الخيارات المختلفة للكلمة الواحدة، وماذا ينبني على كل خيار 

منها، وكيف أّن كلماتي يمكن أن تؤثر فيمن تقرأ لي األمر الذي وضع علّي مسؤولية أكبر تجاه 

ّن علّي من من أتعامل معهّن، وبشكل خاص طالباتي اللواتي نتشارك سويًا عملية التعلم، وكيف أ

خالل كلماتي أن أوفر الفرصة للطالبات ألن يصبحن نشطات في بناء أفكارهّن بداًل من كونهّن 

مجرد متلقيات سلبيات للمعرفة ليس لديهّن أي تساؤل حول أي من األفكار الواردة في الدرس، 

 .مما قد  يساعد في إزالة الحواجز بينهّن وبين الرياضيات
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 قياس الزوايا: نتائج تحليل الدرس األول

 كيف يمكن تفسر طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

خصائص 
 الخطاب

 مؤشرات في النص الكتابي

ص
ص
لتخ
ا

 

 :المفردات المستخدمة وفقا للتعريفات الرياضية -
 –(مرتان) المثلث  –المربع  –الزاويتين  –(مرات 4) زاوية  –( مرتان) الشعاع  –النقطة  –( مرات 7) الزوايا 
 المنحنى -مستطيلة  –مستقيم 
 : اإلصطالحية/ التعبيرات العرفية  -

رأس  –( مرتان)مركز المنقلة  -قياس الزاوية المستقيمة –قياس الزاوية القائمة  –تعريف الزاوية المستقيمة 
 –( مرات 7) الزاوية القائمة  -ةالمثلث القائم الزاوي -( مرتان) ضلعي الزاوية  -( مرتان)الشعاع  -الزاوية

 -(مرات 0) قياس الزوايا  -تصاعدياً  -المقياس الخارجي -المقياس الداخلي -( مرات 4) الزاوية المستقيمة 
 7) الزوايا  -(مرتان) المثلث  –المربع  -(مرتان) زوايا المثلث  –( مرات 5) الدرجات  –( مرات 8) المنقلة 
 (مرات 4) زاوية  –( مرتان) الشعاع  –النقطة  –( مرات

 : رموز رياضية -
 :للتعبير عن أسماء الزوايا -

 /أ م د > ( / مرتان) جـ ب ه > (  / مرتان) أ ب ه > ( / مرتان) أ ب د > ( / مرتان) أ ب جـ > 
أ > ( /مرات 5) ع ص م > ( / مرات 5) س ص ع > ( / مرات 5)س ص م > / و م هـ > /  و م جـ >  
 و        > / ه> / د> / ع> / ص >/ س> /جـ> /ب> /

 :للتعبير عن أسماء المثلثات -
 المثلث س ص ع -المثلث أ ب جـ  –المثلث د هـ و 

 :للتعبير عن قياس الزوايا -
( 71)درجة  71= أ ب جـ > قياس (/ تدريجات مقياسي المنقلة الداخلي والخارجي) 181.... ، 21، 11، 1
 / 121  /61=  د ب جـ > قياس / 41=  أ ب جـ > اس قي(/  51)درجة  51= أ م ب > قياس / 

181  (مرتان / )01  
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سيد
لتج
ا

 

 :النقل الى اإلسمية -
 المرسوم –ُمشار إليها  –( مرات 5) مجموع   –المرسومة 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 ( مرتان)التقدير  –تقاطع  –(مرات 0)قياس 

 :عمليات عالئقية -
 51=  درجة 51= أ م ب> قياس 
 (                                                                 71) درجة  71= أ ب جـ > قياس 

 الزاوية التي ضلعاها على مستقيم واحد ُتسمى زاوية مستقيمة 
   01= قياس الزاوية القائمة

                   181= قياس الزاوية المستقيمة
 جـ ب هـ  >قياس + أ ب هـ  >قياس = ة أ ب جـ قياس الزاوية المستقيم

 181قياس الزاوية المستقيمة يساوي مجموع زاويتين قائمتين أو 
 181= مجموع قياس زوايا المثلث 

 :عمليات مادية -
 –أقرأ   –( مرات 6) أكمل  –أعّين  –أقيس  –أطوي  –أمد  –أستخدمها  –( مرتان) أستخدم  –ُأدّور  –ُأثبت 
 تخدمهاأس -أقرأها

 : عمليات ذهنية -
 (مرتان) أتحقق  -أقّدر  -(مرتان)أستنتج  -(مرات 6) أالحظ  -(  مرات 7) أجد 

ريب
لتغ
ا

 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
  -(مرات 6)ُأكمل  -أقرأ   –ُأدّور –ُأثبت -ُيمكنني  –أضع  –أكتب  –أقرأها  –(مرات  6)أالحظ : الفاعل أنا
 –أطوي -ُأعّين  –( مرتان)أستنتج  –( مرتان)أتحقق  –ُأقّدر -أمد  –( مرات 7)أجد  –(اتمر  5) أستخدم 
 أستخدمها  -أقيس 

 تحققت : الفاعل أنت
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
) ُتمثل  -(سهمال: الفاعل) يمثل  -(المقياس الخارجي: الفاعل) يحمل  -(المقياس الداخلي: الفاعل) يحمل 
 ( تدريج الصفر: الفاعل) يقع  -(النقطة: الفاعل
 (مرتان) ُتسمى : صيغة المبني للمجهول .2
 –ُمشار إليها  –مجموع  –(مرتان) التقدير  –تقاطع  –المرسومة  –(مرات 0) قياس : النقل لإلسمية .3

 المرسوم
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قية
منط

ة ال
لبني
ا

 

 :أدوات الربط -
 : الواو حرف العطف -

 أقرأهاو..... يحمل التدريجات المقياس الداخلي
 أضع سهماً و.... أكتب التدريجات 

 ...يكون قياس فـ 71أالحظ أنه و... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 
 أكمل وأالحظ الزوايا في الشكل  

 أجدوأستخدم المنقلة 
 أتحقق أن كل زاوية فيما يأتي قائمة وأستخدم المثلث القائم الزاوية 

 قياس كل منها وايا المستقيمة فيما يأتي ُأعّين الزو 
 أكمل الجدولوأقيس زوايا كل مثلث 

 :أوحرف العطف  -
         181 أوقياس الزاوية المستقيمة يساوي مجموع زاويتين قائمتين 

 : ثمحرف العطف  -
 أقّدر قياس كل من الزاويتين اآلتيتين ثم أتحقق بالقياس الدقيق بالمنقلة

 س ص م> أستنتج قياس ثم  ع ص م> س ص ع، > قياس كل من  أجد باستخدام المنقلة
 أجد قياس كل منها بالمنقلة ثموأتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة ... 

 :حتى -
 يقع تدريج الصفر على المقياس الداخلي للمنقلة حتىُأدور المنقلة حول ب 

 :ـكماحرف التشبيه 
 (مرتان)في الشكل  كما

 :إذا -
 لزم األمر ذاإأمد ضلعي الزاوية 
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ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني

 ال يوجد: الجمل الشرطية -
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 أقرأها -( مرتان)أستنتج  –ُأقّدر  –( مرات 7) أجد  –أقرأ  –( مرات 6) أالحظ 
 غير متوفرة الخيارات -
ثم استنتاج أنها تساوي مجموع (  2) تم تقديم تعريف الزاوية المستقيمة بشكل جاهز ومن خالل نشاط  -

 (   5) من خالل نشاط  181=  ، وتم استنتاج أّن مجموع زوايا المثلث 181قائمتين أو  
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر ذلك من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 درجة  71= أ ب جـ > ـيـكون قياس فـ... العدد الواقع عند تقاطع الشعاع  أقرأ
 أتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة                       

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن  بالرياضيات

علية
الفا

 

 مجرد منفذ لألوامر"/ scribbler"مخربش 
 :ضمائر المتكلم -
 -ُأعـــّين -أمــد   –(مــرات 5)أســـتخدم   -(مــرات 6)ُأكمــل  -أقــرأ   –ُأدّور -ُيمكننـــي  –أضــع  –أكتــب  –أقرأهــا 
 أستخدمها -(مرات 6) أالحظ  -ُأثبت  -أقيس  –أطوي
 :مفكر
 :ضمائر المتكلم -
 ُأقّدر  –( مرتان)أستنتج  –( مرتان)أتحقق  –(مرات 7)أجد 

 تحققت : ضمائر المخاطب -

طة
لسل
ا

 
 : الضمائر الشخصية -

  -(مـــرات 6)ُأكمـــل  -أقـــرأ  –ُأدّور -ُيمكننـــي  –أضـــع –أكتـــب –أقرأهـــا : (مـــرة 52)ر المـــتكلم أنـــا ضـــمي
 –(مــرات 7)أجــد  -( مــرات 6) أالحــظ  -ُأثبــت  -أقــيس  –أطــوي -ُأعــّين  -أمــد  –(مــرات 5)أســتخدم 
 أستخدمها -ُأقّدر  –( مرتان)أستنتج  –( مرتان)أتحقق 

 ال يوجد :ضمير المتكلم نحن
 ...هل تحققت أّن  :(صيغ األمر) مخاطب ضمائر ال

 السلطة األساسية للمتعلمة نظرًا الستخدام ضمير المتكلم أنا -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني
 درجة  71= أ ب جـ > س ـيـكون قيافـ... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 
 أتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة
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 :استخدام الضمير نحن -
 لم يتم استخدام ضمير المتكلم نحن 

 :صيغة المبني للمجهول -
 : ُتسمىتم استخدام صيغة المبني للمجهول مرتين في 

 األداة التي أستخدمها لقياس الزوايا ُتسمى المنقلة
 ها على مستقيم واحد ُتسمى زاوية مستقيمةالزاوية التي ضلعا

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 رسم الزوايا: نتائج تحليل الدرس الثاني

 كيف يمكن تفسر طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقا للتعريفات الرياضية - ص التخص
 النقطة -مثلث  –التدريج  –(مرات 5) زاوية 

 : اإلصطالحية/ التعبيرات العرفية  -
 –الزاوية المستقيمة  –( مرتان ) ضلعي الزاوية   -(مرتان) المنقلة  –مركز المنقلة  -(مرتان ) المنقلة 

 أس الزاوية ر  –تدريج الصفر الداخلي  –زاوية قائمة 
 : رموز رياضية -

قياس الزاوية  -(مرتان)  111 "2 "- 01-  127- 46- 57 :للتعبير عن قياس زوايا -
 ب جـ د> قياس  - 57= أ جـ ب >  - 51= م ل ن 

 –(مرتان) ب ج د      -أ ج ب       -( مرتان )أ ب ج  :للتعبير عن أسماء الزوايا -
 س ل ن       -س ل م      –م ل ن  
 ، النقطة ج ، رأس الزاوية س، د( مرتان) رأس الزاوية ب  :للتعبير عن النقاط ورؤوس الزوايا -

س ص  -الشعاع ب ج  -(مرتان ) الشعاع ب أ    :للتعبير عن أسماء المستقيمات واألشعة والمثلثات
 أ جـ -المثلث أ ب جـ  –أحد ضلعي الزاوية 

 :النقل الى اإلسمية - التجسيد
 استخدام

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 - 51زاوية م ل ن قياسها   –أ ج ب > قياس  - 57= أ ج ب > قياس :  مثل( مرات 5) قياس 

 س ل ن > قياس 
 :عمليات عالئقية -
 س ل ن> قياس = س ل م > قياس 
 :عمليات مادية -
 أعّين  –ُمد –أنقل –أستخدم –ُأدّورها  –ُأثبت -( مرات 5) أرسم 

 : ةعمليات ذهني -
 أجد

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - التغريب
 أجد -أعّين  –أنقل    –أستخدم  –ُأدّورها  –ُأثبت –( مرات 5) أرسم : الفاعل أنا
 ُمد : الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -
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 (تدريج الصفر الداخلي: الفاعل) يقع : صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
 ال يوجد : ولصيغة المبني للمجه .2

 استخدام –( مرات 5) قياس : النقل لإلسمية
 : الواو والفاء وحتى  حرف العطف - البنية المنطقية

 هو الشعاع ب أوأرسم أحد ضلعي الزاوية 
 يقع تدريج الصفر الداخلي على الشعاع ب أحتى أدورها وأثبت مركز المنقلة على الرأس ب 

 ـ هي الزاوية المطلوبة تكون الزاوية أ ب جفـأرسم الشعاع ب جـ 
 أحد ضلعيها س صوأرسم زاوية قائمة رأسها س 

 ُمد أ جـ على استقامته إلى د كما في الشكل
وضع المعرفة 

 الرياضية
 ( modifiers)صيغ البدل  -

 ال يوجد
 ال يوجد: الجمل الشرطية -
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 أجد
 ب جـ د> د بطريقتين قياس أج –كم حاًل للمسألة : الخيارات متوفرة  -

 تم تقديم طريقة رسم الزاوية بخطوات محددة وبشكل جاهز  -
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر ذلك من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 تكون الزاوية أ ب جـ هي الزاوية المطلوبةفـأرسم الشعاع ب جـ 
 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟

 مجرد منفذ لألوامر"/ scribbler"مخربش  الفاعلية
 :ضمائر المتكلم -

 أعّين –أنقل –أستخدم –ُأدّورها  –ُأثبت -( مرات 5) أرسم 
 :ضمائر المخاطب -

 ُمد
 :مفكر
 :ضمائر المتكلم -
 أجد

 : الضمائر الشخصية - السلطة 
 أجد -أعّين  –أنقل –أستخدم –ُأدّورها  –ُأثبت -( مرات 5) أرسم  : (مرة 15)ضمير المتكلم أنا 
 ال يوجد :ضمير المتكلم نحن
 ُمد أ جـ على استقامته إلى د :(صيغ األمر) ضمائر المخاطب 
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 السلطة األساسية للمتعلمة نظرًا الستخدام ضمير المتكلم أنا -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 وية المطلوبةتكون الزاوية أ ب جـ هي الزافـأرسم الشعاع ب جـ 
 :استخدام الضمير نحن - الشكالنية

 ال يوجد
 :صيغة المبني للمجهول -

 ال يوجد
 :مدى تخصصية الشكل -

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 المستقيمات المتعامدة: نتائج تحليل الدرس الثالث

 اضي؟كيف يمكن تفسر طبيعة الرياضيات والنشاط الري
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب 

 :المفردات المستخدمة وفقا للتعريفات الرياضية - التخصص
 –( مرات  5) عمودي  –مستطيلة -( مرات  7) زوايا  –( مرات  7) النقطة  –( مرات  5) المستقيمان 
  –( مرات  5) المتعامدة  –(مرات  11) المستقيم  –خطوط -( مرات  5) التقاطع  –( مرتان ) متقاطعان 
 المربع -المستطيل 

 : اإلصطالحية/ التعبيرات العرفية 
" المثلث القائم الزاوية  -زاوية منفرجة  –زاوية حادة  –( مرات  5) زاوية قائمة  -( مرات  6) درجة 

لعي الزاوية أحد ض –( مرتان ) زوايا قوائم   -المنقلة  –"مرات 6" المثلث  –المربع  –المستطيل  -"مرات5
 5) التقاطع  –( مرات  5) المتعامدة  –( مرات  11) المستقيم  -رأس الزاوية القائمة  –( مرتان) القائمة 
 (مرات 7) زوايا  –( مرات 5) قطعة مستقيمة  -( مرات 

 : رموز رياضية -
س  المستقيمين المتقاطعين –(مرتان ) المستقيمان أب ، ج د  :للتعبير عن أسماء المستقيمات -

 المستقيم س ص –ج ه  -ب د  -المستقيم ج د  –( مرات 7) المستقيم أ ب  -ص، ع ن
  –ن م س >   –ن م ص >   –ع م ص >  -ع م س > :للتعبير عن أسماء الزوايا -

 زاوية أ م ج  -ب م ج ، ب م د، د م أ  : الزوايا

         ( /  مرتان )       :للتعبير عن التعامد -
 ا، ج ، م، ه :للتعبير عن النقاط ورؤوس الزوايا -
 أ ب ج :للتعبير عن تسمية المثلث -

 : النقل إلى اإلسمية - التجسيد
 الواقعة  –استعمال 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 تقاطعينم –متعامدين  –متقاطعان  –متعامدة  –( مرتان) التقاطع  –( مرات 7) قياس 

 :عمليات عالئقية -
 المستقيمين المتقاطعين اللذين يكّونان أربع زوايا قوائم مستقيمين متعامدين

إذا تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمة كانت الزوايا الثالث األخرى قوائم وكان 
 المستقيمان متعامدين

 :عمليات مادية -
 –(مرات 6) أستخدم  –نمد  –ُأثبت  -( مرتان) أعّين  -( مرات  5) أرسم  -أقيس  –أطوي 
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 ُأكمل -أُمد  –أنقل
 : عمليات ذهنية -

 أوضح –أستنتج  -أتحقق  
 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - التغريب

 –(مرات 5)أرسم  -أتحقق  –أعطي   –(مرتان)أالحظ  –أكمل  –أقيس –أطوي –أذكر –أسمي : الفاعل أنا
 أستنتج  –أوضح  –أسميها  –أمد  –أنقل  –أضع  –ُأثبت  –(مرتان)ّين أع –(مرات 6)أستخدم 

 نمد : الفاعل نحن
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

) يعامد  –مرات  5( المستقيمين المتقاطعين: الفاعل) يكّونان  -( المستقيمان أ ب، جـ د: الفاعل) يتقاطعان 
أحد : الفاعل) ينطبق  -(أمثلة: الفاعل) ُتمثل  –( مستقيمان: الفاعل) تقاطع  –( بالمستقيم أ : الفاعل

) يمر  -(قطعة مستقيمة جـ د : الفاعل) تنطبق  –(مرتان( ) رأس الزاوية القائمة/  ضلعي الزاوية القائمة
 (ب د ، جـ هـ: الفاعل) يلتقيا  -(مستقيم عمودي على المستقيم س ص: الفاعل
 ُيقال : للمجهولصيغة المبني  .2
 –متعامدين  –متقاطعان  –متعامدة  –( مرتان ) التقاطع  –( مرات 7) قياس : النقل لإلسمية .3

 الواقعة -استعمال  -متقاطعين
 :أدوات الربط - البنية المنطقية

 (انتهاء الغاية الزمانية) وحتى ( التشبيه) حرف العطف الواو وكما 
 يكّونان أربع زواياونقطة هـ، المستقيمان أ ب، جـ د يتقاطعان في ال

 أذكر نوع كل منهاوأسمي هذه الزوايا 
 أكملوأقيس الزوايا األربع الناتجة من الطي 

هي ويقال لهما مستقيمين متعامدين وأالحظ أّن المستقيمين المتقاطعين س ص، ع ن، يكّونان أربع زوايا 
 حالة خاصة من التقاطع

 الرموز بوالمستقيم أ ب يعامد المستقيم جـ د 
كان المستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمة كانت الزوايا الثالث األخرى قوائم وتقاطع مستقيمان  إذا

 متعامدين
 المثلث القائم الزاويةوأرسم مستقيمًا عموديًا على آخر باستخدام المسطرة 

ينطبق رأس الزاوية ومستقيم أ ب ُأثبت المثلث القائم الزاوية بحيث ينطبق أحد ضلعي الزاوية القائمة على ال
 القائمة في المثلث على النقطة جـ

نمد القطعة من الطرفين وأرسم قطعة مستقيمة جـ د تنطبق على الضلع الثاني للزاوية القائمة في المثلث 
 لتكون المستقيم جـ د

مودي على المستقيم أ المثلث القائم الزاوية لرسم مستقيم عوأستخدم المسطرة وأرسم في دفتري المستقيم أ ب 
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 يمر بالنقطة أوب 
يمر بالنقطة م  الواقعة والمثلث القائم الزاوية لرسم مستقيم عمودي على المستقيم س ص وأستخدم المسطرة 
 خارج السمتقيم 

 ...يلتقيا  حتىأمّد ب د، جـ هـ وأستخدم المسطرة وأنقل الشكل إلى دفتري 
 أوضح أّن وأالحظ المثلث المتكون أ ب جـ 
 في الشكل كماأطوي ورقة مستطيلة مرتين 

وضع المعرفة 
 الرياضية

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 ال يوجد

 : الجمل الشرطية -
وكان  الزوايا الثالث األخرى قوائمكانت  تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةإذا 

 المستقيمان متعامدين
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 أذكر -ُأسميها  –ُأسمي  –أوضح  –أستنتج  –أتحقق 
 جـ د  بطريقتين أوضح أن أ ب : الخيارات متوفرة  -

 تم تقديم طريقة رسم المستقيمات المتعامدة بخطوات محددة وبشكل جاهز
 ؟كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن  بالرياضيات

 مجرد منفذ لألوامر"/ scribbler"مخربش  الفاعلية
 :ر المتكلمضمائ -
) أعّين  –(مرات  6) أستخدم  –(مرات  5) أرسم  –أعطي -أكمل –أقيس  –أطوي  –أذكر  –أسمي 
 نمد   -أسميها  –أمد  –أنقل  –أضع –ُأثَِبت  –(مرتان
 :مفكر
 :ضمائر المتكلم -
 (مرتان ) أالحظ  –أوضح  -أتحقق  -أستنتج

 : الضمائر الشخصية - السلطة
أستخدم  –أوضح –أعطي -أكمل –أقيس  –أطوي  –أذكر  –أسمي (: مرة 27) ضمير المتكلم أنا

) أرسم  -أتحقق  -أستنتج -أسميها  –أمد  –أنقل  –أضع –ُأثَِبت  –(مرتان) أعّين  –(مرات  6) 
 (مرتان ) أالحظ  –(مرات  5

 نمد :ضمير المتكلم نحن
 ال يوجد: (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 ا للمتعلمة نظرًا الستخدام ضمير المتكلم أناالسلطة األساسية تظهر على أنه -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -
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 المستقيمين المتقاطعين اللذين يكّونان أربع زوايا قوائم مستقيمين متعامدين
وكان  الزوايا الثالث األخرى قوائمكانت  تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةإذا 
 مستقيمان متعامدينال

 :استخدام الضمير نحن - التخصص
 القطعة من الطرفين لتكّون المستقيم جـ د نمد: تم استخدامه مرة واحدة في 

 :صيغة المبني للمجهول -
لهما مستقيمين  ُيقالس ص ، ع ن، يكّونان أربع زوايا قوائم و: ُيقالتم استخدامها مرة واحدة في 

 متعامدين
 :مدى تخصصية الشكل -

 صصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصةتخ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



082 
 

 المستقيمات المتوازية: نتائج تحليل الدرس الرابع

 كيف يمكن تفسر طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقا للتعريفات الرياضية - التخصص
خطي سكة  -خطين متقاطعين –خطين متعامدين  –خطوط متوازية  –متقاطعين  –(مرتان)النقطة  –خطين 
 –( مرات 6) مستقيم  –المسطرة  -الخطان المستقيمان -(مرتان) خطين متوازيين  -خطي تسطير -الحديد
 -( مرتان) المثلث 

 : اإلصطالحية/ التعبيرات العرفية 
 –المنقلة  –(مرات 5) زاوية قائمة   -(مرتان) مثلث القائم الزاوية ال –خطين متعامدين  –خطوط متوازية 

الخطان المستقيمان   -( مرات 5) يوازي  –( مرات 6) متوازيين  -( مرات 5) أحد ضلعي الزاوية القائمة 
 ( مرتان) خطين متوازيين  -

 : رموز رياضية -
 –( مرتان) تقيم ج د المس -(مرات 5)المستقيم أ ب   :للتعبير عن أسماء المستقيمات -

 المستقيمين ج د ،ه و 
 س ، م  :للتعبير عن النقاط ورؤوس الزوايا -

       يوازي     -(     مرات 5)   //      :للتعبير عن التوازي -
 : النقل إلى اإلسمية - التجسيد

 استخدام  –مالصقًا 
 :تغلف العملياتأسماء متخصصة   -

 متوازية  –" مرات 6" متوازيين –متقاطعين  –متعامدين 
 :عمليات عالئقية -

 خطان متوازيان هماالخطان المستقيمان اللذان ال يتقاطعان 
 :عمليات مادية -

 –أقوم  –ُأعطي  –ُأسمي  –أركز  –أتأمل  –أشاهد  –أجيب  –( مرتان)ُأثبت   -( مرات 4)أرسم 
 أضع -أحرك 

 : هنيةعمليات ذ -
 أالحظ -أتحقق  

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - التغريب
 -أحرك  –( مرتان)ُأثبت  –أقوم –أعطي –أسمي  –أركز   -أتأمل  –أشاهد  –أجيب  –أالحظ : الفاعل أنا

 أتحقق  –أضع   –(مرات  6) أرسم 
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 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
الخطان ) يتقاطعان  –مرتان ( خطان: الفاعل) يمثالن  –( خطا سكة الحديد: الفاعل)  يتقاطعان

أحد ضلعي الزاوية : الفاعل) ينطبق  –( أمثلة: الفاعل) تمثل  –( : الفاعل) يوازي  -(المستقيمان
                   -(المثلث: لالفاع) يتخذ  –( المثلث: الفاعل) يبقى  –( المسطرة: الفاعل) تالصق  –( القائمة
المستقيم جـ / المستقيم أ ب : الفاعل) يمر   –مرتان( مستقيم: الفاعل) يوازي  –( المستقيم: الفاعل) ينطبق 

 مرتان( د 
 ال يوجد :صيغة المبني للمجهول .2
 استخدام -مالصقًا  -متوازية  –" مرات 6" متوازيين –متقاطعين  –متعامدين   :النقل لإلسمية .3

 :حرف العطف الواو والفاء وال النافية - البنية المنطقية
 أجيبوأالحظ الصورة 
 أركز انتباهيو... أتأمل األسطر 

 خطي تسطير في كراستيوُأسمي أمثال خطي سكة الحديد 
 المثلث القائم الزاوية ولرسم مستقيمين متوازيين باستخدام المسطرة 

 يتخذ وضعًا جديداً  وصقًا لها، أحرك المثلث بمحاذاة المسطرة بحيث يبقى مال
 يكون هو المستقيم المطلوبفارسم مستقيمًا جـ د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث، 

 يمر بالنقطة س  وأرسم مستقيمًا يوازي المستقيم أ ب 
 يمر بالنقطة م وأرسم مستقيمًا يوازي المستقيم جـ د 

 يتقاطعانال 
وضع المعرفة 

 ةالرياضي
 ( modifiers)صيغ البدل  -

 ال يوجد
 : الجمل الشرطية -

 ال يوجد
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -

 ُأجيب  –ُأسمي  -أالحظ –أتحقق 
 تم تقديم طريقة رسم المستقيمات المتوازية بخطوات محددة وبشكل جاهز  -
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 خطان متوازيان همالمستقيمان اللذان ال يتقاطعان الخطان ا
يكون هو المستقيم فـارسم مستقيمًا ج د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث 

 المطلوب
 ؟كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن  بالرياضيات
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 مجرد منفذ لألوامر"/ scribbler"مخربش  الفاعلية
 –( مرتان) أثبت  –أقوم  –أعطي  –أسمي  –أركز  –أتأمل  –أشاهد  –جيب أ: ضمائر المتكلم -

 أضع  –( مرات 6) أرسم  -أحرك
 :مفكر
 :ضمائر المتكلم -
 أالحظ  -أتحقق 

 : الضمائر الشخصية - السلطة
) أثبت  –أقوم  –أعطي  –أسمي  –أركز  –أتأمل  –أشاهد  –أجيب (: مرة 15) ضمير المتكلم أنا

 أالحظ  -أتحقق  - أضع –( مرات 6) أرسم  -أحرك –( مرتان
 ال يوجد: ضمير المتكلم نحن
 ال يوجد: (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 "أنا"السلطة األساسية تظهر على أنها للمتعلمة نظرًا الستخدام ضمير المتكلم  -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 خطان متوازيانهما طعان الخطان المستقيمان اللذان ال يتقا
 يكون هو المستقيم المطلوبفـارسم مستقيمًا ج د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث 

 :استخدام الضمير نحن - الشكالنية
 ال يوجد

 :صيغة المبني للمجهول -
 ال يوجد

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 نتائج التحليل لوحدة الهندسة في الصف الرابع
 كيف يمكن تفسر طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

خصائص 
 الخطاب

 مؤشرات في النص الكتابي

 التخصص

 :المفردات المستخدمة وفقا للتعريفات الرياضية -
المربع  –الزاويتين  –( انمرت) الشعاع  –( مرات 0) النقطة  –( مرات 0) زاوية  –( مرات 11) الزوايا 

المستقيمات  –التدريج  –المنحنى  –( مرتان) مستطيلة  –( مرة 17) مستقيم  –( مرات 0) المثلث  –( مرتان)
 5) المتعامدة  –خطوط  –( مرات 5) التقاطع  –( مرتان ) متقاطعان  –( مرات 5) عمودي  –( مرات 5) 

 –خطي تسطير  –خطي سكة الحديد  –خطين متقاطعين  –خطين  –خطوط متوازية  –متقاطعين  –( مرات
 المستطيل -المسطرة  –الخطان المستقيمان  –( مرتان) خطين متوازيين 

 : اإلصطالحية/ التعبيرات العرفية  -
 0) زاوية  –( مرات 11) الزوايا  -قياس الزاوية المستقيمة –قياس الزاوية القائمة  –تعريف الزاوية المستقيمة 

 -( مرات 6) ضلعي الزاوية  -( مرتان)الشعاع  -(مرتان) رأس الزاوية  –( مرات 5)ركز المنقلة م  –( مرات
المقياس  -( مرات 5) الزاوية المستقيمة  –( مرة 12) الزاوية القائمة  -(مرات 4) المثلث القائم الزاوية 

( مرات 5) الدرجات  –( مرة 15) المنقلة  -(مرات 0) قياس الزوايا  -تصاعدياً  -المقياس الخارجي -الداخلي
 –زاوية منفرجة  –زاوية حادة  –( مرات 6) درجة  -تدريج الصفر الداخلي -(مرتان) زوايا المثلث  –

 7) أحد ضلعي الزاوية القائمة  –( مرتان ) زوايا قوائم  –( مرات 0) المثلث  –( مرتان) المربع  –المستطيل 
قطعة  –( مرات  5) التقاطع  –( مرات 5) المتعامدة  –( مرة 17)  مستقيم –رأس الزاوية القائمة  –( مرات

 (مرتان) خطين متوازيين  –خطين متعامدين  –خطوط متوازية  –( مرات 5) مستقيمة 
 : رموز رياضية -
 :للتعبير عن أسماء المستقيمات واألشعة -

( / مرتان) أ ب ، ج د المستقيمان / س ص أحد ضلعي الزاوية / الشعاع ب جـ ( / مرتان) الشعاع ب أ 
/ ج هـ / ب د ( / مرات 5) المستقيم ج د ( / مرات 8) المستقيم أ ب / الستقيمين المتقاطعين س ص ، ع ن 

 المستقيمين ج د، ه و ، أ جـ / المستقيم س ص 
 :للتعبير عن أسماء الزوايا -

 و م جـ> /أ م د > (/ رتانم) جـ ب ه > (/ مرتان) أ ب ه > ( / مرتان) أ ب د > ( / مرات 6) أ ب جـ > 
 /ب > / أ > ( / مرات 5) س ص م > (/ مرات 5) ع ص م > ( / مرات 5) س ص ع > / و م ه > 
/ ن م س> / ن م ص > / ع م ص > / ع م س > / و > / ه > / د > / ع > / ص > / س > / جـ >  
 الزاوية س/ الزاوية ب م د / الزاوية ب م جـ / س ل ن > / س ل م > / م ل ن > / ب جـ د > / أ جـ ب > 

 (مرتان) الزاوية ب / الزاوية أ م جـ / الزاوية د م أ 
 :للتعبير عن أسماء النقاط ورؤوس الزوايا -
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 النقطة ج/ د / س / ه ( / مرتان) م / ج / أ 
 المثلث س ص ع( / مرات  5) المثلث أ ب جـ / المثلث د ه و : للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية -

 :ير عن قياس الزواياللتعب -
111  (مرتان / )01  (مرتان / )127  /46  /57  (مرتان / )181  (مرتان / )61  / 

( 71)درجة  71= أ ب جـ > قياس (/ تدريجات مقياسي المنقلة الداخلي والخارجي) 181.... ، 21، 11، 1
م ل >قياس / 121=  ب جـ د > قياس / 41=  س ص ع > قياس (/51)درجة  51= أ م ب > قياس / 
 51= ن

 :للتعبير عن التوازي والتعامد -

       -              -         (           مرات 5)   //          -       يوازي 

 التجسيد

 : لنقل الى اإلسميةا -
 الواقعة -المرسوم  –ُمشار إليها  –( مرات 5) مجموع  -استخدام  –مالصقًا  –استعمال  –المرسومة 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 –( مرتان) متعامدين  –متقاطعان  –متعامدة  –( مرتان)التقدير  –( مرات 5) تقاطع   –(مرة 14)قياس 

 متوازية -( مرات 5) يين متواز  –( مرتان) متقاطعين 
 :عمليات عالئقية -
 51= درجة  51= أ م ب> قياس 
 (                                                                 71) درجة  71= أ ب جـ > قياس 

 الزاوية التي ضلعاها على مستقيم واحد ُتسمى زاوية مستقيمة 
   01= قياس الزاوية القائمة

                   181= زاوية المستقيمةقياس ال
 جـ ب هـ  >قياس + أ ب هـ  >قياس = قياس الزاوية المستقيمة أ ب جـ 

 181قياس الزاوية المستقيمة يساوي مجموع زاويتين قائمتين أو 
 181= مجموع قياس زوايا المثلث 

 س ل ن > قياس = س ل م > قياس 
 نان أربع زوايا قوائم مستقيمين متعامدينالمستقيمين المتقاطعين اللذين يكوّ 

إذا تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمة كانت الزوايا الثالث األخرى قوائم وكان المستقيمان 
 متعامدين

 خطان متوازيان هماالخطان المستقيمان اللذان ال يتقاطعان 
 :عمليات مادية -
 5)أضع  –(مرات 6)ُأعّين –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)لُأكم -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم 
 -(مرتان) ُأعطي –(مرتان)ُأسمي  –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أُمد -(مرات
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 –أشاهد  –أجيب  –أوضح  –أسميها  –أذكر  –أدّورها  –ُأقّدر  –أقرأ  –أدّور  –يمكنني  –أكتب  –أقرأها 
 نمد  –ُمد  -أستخدمها  –أحرك  –أقوم  –ُأركز  –أتأمل 

 -أوضح –أقّدر -(مرات 5)أستنتج  –(مرات 6)أتحقق -( مرات 4)أجد –(مرات 5)أالحظ : عمليات ذهنية
 تحققت

ريب
لتغ
ا

 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
– ( مرات 4) جد أ  –( مرات 5) أالحظ  -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم (: مرة 88) الفاعل أنا

 -(مرات 5)أضع  –(مرات 6)ُأعّين –(مرات 6)أتحقق –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)ُأكمل                      
  –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أُمد -( مرات 5)أستنتج                       
– ُأقّدر  –أقرأ  –أدّور  –يمكنني  –أكتب  –أقرأها  -(رتانم) ُأعطي –(مرتان)ُأسمي                       
 أحرك  –أقوم  –ُأركز  –أتأمل  –أشاهد  –أجيب  –أوضح  –أسميها  –أذكر  –أدّورها                       
 أستخدمها                      

 َنُمد (: مرة واحدة)  الفاعل نحن
 ُمد -تحققت(:  مرتان) الفاعل أنت

 : الفاعليةإخفاء  -
 :(الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .6
: الفاعل) ُتمثل  -(السهم: الفاعل) يمثل  -(مرتان) ( المقياس الخارجي/ المقياس الداخلي : الفاعل) يحمل 
 –(مرتان) ( تدريج الصفر الداخلي/ تدريج الصفر: الفاعل) يقع  -(مرات 3) (( مرتان) أمثلة / النقطة 

) يعامد  – (مرات 3) (المستقيمين المتقاطعين: الفاعل) يكّونان  -( المستقيمان أ ب، جـ د: الفاعل) يتقاطعان 
( / مرتان)أحد ضلعي الزاوية القائم : الفاعل) ينطبق  –( مستقيمان: الفاعل) تقاطع  –( المستقيم أ ب: الفاعل

مستقيم : الفاعل) يمر  -(مستقيمة جـ د  قطعة: الفاعل) تنطبق  –(مرات 4) ( المستقيم/ رأس الزاوية القائمة
 -( ب د ، جـ هـ: الفاعل) يلتقيا  -(مرات 3) ( المستقيم جـ د/ المستقيم أ ب / عمودي على المستقيم س ص

الخطان ) يتقاطعان  – (مرتان)( خطان: الفاعل) يمثالن  –( خطا سكة الحديد: الفاعل) يتقاطعان 

:الفاعل) يوازي  -(المستقيمان
 
) يتخذ  –( المثلث: الفاعل) يبقى  –(مرتان)( مستقيم: الفاعل) يوازي  –(

 ( المسطرة: الفاعل) تالصق  –(المثلث: الفاعل
 ُيقال  –( مرتان) ُتسمى : صيغة المبني للمجهول .7
 –ُمشار إليها  –( مرات 5) مجموع  -استخدام  –مالصقًا  –استعمال  –المرسومة : النقل لإلسمية .4

متقاطعان  –متعامدة  –( مرتان)التقدير  –( مرات 5) تقاطع   –(مرة 14)قياس  -الواقعة  –رسوم الم
 (مرتان) متعامدين  -( مرات 5) متوازيين  –( مرتان) متقاطعين  –متوازية  –
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قية
منط

ة ال
لبني
ا

 

 :وات الربطأد -
 مرة 55تكرر : الواو حرف العطف -
 مرات 5تكرر : ثمحرف العطف  -
 تكرر مرة واحدة: أوحرف العطف  -
 مرات 5تكرر : حتى -
 مرات 6تكررت : ـكما -
 تكررت مرتان: إذا -
 تكررت مرة واحدة: ال النافية -
 مرات 5تكررت : الفاء -
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ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني

 : الجمل الشرطية -
المستقيمان وكان  الزوايا الثالث األخرى قوائمكانت  ن وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةتقاطع مستقيماإذا 

 متعامدين
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 –أقّدر  –(مرتان)ُأسمي  -(مرات 5)أستنتج   –(مرات 6)أتحقق -(  مرات 4) أجد   –( مرات 5) أالحظ 
 أجيب  –أوضح  –أسميها  –كر أذ –ُأقّدر  –أقرأ –أقرأها  -تحققت –أوضح 

 : متوفرة في الخيارات -
 كم حاًل للمسألة؟ . أ
 ب جـ د> أجد بطريقتين قياس  . ب
 بطريقتين    أوضح أن  . ت

تم استنتاج أنها تساوي مجموع (  2) تم تقديم تعريف الزاوية المستقيمة بشكل جاهز ومن خالل نشاط  -
 (          5) من خالل نشاط  181=  نتاج أّن مجموع زوايا المثلث ، وتم است181قائمتين أو  

 تم تقديم طريقة رسم الزاوية والمستقيمات المتعامدة والمستقيمات المتوازية بخطوات محددة وبشكل جاهز -
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر ذلك من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 خطان متوازيان هماقاطعان الخطان المستقيمان اللذان ال يت
 يكون هو المستقيم المطلوبفـارسم مستقيمًا ج د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث 

 درجة  71= أ ب جـ > ـيـكون قياس فـ... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 
 أتحقق أّن كل زاوية فيما يأتي قائمة

 ة أ ب جـ هي الزاوية المطلوبة تكون الزاويفـأرسم الشعاع ب جـ 
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 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن  بالرياضيات

علية
الفا

 

 مجرد منفذ لألوامر "/ scribbler"مخربش 
 (:مرة 45) ضمائر المتكلم -
 5)أضع  –(مرات 6)ُأعّين –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)ُأكمل -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم 

 -(مرتان) ُأعطي –(مرتان)ُأسمي  –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أُمد -(اتمر 
أقوم  –ُأركز  –أتأمل  –أشاهد  –أجيب –أسميها  –أذكر  –أدّورها –أقرأ  –أدّور  –يمكنني  –أكتب  –أقرأها 

 َنُمد -أستخدمها -أحرك  –
 (:مرة واحدة)ضمائر المخاطب -
 ُمد 

 :مفكر
 (:مرة 22)ائر المتكلمضم -
 أوضح  -ُأقّدر   -( مرات 5)أستنتج  –(مرات 6)أتحقق –( مرات 4) أجد   –( مرات 5) أالحظ 
 تحققت (: مرة واحدة)ضمائر المخاطب -
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طة
لسل
ا

 

 : الضمائر الشخصية -
 (اتمر  4) أجد   –( مرات 5) أالحظ  -( مرات 8) أستخدم  -( مرة 16) أرسم (: مرة 88) ضمير المتكلم أنا

 -(مرات 5)أضع  –(مرات 6)ُأعّين –(مرات 6)أتحقق –(مرات 7)ُأثَبت –(مرات 7)ُأكمل –                   
  –(مرتان)أنقل  -(مرتان)أقيس  –(مرتان) أطوي  –(مرتان) أُمد -( مرات 5)أستنتج                       
– ُأقّدر  –أقرأ  –أدّور  –يمكنني  –أكتب  –ا أقرأه -(مرتان) ُأعطي –(مرتان)ُأسمي                       
 أحرك  –أقوم  –ُأركز  –أتأمل  –أشاهد  –أجيب  –أوضح  –أسميها  –أذكر  –أدّورها                       
 أستخدمها                      

 َنُمد(: مرة واحدة)  ضمير المتكلم نحن
 ُمد -تحققت (: مرتان)  (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 أناالسلطة األساسية للمتعلمة نظرًا الستخدام ضمير المتكلم  -
 : للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 باستخدام المنقلة إيجاد قياس أي زاوية بالخطوات اآلتية يمكنني
 درجة  71= أ ب جـ > ـيـكون قياس فـ... أقرأ العدد الواقع عند تقاطع الشعاع 

 كل زاوية فيما يأتي قائمةأتحقق أّن 
 المستقيمين المتقاطعين اللذين يكّونان أربع زوايا قوائم مستقيمين متعامدين

المستقيمان وكان  الزوايا الثالث األخرى قوائمكانت  تقاطع مستقيمان وكانت إحدى زوايا التقاطع قائمةإذا 
 متعامدين

 يانخطان متواز  هماالخطان المستقيمان اللذان ال يتقاطعان 
 يكون هو المستقيم المطلوبفـارسم مستقيمًا ج د ينطبق على الضلع األول للزاوية القائمة في المثلث 

نية
كال
الش

 

 :استخدام الضمير نحن -
 القطعة من الطرفين لتكّون المستقيم جـ د  نمد: تم استخدامه مرة واحدة في

 :صيغة المبني للمجهول -
 : في راتثالث متم استخدام صيغة المبني للمجهول 

 :ُتسمى
 المنقلة ُتسمى األداة التي أستخدمها لقياس الزوايا

 زاوية مستقيمة ُتسمى الزاوية التي ضلعاها على مستقيم واحد
 :ُيقال

 لهما مستقيمين متعامدين وُيقال س ص، ع ن يكّونان أربع زوايا قوائم
 :مدى تخصصية الشكل -

 متخصصةتخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية ال
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 ( 2) ملحق رقم 

 نتائج تحليل دروس وحدة الهندسة في الصف السابع .1
 نتائج التحليل لوحدة الهندسة في الصف السابع .2
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 مفاهيم أولية في الهندسة: نتائج تحليل الدرس األول

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

) خط مستقيم  -(مرتان) شعاع  –النقطتين  –خط  –مستقيم  –( مرات 7) نقطة  –الزوايا  –( مرتان) المستوى 
 أزواج -(مرات 6) نقاط   -(مرتان

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
خط  -(مرتان) شعاع  -مستقيم األعداد -(مرتان) قطع مستقيمة   -(مرات 6) قطعة مستقيمة  –األشكال الهندسية 

 نقاط غير مستقيمة -(مرات 7) نقاط مستقيمة  -خط األعداد -(مرتان) مستقيم 
 :رموز رياضية  
النقاط أ، هـ، ل، م، ع، ب، النقاط غير ،  (مرتان) ، النقطة ب (مرات 5) النقطة أ : للتعبير عن أسماء النقاط -

 (مرات 5) ، ب (مرتان) أ ، أ، ب، جـالمستقيمة 
، (مرات 6)  ، (مرتان) القطعة المستقيمة أ ب  :للتعبير عن أسماء المستقيمات والقطعة المستقيمة واألشعة -

 ، المستقيم أ ب  ،  ( مرتان)  ، (  مرتان)    الشعاع أ ب ،،  (مرتان)   ،   
 ()إشارة النقطة : للتعبير عن رموز معينة  -

ص
خص

الت
 

 : النقل إلى االسمية -
 الناتج   -توصيل

 ال يوجد :أسماء متخصصة تغلف العمليات
 :عمليات عالئقية  -
 ال يوجد
 :عمليات مادية -

 أنقل -أكّونها -(مرتان)أسمي  -يقودنا  -استخدم 
 :عمليات ذهنية -
 أفكر –يذكرك  -(مرات 5)  الحظ

سيد
لتج

ا
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 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 ُأفكر  -أنقل  -أكّونها  -( مرتان) ُأسمي : الفاعل أنا

 يقودنا : الفاعل نحن
 يذكرك   -( مرات 5)الحظ  -استخدم : الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
– ( الوحدة: الفاعل) ستغطي  –( الوحدة: الفاعل) ستغطيها  –( علم الهندسة: علالفا)  تبين
 -(السهم: الفاعل) يتجه  –( األمثلة: الفاعل ) توضح  –مرتان ( النقطة: الفاعل) ُتمثل 
 -(لنقاطا: الفاعل)ال يجمعها  -(النقاط: الفاعل) تقع  -(نقاط أخرى: الفاعل) تقع  –( النقطتين أ،ب: الفاعل) تقعان 
 (قطع مستقيمة: الفاعل) يوجد  –( مستقيم األعداد: الفاعل) يمتد 

 :صيغة المبني للمجهول .2
 (مرات 5) ُتسمى  –( مرتان) ُيقرأ  –تُقرأ  -(مرات 5) ُيرمز  –( مرات 5) ُيسمى  –ُتوَصف 

 : النقل لإلسمية .3
 الناتج –توصيل 

ريب
لتغ
ا

 

 أدوات الربط
 العصور الحديثة حتىاليونان مرورًا بالعرب المسلمين وة منذ عهد الفراعنة كانت جذور هذا العلم ضارب لذلك

ستغطي هذه الوحدة بعض  كما...لبناته األساسية والحديث عن الهندسة يقودنا للحديث عن البناء الهندسي و
ستكون هذه و .ارتباطاتها باألشكال الهندسيةوبعض خصائص الزوايا والعمليات الهندسية في المستوى، واإلجراءات 

 .استخداماتها في واقع الحياةو... الوحدة فرصة للتعرف 
 يمكن وصفها بشكل مبسط بلليس لها تعريف علمي دقيق، ( نقطة، مستقيم، خط، مستوى) هذه األلفاظ فإن  وللحقيقة 

 .شكل من الحياة اليومية أوربطها بظاهرة أو 
أن تمثل كما يمكن . رأس دبوس أوعلى ورقة بيضاء، أن ُتوصف على أنها أثر قلم رصاص مدبب يمكن  فالنقطة

 .مدينة على الخريطة أوموقعًا جغرافيًا، 
 في الشكل المجاور كماتسمية النقطة بحرف من حروف العربية لتمييزها عن غيرها من النقط  كما يمكن

 ...األمثلة اآلتية توضح المقصود و
 هو مبين في الشكل كماالنقطة ب و لديك النقطة أ،

 القطعة المستقيمة أ ب: ُتقرأوُيرمز لها بالرمز أ ب ولشكل الناتج ُيسمى قطعة مستقيمة ا
 ب ورسمها بين أ  يمكنهل يوجد قطع مستقيمة أخرى 

 ليكن ب دون توقفوما الشكل الهندسي الناتج عند مد أ ب من أحد طرفيها 
 

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 ُيقرأ الشعاع أ بو ُيرمز للشعاع بالرمز و... مستقيمة هو قطعة والشكل الهندسي الناتج ُيسمى شعاعًا؛ 
 في الشكلكما  الحظ أّن السهم يبدأ من أ ويتجه نحو ب دون توقف

 في الشكل كما( ُيقرأ المستقيم أ بو)  يرمز له بالرمز والشكل الهندسي الناتج ُيسمى خطًا مستقيمًا 
 دهذا يذكرك بمستقيم األعداو

 يبين الشكل اآلتي كما...من الممكن إيجاد و....النقطتين أ، ب أن   الحظ
 ُتسمى النقاط أ، ه، ل، م، ع، ب نقاطًا مستقيمةو

 على استقامة واحدة أوُتسمى النقاط التي تقع على خط مستقيم واحد نقاطًا مستقيمة 
 قيمةُتسمى نقاطًا غير مستفيجمعها خط مستقيم واحد  الا النقاط التي أمـ

 المستقيمة غير
 هو مبين في الشكلكما 

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 ( modifiers)صيغ البدل  -
وصفها بشكل  يمكنليس لها تعريف علمي دقيق، بل ( نقطة، مستقيم، خط، مستوى) وللحقيقة فإّن هذه األلفاظ 

 .مبسط أو ربطها بظاهرة أو شكل من الحياة اليومية
أن تمثل  يمكنكما . ثر قلم رصاص مدبب على ورقة بيضاء، أو رأس دبوسأن ُتوصف على أنها أ يمكنفالنقطة 
 .جغرافيًا، أو مدينة على الخريطة موقعاً 
 تسمية النقطة بحرف من حروف العربية  يمكنكما 
 إيجاد نقاط أخرى تقع على الخط نفسه الممكنومن 

 أن أكّونها من النقاط األربع األساسية يمكن ُأسمي عدد القطع التي
 رسمها دون رفع القلم عن الدفتر؟ يمكن هل

 أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ يمكنكم قطعة مستقيمة 
 رسمها بين هذه النقاط؟ يمكن؛ فكم قطعة مستقيمة 6لو كان عدد النقاط المستقيمة 

 : الجمل الشرطية -
 ال يوجد
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 يذكرك -( مرات 5) الحظ  –أفكر 
 :الخيارات متوفرة  -

 كم قطعة مستقيمة في الشكل اآلتي؟  
 ُأسمي عدد القطع المستقيمة التي يمكن أن أكّونها من النقاط األربع األساسية 
 كم قطعة مستقيمة يمكن أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها 
الحظ أّن هناك أكثر ) قاط؟ ؛ فكم قطعة مستقيمة يمكن رسمها بين هذه الن6لو كان عدد النقاط المستقيمة  

 (من حالة
 تم تقديم تعريف القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيم والنقاط المستقيمة وغير المستقيمة بشكل جاهز -

 
ضية

لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 
 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات

 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 :ضمائر المتكلم

 يقودنا  –أنقل  –أكّونها  –( مرتان) ُأسمي 
 : ضمائر المخاطب

 يذكرك  –( مرات 5) الحظ  –استخدم 
 : مفكر -

 ُأفكر  : ضمائر المخاطب

لية
فاع
ال
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 : الضمائر الشخصية -
 أنقل  –أكّونها  –(مرتان) ُأسمي ( : مرات 6)ضمير المتكلم أنا 
 يقودنا : ضمير المتكلم نحن
 (مرات 5) الحظ  –استخدم : (ألمرصيغ ا) ضمائر المخاطب 

 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -
 .ُتسمى النقاط التي تقع على خط مستقيم واحد نقاطًا مستقيمة، أو على استقامة واحدة

 أما النقاط التي ال يجمعها خط مستقيم واحد فتسمى نقاطًا غير مستقيمة
وصفها  يمكنليس لها تعريف علمي دقيق، بل ( قطة، مستقيم، خط، مستوىن) وللحقيقة فإّن هذه األلفاظ 

 .بشكل مبسط أو ربطها بظاهرة أو شكل من الحياة اليومية
أن  يمكنكما . أن ُتوصف على أنها أثر قلم رصاص مدبب على ورقة بيضاء، أو رأس دبوس يمكنفالنقطة 

 .جغرافيًا، أو مدينة على الخريطة تمثل موقعاً 
 تسمية النقطة بحرف من حروف العربية  نيمككما 
 إيجاد نقاط أخرى تقع على الخط نفسه الممكنومن 

 أن أكّونها من النقاط األربع األساسية يمكن ُأسمي عدد القطع التي
 رسمها دون رفع القلم عن الدفتر؟ يمكنهل 

 أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ يمكنكم قطعة مستقيمة 
 رسمها بين هذه النقاط؟ يمكن؛ فكم قطعة مستقيمة 6قاط المستقيمة لو كان عدد الن

طة
لسل
ا

 

 :استخدام الضمير نحن -
 يقودنا

 :صيغة المبني للمجهول -
 (مرات 5)ُيرمز  –( مرتان)ُيقرأ  –تُقرأ  –( مرات 5)ُيسمى  –( مرات 5)ُتسمى  -ُتوصف 

 :مدى تخصصية الشكل -
 ضية المتخصصة تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الريا -

نية
كال
الش
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 المستوى: نتائج تحليل الدرس الثاني

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

 -خط مستقيم -استقامة واحدة –( مرات 5) نقاط  -(مرات 7) سطوح مستوية  -مستويات –( مرة 21) المستوى 
 -(مرات 5) المستقيم  -(مرات 5)سطح غير مستٍو  -كرة –( مرتان) المستقيمات  -نقطة غير واقعة على الخط

 (مرتان) نقطة واحدة 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -

 5) نقاط المستقيم  -مستقيم خط  -نقاط غير مستقيمة -عدد ال نهائي من النقاط -نقاط غير مستوية -نقاط مستوية
 مستويات –( مرة 21) المستوى  -(مرات
  :رموز رياضية  

 ال يوجد

ص
خص

الت
 

 : النقل إلى االسمية -
 (مرات 5) واقعة  –( مرات 6) مجموعة  –تسمية  

 :عمليات عالئقية  -
 . األوضاع جميعها ثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة وهو السطح الذي ينطبق عليه المستقيم في: المستوى

 مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد: النقاط المستوية
 مجموعة النقاط التي ال تقع في مستوى واحد: النقاط غير المستوية

 :عمليات مادية -
 نتعرف -هات  –نقول  –تتعرف  –حاول  –استخدم  –( مرتان) أحضر  

 :عمليات ذهنية -
 الحظ –نالحظ  -فّسر 

سيد
لتج

ا
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 :اعلين بشر في العمليات الرياضيةوجود ف -
 ال يوجد : الفاعل أنا

  نقول –نستطيع  -نالحظ  –سنتعرف : الفاعل نحن

 هات  –فّسر  –الحظ  –أن تتعرف  –( مرات 5)حاول  -أحضر: الفاعل أنت
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
– ( سطح الكرة وسطح االسطوانة: الفاعل) الن ال يمث –( مصطلح المستوى: الفاعل)  يتمثل

– ( مجموعة النقاط: الفاعل) تقع  –مرتان ( مجموعة النقاط –ثالث نقاط : الفاعل) ال تقع  
 –( المستوى: الفاعل) يمتد  -(المستوى: الفاعل) يضم  -(المستوى: الفاعل) يتحدد  –( المستوى: الفاعل) يحتوي  

كل : الفاعل) تالمس  –( قضيب المعدن: الفاعل) يالمس  –( مرتان( )سطح الطاولة /أي السطحين: الفاعل) يمثل 
( نقاط المستقيم: الفاعل) وقعت  –مرتان ( المستقيم: الفاعل) يقع  –( القضيب: الفاعل) ال يقع  –( أجزاء القضيب

: الفاعل) ال يقع  -مرتان (المستقيم: الفاعل) يقطع  -(المستوى: الفاعل) يضم  -(المستقيم: الفاعل) ينطبق  –
 (نقاط المستقيم: الفاعل) تقع  –مرتان ( المستقيم
 (مرتان) ُتسمى  –ُيسمى : صيغة المبني للمجهول. 2
 (مرات 5) واقعة  –( مرات 6) مجموعة  –تسمية  : النقل لإلسمية. 5

ريب
لتغ
ا
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 أدوات الربط -
سطح أو سطح الطاولة وسطح السبورة فلحياة؛ الذي يتمثل في العديد من مظاهر اوهو مصطلح المستوى و... 

 أجزاء من مستويات إالمقعد الطالب ما هي 
 يمثالن سطوحًا مستويةفال سطح الكرة وسطح اإلسطوانة الجانبي  أما

 في الشكلين التاليين كما، ...يمكن كما ُيسمى بها، و، ...ويمكن تحديد المستوى
تقع في مستوى  المجموعة النقاط التي  أمامجموعة نقاط مستوية،  تسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد

 مستويةغير تسمى مجموعة نقاط فواحد 
 واقعة على ذلك الخط غيربخط مستقيم ونقطة  أويتحدد بثالث نقاط غير مستقيمة، 

ن السطحي أيحاول أن تتعرف وأحضر قضيبًا معدنيا مستقيمًا واستخدم سطح الطاولة، وأحضر كرة ملساء  -
 في الشكل اآلتي كمايمثل سطحًا مستويًا 

 ...حين نقاط المستقيم والحظ أّن المستوى يضم عددًا كبيرًا جدًا من المستقيمات، 
 األشكال اآلتية يكون فيها المستقيم واقعًا على المستوىأي 

 يقع عليهفال  ،فقطالمستقيم يقطع المستوى في نقطة واحدة 
 جميع نقاط المستقيم تقع على ذلك المستوى ألن  المستقيم يقع على المستوى 

 يقع عليهفال ، فقطالمستقيم يقطع المستوى في نقطة واحدة 
 مستٍو من المدرسةغير  مثااًل لسطحوهات مثااًل لسطح مستٍو 

 المستوية غيرالسطوح 

قية
منط

ة ال
لبني
ا

 

 ( modifiers)صيغ البدل  -
مة واحدة وُيسمى بها، كما يمكن تسمية المستوى بحرف تحديد المستوى بثالث نقاط ال تقع على استقا يمكن

 من حروف العربية
ُتسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد مجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في 

 مستوى واحد فتسمى مجموعة نقاط غير مستوية
 أن يضم المستوى عددًا كبيرًا من المستقيمات يمكن
 المستوى بأنه السطح الذي ينطبق عليه المستقيم في األوضاع جميعها وصف يمكن

 : الجمل الشرطية -
 أن المستقيم يقع على المستوى إذا وقعت نقاط المستقيم جميعها على ذلك المستوى

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 فّسر –نقول  –الحظ  –نالحظ 

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 لمتعلمات وعالقتهن بالرياضياتكيف يمكن تفسير صورة ا
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 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 :ضمائر المتكلم -

 نستطيع -نقول –سنتعرف
 : ضمائر المخاطب -

 هات -تتعرف  -حاول –استخدم  -( مرتان)أحضر 
 : مفكر -
 نالحظ: ضمائر المتكلم -
 الحظ  -فّسر  :ضمائر المخاطب -

لية
فاع
ال

 

 : الضمائر الشخصية -
 ال يوجد:  كلم أناضمير المت

 نقول -نستطيع  –نالحظ  –سنتعرف : ضمير المتكلم نحن
 فّسر -هات –الحظ   -تتعرف -حاول –استخدم  -( مرتان)أحضر : (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 السلطة األساسية للمؤلفة نظرًا الستخدام صيغ األمر -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

حديد المستوى بثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة وُيسمى بها، كما يمكن تسمية المستوى بحرف يمكن ت
 من حروف العربية

ُتسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد مجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في 
 تسمى مجموعة نقاط غير مستويةفـمستوى واحد 

طة
لسل
ا

 

 :م الضمير نحناستخدا -
 نستطيع  -نالحظ –نتعرف  –نقول 

 :صيغة المبني للمجهول -
 (مرتان) ُتسمى  –ُيسمى 

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة المفردات الرياضية المتخصصة -

نية
كال
الش
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 العالقة بين المستقيمات في المستوى: نتائج تحليل الدرس الثاني

 ت والنشاط الرياضي؟كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيا

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

 -(مرتان) مستقيمان  - -(مرات 5) المستوى  –( مرات 6) المستقيمات  -(مرات 6) المستقيمين  –خطان مستقيمان 
قطعتين غير  -القطعة المستقيمة –( مرات 5) البعد  -مشارع مستقي -شبه المنحرف -المثلث -(مرات 5) نقطة واحدة 
 األعلى -اليمين -متساوية في الطول -(مرتان) قطعة مستقيمة غير متداخلة  -(مرتان)متداخلتين 

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
) ر متوازية مستقيمات غي -(مرات 5) مستقيمات متوازية   -مستقيمين متقاطعين -(مرات 5) مستقيمين متوازيين 

 قطع مستقيمة -ضلعان متقابالن متوازيان –مستقيمات متقاطعة  -أضالع متوازية -( مرتان

 :رموز رياضية  
 5)، أ ، ب ، جـ نقاط   (مرات 5) النقطتان أ، ب ،  أ، ب، جـ ثالث نقاط مستقيمة: للتعبير عن أسماء النقاط  -

 ، ر، ك، ع، س، ب(مرات
، أ جـ، ب  2، ع1المستقيمين المتوازيين ع القطعة المستقيمة أ ب،: قيمات والقطع المستقيمةللتعبير عن أسماء المست  -
 جـ،
 وحدة واحدة/  سم  16=  طول / سم  11= طول  : للتعبير عن الطول  -
 أ ب جـ د مستطيل: للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية  -
 2يوازي ع 1ع - 2ع//1ع: للتعبير عن التوازي  -

ص
خص

الت
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 : النقل إلى االسمية -
 وقوع -(مرات 7)متداخلة  -متداخلتين -واقعة

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 متوازيان -متقابالن –متقاطعة  -(مرات 4) متوازية  -متقاطعين –( مرات 6) متوازيين 

 :عمليات عالئقية  -
 تلتقي مهما امتدت هي المستقيمات التي ال: المستقيمات المتوازية

 هي المستقيمات التي تلتقي عند مدها: المستقيمات غير المتوازية
 في شبه المنحرف ضلعان متقابالن متوازيان

 :عمليات مادية -
 –ألعب  –مرتان ( يسكن -علمت  –لو حاولت  -( مرتان)ُنسمي  -لو ُقمت -نرمز -ُأسّمي -ُأعطي -أضع -أذكر
 أجيب  –أحدد  –نحدد  –أذكر  –أتعلم 

 :عمليات ذهنية -
 الحظ -( مرات 5) فّكر  -أستنتج -نستنتج  –أالحظ  –أقارن  –أميز  –( مرتان) ِجْد 

سيد
لتج

ا
 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 -ألعب  -أستنتج  -أقارن  -أحدد  –أريد  –أالحظ   -أذكر  -أميز  –أجيب  –أضع  –ُأعطي  –ُأسّمي : الفاعل أنا

 أتعلم 
 نستنتج -نستطيع  –نحدد  –نرمز  –( مرتان)ُنسمي : لفاعل نحنا

 ( مرات 5)فّكر   -علمت  –( مرتان)ِجْد  -لو ُقمت   -لو حاولت  -الحظ : الفاعل أنت
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

– ( المستقيمات: الفاعل) ال تلتقي   –( نالمستقيمي: الفاعل) سيلتقيان  –( خطان مستقيمان: الفاعل)  لن يلتقيا
  –(  1الفاعل ع) يوازي  -(المستقيمات: الفاعل) تلتقي  –( المستقيمات: الفاعل) امتدت  

  -(مستقيمان: الفاعل) يلتقيا  -مرتان( مستقيمان: الفاعل) يتقاطعان  –مرات  5( مستقيمان: الفاعل) تقاطع 
  -(أي بيت: الفاعل) يقع  -(النقطة ب: الفاعل) وقعت  -(ثالثة مستقيمات: الفاعل) تتقاطع 
  -(نقطتان: الفاعل) لو وقعت  -(نقطة: الفاعل) تقسمهما  –( نقطة: الفاعل) يقع  -(أي البيوت: الفاعل) ال يقع 
  –( الحروف: الفاعل) تمثل  -(قطعة مستقيمة: الفاعل) تنتج  -(قطعة مستقيمة: الفاعل) ينتج 
 (طعة مستقيمةق: الفاعل) تمثل 
 :صيغة المبني للمجهول .2
 تُقرأ 

 : النقل لإلسمية .5
  -متداخلتين -واقعة -متوازيان -متقابالن –متقاطعة  -(مرات 4) متوازية  -متقاطعين –( مرات 6) متوازيين 
 وقوع -(مرات 7)متداخلة 

ريب
لتغ
ا
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 :أدوات الربط -
– ( 2)في الشكل  أما -في هذه الحالة و -يلتقيا  فلن
 ُنسمي هذين المستقيمين مستقيمين متقاطعينوسيلتقيان في نقطة واحدة، فإنهما  مَت بمد المستقيمينقُ فلو  

 امتدت مهماتلتقي ال  هي المستقيمات التيومستقيمات متوازية 
  2يوازي ع 1تُقرأ عو 2ع//1المتوازيين بالرمز ع 2، ع1نرمز للمستقيمين ع

 قطة واحدة فقطيتقاطعان في تفإنهما  تقاطع مستقيمان إذا
 المتوازية غيرالمستقيمات وأسمي المستقيمات المتوازية 

 أخرى متقاطعةوأعطي أمثلة من غرفة الصف على مستقيمات متوازية 
 متداخلة  غير –الصحيحة  غير

 بيت يقع بين البيتين اآلخرين؟ أيهل من الممكن تحديد 
 خرين؟يقع بين البيتين اآل الالبيوت  أيهل من الممكن أن نحدد 

 يسكن بين االثنين اآلخرين أيهمفي الحالتين السابقتين أذكر 
 متداخلتين هما أجـ، جـ ب غيرتقسمها إلى قطعتين  فإنهماحين تقع نقطة مثل أ، ب 

 متداخلة ينتج؟ غيروقعت نقطتان بين أ ، ب كم قطعة قطعة مستقيمة لو 
 

قية
منط

ة ال
لبني
ا

 

 تقيمة متداخلة تنتج؟كم قطعة مس 4، 7، 6كان عدد النقاط لو 
  إلى األعلى وحدة واحدة فقط في الوقت نفسه أويمكن التحرك إلى اليمين 
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 ( modifiers)صيغ البدل  -
 امتدتمهما  مستقيمات متوازية وهي المستقيمات التي ال تلتقي

 تحديد أي بيت يقع بين البيتين اآلخرين؟ الممكنهل من 
 بين البيتين اآلخرين أن نحدد أي البيوت ال يقع الممكنهل من 

 أن نستنتج عدد القطع غير المتداخلةنستطيع  هل
 ....حساب عدد القطع المتداخلة وغير المتداخلة  يمكنهل 

 سلوكه يمكنكم مسلكًا 
 : الجمل الشرطية -

 يلتقيا فلنحاولت مدهما على استقامتهما من الجهتين لو خطان مستقيمان ( 1)في الشكل 
 سيلتقيان في نقطة واحدة فإنهمامَت بمد المستقيمين قُ  فلو( 2)أما في الشكل 

 فقطيتقاطعان في نقطة واحدة فإنهما تقاطع مستقيمان  إذا
 لو وقعت نقطتان بين أ، ب كم قطعة مستقيمة غير متداخلة ينتج؟

 كم قطعة مستقيمة متداخلة ينتج؟ 4، 7، 6لو كان عدد النقاط 
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 الحظ -( مرات 5) فّكر  -أستنتج -نستنتج  –أالحظ  –أقارن  –أميز  –( مرتان) ِجْد  -ُأسّمي  –( مرتان)ُنسمي 

 تم تقديم تعريف المستقيمات المتوازية وغير المتوازية بشكل جاهز  -
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 فقط في نقطة واحدة يتقاطعان فإنهماتقاطع مستقيمان  إذا
 امتدت مهماالمستقيمات المتوازية هي المستقيمات التي ال تلتقي 

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 :ضمائر المتكلم -

 أتعلم  –ألعب  –أريد –نستطيع  –أذكر  –أجيب –أضع  –ُأعطي  –نرمز  –أسمي  –( مرتان) ُنسمي 
 : ضمائر المخاطب -

 علمت-( مرتان) ِجْد  –لو ُقمت  -لو حاولت –الحظ 
 : مفكر -
 أحدد –نحدد –أستنتج -ُأقارن –ُأمّيز  -نستنتج –أالحظ  :ضمائر المتكلم -
 (مرتان) فّكر  :ضمائر المخاطب -

لية
فاع
ال
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 : الضمائر الشخصية -
 -أالحظ  -أتعلم  –ألعب  –أريد –أذكر –أجيب –أضع  –ُأعطي  –أسمي –: (مرة 15) ضمير المتكلم أنا

 أحدد –أستنتج -ُأقارن –ُأمّيز 
 نحدد –نستنتج  –نستطيع  –نرمز  –(مرتان) ُنسمي : ضمير المتكلم نحن
 (مرتان) فّكر  -علمت –( مرتان) ِجْد  –لو ُقمت  -لو حاولت –الحظ : (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

وذلك ألن صيغة األمر " أنا" األساسية تظهر على أنها للمؤلفة على الرغم من استخدام ضمير المتكلم  السلطة -
 .هي التي كانت سائدة خالل الشرح

 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -
 فقط يتقاطعان في نقطة واحدة فإنهماتقاطع مستقيمان  إذا

 امتدت مهماتقيمات التي ال تلتقي المستقيمات المتوازية هي المس

طة
لسل
ا

 

 :استخدام الضمير نحن -
 نحدد –نستنتج  –نستطيع  –نرمز  –(مرتان) ُنسمي 

 :صيغة المبني للمجهول -
 تُقرأ 

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة -

نية
كال
الش
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 ايا وقياسهاالزو : نتائج تحليل الدرس الرابع

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 
 الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -
  -(مرة 55)قياس  –( مرتان) المستطيل  -(مرة 11) الزوايا  -(مرتان) النقطة   –نقطة البداية –( مرة 25) الزاوية 
 الدرجات -(مرات 7) تقدير  -منتصف

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
 5) قياس الزاوية  –( مرتان) ضلعي الزاوية  -(مرات 6) رأس الزاوية  -(مرات 5) شعاعين  –( مرتان) شكل هندسي 

 8) الحادة الزاوية  -وحدة الدرجة -وحدة القياس -(مرات5) المنقلة  -(مرات 5) قياس الزوايا  -أداة هندسية -(مرات
 6) الزاوية المنعكسة  -(مرات 8) الزاوية المستقيمة  -(مرات 5) الزاوية المنفرجة  -(مرات 4) الزاوية القائمة  -(مرات
 زاويتين قائمتين -( مرتان) زاويتان منفرجتان  -( مرات 5) زاويتان حادتان  -(مرات
 :رموز رياضية  

  ،    ،  : للتعبير عن أسماء المستقيمات  -
)  1> ، ( مرتان) ب ، الزاوية ل ن ك > جـ ب أ ، الزاوية ب ، > الزاوية أ ب جـ ، : للتعبير عن أسماء الزوايا  -

 ( مرتان) س > و م هـ، > ل م ن، > ، (مرتان) 7> ، (مرتان)  5> ، (مرتان
 51 ،171 ،221  ،67  ،88، (مرات 5)  181، ( مرات 5)  01درجة،  181:  الزوايا للتعبير عن قياس  -
 ،181  ،571  ،281  ،57 - 87 ،151 - 181 ،7 - 17 ، <1 =57   57= ،  قياس الزاوية هـ م و 

  57= 6> ، 6> قياس =  5> ،  قياس  5> قياس =  2> ، قياس 2> قياس =  1> ، قياس 
 2:5:7، نسبة ( )الدرجة : للتعبير عن رموز معينة  -

ص
خص

الت
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 : النقل إلى االسمية -
  -مقارنتها -(مرتان)اسستخدام  -المستخدمة–تسمية  -الناتج –اتحاد 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 (مرات 7) تقدير  -(مرات 7) مجموع  –( 65)قياس 

 :عمليات عالئقية  -
 01قياسها بين صفر و الزاوية الحادة ويكون        
 01الزاوية القائمة ويكون قياسها        
 181و  01الزاوية المنفرجة ويكون قياسها بين        
 181الزاوية المستقيمة ويكون قياسها        
 181الزاوية المنعكسة ويكون قياسها أكبر من        
 ة مستقيمةمجموع قياسي زاويتين قائمتين يساوي قياس زاوي       

 

سيد
لتج

ا
 

 2> قياس =  1>قياس        
 5> قياس =  2>قياس        
 6> قياس =  5>قياس        
 81= 2> قياس +  1>قياس        
 81= 5> قياس +  2>قياس        
 :عمليات مادية -
 أرسم -أضع –ُأكمل  -نضع -َضع -أكمل –(مرات 4)أسمي  –نرمز  -اذكر

 :عمليات ذهنية -
 نالحظ -أجد -ُأبّين –قّدر  –حدد  –أوضح  -(مرات 6 )الحظ 
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 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 أرسم   -أجد   -ُأبّين  –أجيب   -أضع  – -ُأكمل  –أوضح  –( مرات 4)أسّمي : الفاعل أنا

 نالحظ -نضع  –نرمز : الفاعل نحن
 قّدر    -حدد  –اذكر  -ضع  –تعلمت -( مرات 6)الحظ : الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
– مرتان ( زاوية: الفاعل) تتشكل   –( الحرف: الفاعل) يمثل  –( رأس الزاوية: الفاعل)  يقع 
   -مرات 7( 2/5/6/7/ 1الشكل : الفاعل) يمثل  –( المثال اآلتي: الفاعل) يبين  -(اسم خاص: الفاعل) يميز  

 (المثال اآلتي: الفاعل) يوضح  –( الزاوية: الفاعل) تمثل 
 :صيغة المبني للمجهول .2
 ُقّسمت -تُقسم -ُيرمز -ُيسمى –( مرتان ) ُتسمى 
 : النقل لإلسمية .5
 مقارنتها -(مرات 7) تقدير  -(مرتان)اسستخدام  -المستخدمة –( 65)قياس  –تسمية  -الناتج –اتحاد 

ريب
لتغ
ا

 

 أدوات الربط -
ُيسمى وُتسمى هذه النقطة رأس الزاوية، وندسي ناتج من اتحاد شعاعين لهما نقطة البداية نفسها، الزاوية شكل ه

 .الشعاعان ضلعي الزاوية
 ـالشكل الهندسي الناتج هو الزاوية أ ب جـ ف. ب جـ، هناك نقطة مشتركة هي ب وفي بداية ب أ  

 يمكن أن نرمز و
 ب>  أو" ب" هو ب فُتسمى الزاوية ول رأسها يمكن تسمية هذه الزاوية بالحرف الذي يمث كما

 ذلك بوضع اسم الزاوية وأسمي الزوايا اآلتية 
 يمكن التمييز بين الزوايا بواسطة عدد خاص بكل زاوية و
 هناك أداة هندسية خاصة لقياس الزوايا هي المنقلة و
 وحدة القياس المستخدمة في قياس الزوايا هي وحدة الدرجةو
 درجة 181المنقلة مقسمة إلى و، ( ) يرمز لها بالرمز و

 01 ويكون قياسها بين صفر والزاوية الحادة  -

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 01يكون قياسها والزاوية القائمة 
 181 و 01يكون قياسها بين والزاوية المنفرجة 
 181يكون قياسها والزاوية المستقيمة 
 181يكون قياسها أكبر من والزاوية المنعكسة 

 ال اآلتي يوضح هذه األنواعالمثو
 51قياسها ويمثل زاوية حادة (: 1)الشكل 
 01قياسها ويمثل زاوية قائمة (: 2)الشكل 
 171قياسها ويمثل زاوية منفرجة (: 5)الشكل 
 181قياسها ويمثل زاوية مستقيمة (: 6)الشكل 
 221قياسها ويمثل زاوية منعكسة (: 7)الشكل 

       01وأكبر من  181أقل من  زاوية منفرجة ألّن قياسها
 1> أكبر من  5>قياس  لكن

 منفرجتان 7>و  2>كما أن  
 7>أقل من قياس  2> قياس  لكن

الزاوية و، 67قياسها والزاوية التي تمثل نصف القائمة والزاوية القائمة  –من الزوايا األساسية و –يمكن تقدير و
 ...بالتدريب المتكرر والمستقيمة، 

 ...يكون تقدير قياس هذه الزاوية فـ؛  01من  أيها قريب من قياس الزاوية القائمة قياس... 
 ...يكون تقدير قياس هذه الزاوية فـهذه الزاوية منفرجة قريبة من الزاوية المستقيمة 

 ...يكون تقدير قياس هذه الزاوية فـهذه الزاوية منفرجة قريبة من الصفر، 
 أرسمها         وأجد قياس هذه الزوايا   6>قياس =  5> قياس  و      2>قياس =  1>قياس و 57= 1>قياس 

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 ( modifiers)صيغ البدل   -
 أ ب جـ> أن نرمز للزاوية بالرمز  يمكن
 ب> أو " ب" تسمية هذه الزاوية بالحرف الذي يمثل رأسها وهو ب فتسمى الزاوية  يمكنكما 

 ة باسم خاص بهاتسمية كل زاوي يمكنتعلمت أنه 
 التمييز بين الزوايا بواسطة عدد خاص بكل زاويةيمكن و
 تقدير قياس زاوية بمقارنتها بزاوية أخرى معلومة القياس يمكنو

 الخ...الزاوية القائمة : اعتمادها في هذه المقارنة يمكنومن الزوايا األساسية التي 
 : الجمل الشرطية -
 ال يوجد
 :فظيةالل/ أنواع العمليات الذهنية -

 اذكر -نالحظ  -أجد -ُأبّين –قّدر  –حدد  –أوضح  -(مرات 6) الحظ 
 تم تقديم تعريف الزاوية وأنواعها وفق قياسها بشكل جاهز  -

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 :ضمائر المتكلم -

 أجد  -أرسم–أجيب -أضع  –ُأكمل -نضع -مرات 4أسّمي   -نرمز 
 : ضمائر المخاطب -

 حدد -اذكر –ضع  -تعلمت 
 : مفكر -
 ُأبّين  -أوضح :ضمائر المتكلم -
 (مرات 6) الحظ  –قّدر  :ضمائر المخاطب -

لية
فاع
ال

 
 : الضمائر الشخصية -

 أرسم  –أجد  –أبّين  –يب أج -أضع  –ُأكمل -أوضح  -( مرات 4)أسّمي (: مرة 15)ضمير المتكلم أنا 

 نالحظ  –نضع  -نرمز: ضمير المتكلم نحن

 قّدر  -حدد  -اذكر  -ضع  –تعلمت  -( مرات 6)الحظ : (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 
 يوجد سلطة للمتعلمة أثناء حل التمارين أما السلطة األساسية عند شرح الدرس كانت للمؤلفة -
 :لسلطة واليقينيةل( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 كم زاوية تتشكل من إضافة ن و للزاوية ل ن ك؟ أسمي تلك الزوايا
 كم زاوية تتشكل من إضافة شعاعين للزاوية ل ن ك؟ أوضح إجابتي بالرسم

طة
لسل
ا
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 :استخدام الضمير نحن -
 نالحظ  –نضع  -نرمز -
 :صيغة المبني للمجهول -
 ُقّسمت -تُقسم -ُيرمز -ُيسمى –( مرتان ) ُتسمى 
 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة -

نية
كال
الش
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 الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمات في المستوى: نتائج تحليل الدرس الخامس

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية - لتخصصا
) أزواج  –( مرات  6) جهتين مختلفتين  –( مرات  6) الرأس  –( مرة  12) زوايا  –( مرات  5) الزاويتين 

 -مستقيمين  –( مرات 2) مجموع  – (مرات 7) الجهة  -(مرات 4) الخطين  –ضعَفْي  –( مرات  6
 اعشع –( مرات 4) مستقيمان 

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
 –المستقيمات المتقاطعة  –قياس الزاوية المستقيمة  –قياس الزاوية القائمة   -الزاويتين القائمة والمستقيمة 

) أزواج من الزوايا  –( مرات  2) مستقيمين متقاطعين  –( مرتان) زاوية مستقيمة  –( مرات  11) المستوى 
) ضلع  -(مرات  5) قياسهما  –(مرات 5) الزاويتان المتكاملتان  –( مرات  2) لة زوايا متكام –( مرات  2
 –زاوية قائمة  –متقابلتين  –الزاويتان المتقابلتان بالرأس  –( مرات  2)الزوايا المتقابلة بالرأس  –( مرات  8

نقاطًا  –( مرات 5) زوايا ، قياس ال(مرات  2) الزوايا المتتامة  -زاويتان حادتان -المستقيمان المتعامدان 
 –( مرات 11) زاويتين متبادلتين  –( مرة 16) القاطع  –الدرجات  –القياسات –زاويتان متتامتان  -مستقيمة

الزوايا  –زوايا متحالفة  –( مرات 8) زاويتين  متحالفتين  -زوايا متناظرة   –( مرات 8) زاويتين متناظرتين 
 (مرات 6) مستقيمان متوازيان  -(مرات 6) يين خطين متواز  –المنقلة  -المتبادلة

 :رموز رياضية   -
 : للتعبير عن أسماء الزوايا   -    
، ( مرة  11) 2> ،  4، (مرات 7)  7، (مرات 6)  6، ( مرات 5) 5، (مرات 5)  2، (مرات 5) 1زوايا 

، 5> ،  8>، (تمرا 4)  7> ، ( مرات 6) 2>، ( مرات 0)  1>،( مرات  7)  6>  -( مرات 5)  5>
أ م >  ب م و ،> جـ م ب ، > ب م د ، > أ م ب ، > جـ ب أ ، > ،   د م هـ> أ م ب، > ،  ( مرتان) 4>

ل م ه > س م هـ ، > هـ م د ، > و أ ه ، >  ب م جـ ،> أ م ب، > ،  هـ م و> أ م جـ، > و م د، > و، 
  الزاوية س،  ،

 النقاط م ه ع: للتعبير عن أسماء النقاط -
 :عبير عن أسماء القطع المستقيمة والمستقيمات واألشعةللت -

مستقيمان متعامدان ، القاطع   2، ل 1مستقيمان متقاطعان في المستوى ، المستقيمان ل 2، ل 1المستقيمان ل

 5)   / /    ، القاطع (مرات 7)  ، القاطع 2، ل1، المستقيمين ل(مرتان)  5ب جـ، المستقيم ل
 ، القاطع أ د ، ، القطر س ص(مرات
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 :للتعبير عن قياس الزوايا -
01  ،181  (5 مرات) ،01   ، (س  5) و  ،51  (مرتان) ،67 ،05  ،61  ،  ،111 

 :للتعبير عن التعامد والتوازي -

        ،  ُيعامد    ،    ،     ، //  ،   // (مرتان) ، 

 //     ، //      
 الشكل س ص ع ل: للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية -

 : النقل إلى االسمية - التجسيد
 ( مرات  2) امتداد   –( مرات 2) مجموع 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 –متكاملة  –( مرات  2) متقاطعين  -متقاطعة   –( مرات  7) التقاطع  –( مرات  5) قياسهما 

متتامتان  –( مرات 5) قياس  –المتتامة  –متعامدان  –متقابلتين  –المتقابلتان  –المتقابلة  –المتكاملتان 
 –( مرات 4) متناظرتين  –( مرات 0) متبادلتين  –( مرات 5) القياسات  -(مرتان) متكاملتين  –

 تبادل -(مرتان) تناظر  –المتبادلة  –متحالفة  –( مرات 8) متحالفتين  –متناظرة 
 :عمليات عالئقية  -
 01= ياس الزاوية القائمة ق

 181= قياس الزاوية المستقيمة 
    181الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسهما يساوي 

    01=  2>و  1>مجموع قياس 
( متقابلتين) الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما كل زاويتين لهما الرأس نفسه وتقعان في جهتين مختلفتين 

 ضلع من إحداهما امتداد لضلع من األخرىوكل 
هما كل زاويتين تقعان في جهتين مختلفتين من القاطع وتقعان داخل الخطين : الزاويتان المتحالفتان

 تقريباً  Zاآلخرين ويشكالن حرف 
تقع إحداهما داخل الخطين وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتناظرتان

 تقريباً  Fيشكالن وخرى خارجهما األو
كالهما داخل الخطين وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتحالفتان

 اآلخرين  
      01الزاويتان المتتامتان هما كل زاويتين مجموع قياسهما 

 (مرات  5)  181مجموع قياس الزاويتين يساوي 
 (مرتان  ) 01مجموع قياسهما يساوي 

 05= قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع 
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   181=  4>و  1>مجموع الزاويتين 
<2  =<7 

   181=  4> قياس +  2> قياس 
   181=  6> قياس +  7>قياس 
  6>قياس +  7>قياس =  4> قياس +  2>قياس 
  7>قياس =  2>قياس 
  6>قياس =  4> قياس 

  41= قياس زاوية س 
  5> قياس =  2>قياس =  7>قياس =  1>قياس 

   181=  7>و  2>مجموع قياس 
 كل زاويتين تناظرتين متساويتين
 كل زاويتين متبادلتين متساويتين

   181كل زاويتين متحالفتين يكون مجموع قياسهما مساويًا 
   61=  2> قياس 
   111=  1>قياس 
 57=  1>قياس 
 111=  1>قياس 

 :عمليات مادية -
 –( مرات 5)  أِجب –( مرتان)  علمت – تعرفت - (مرات 7)  ُنسمي – نرمز – نقول – سنستخدم -سم أر 
  اذكر – ارسم – قست – استخدمت – ُقمت لو – تعلم –( مرات 8)  سمّ 
 :عمليات ذهنية -
 أوجد  – ستجد –( مرات 5)  الحظ -لوجدتها – تجد – نجد -( مرات 5)  أجد 

 :في العمليات الرياضية وجود فاعلين بشر - التغريب
 أرسم   –(مرات 5)أجد : الفاعل أنا

 (مرات 7)ُنسمي  –نرمز  –نقول  –نجد  –سنستخدم : الفاعل نحن
 –لو ُقمت -تجد  –(مرات 8)سّم  -( مرات 5)أجب  -قست  –تعلم  –(مرتان)علمت  –تعرفت: الفاعل أنت

 أوجد  –اذكر –ارسم –ستجد –استخدمت  –( مرات 5)الحظ  –لوجدتها
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
  -(زاويتان حادتان/ زاوية قائمة/ أربع زوايا/ زوايا  6: الفاعل) ينتج  –( الشكل المجاور: الفاعل) يمثل 
 -(تشكالن زاوية مستقيمة في محل رفع فاعل 2>،  1>أّن " الجملة اإلسمية من : الفاعل) يتضح 
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الزاويتان : الفاعل) تقعان   –( 2>، 1>ألف االثنين في محل رفع فاعل وتعود إلى : الفاعل )تشكالن  

  –( مستقيمان: الفاعل) يتقاطع  -مرتان( مستقيمان: الفاعل) تقاطع  –( : الفاعل) ُيعامد  –( المتقابلتان
– مرات  6( كل زاويتين: الفاعل) قعان ت –"( مرات 4" قاطع " / مرة واحدة"  5المستقيم ل: الفاعل) قطع 

– ( 5>: الفاعل) تناظر  –مرتان ( إحدى الزاويتين: الفاعل) تقع  –مرتان ( كل زاويتين: الفاعل) يشكالن 
مجموع زاويتين : الفاعل) يساوي  –مرتان ( زاويتان: الفاعل) تساوت  -(المثال السابق: الفاعل) لم يشترط 
 (الشكل س ص ع ل : الفاعل) يمثل  –( قاطع : اعلالف) يقطعهما  -(متحالفتين
 :صيغة المبني للمجهول .2
 ُذِكرت  –ُأضيف  –تُقرأ  -ُيرمز -ُيسمى –ُتسمى
 : النقل لإلسمية .5

المتكاملتان  –متكاملة  –( مرات  2) متقاطعين  -متقاطعة   –( مرات  7) التقاطع  –( مرات  5) قياسهما 
) متكاملتين  –متتامتان  –( مرات 5) قياس  –المتتامة  –متعامدان  –بلتين متقا –المتقابلتان  –المتقابلة  –

 8) متحالفتين  –متناظرة  –( مرات 4) متناظرتين  –( مرات 0) متبادلتين  –( مرات 5) القياسات  -(مرتان
 (مرات  2) امتداد   –( مرات 2) مجموع  -تبادل -(مرتان) تناظر  –المتبادلة  –متحالفة  –( مرات

 أدوات الربط - البنية المنطقية
      181أّن قياس الزاوية المستقيمة و 01علمت أن قياس الزاوية القائمة يساوي و

 نستخدم هاتين الزاويتين للوصول إلى بعض المعلومات عن زوايا أخرىوسـ
 6، 5، 2، 2هي وزوايا  6من هذا التقاطع ينتج ويمثل الشكل المجاور مستقيمين متقاطعين في المستوى، 

 6>و، 5>كذلك الحال بالنسبة لـ وتشكالن زاوية مستقيمة،  2> و،  1>يتضح من الشكل أّن 
 هذه األزواج من الزوايا ُتسمى زوايا متكاملةو
كل ضلع من وهما في جهتين مختلفتين، ونجد هاتين الزاويتين لهما الرأس نفسه،  5>و 1>عند مالحظة و

 هذا النوع من الزوايا ُيسمى الزوايا المتقابلة بالرأس و إحداهما امتداد لضلع من األخرى،
كل و، (متقابلتين) تقعان في جهتين مختلفتين والزاويتان المتقابلتان بالرأس هما كل زاويتين لهما الرأس نفسه، 

 ضلع من إحداهما امتداد لضلع من األخرى
 متقابلتان بالرأس 2>و 1>: مثل

 . إحدى الزوايا الناتجة من هذا التقاطع قائمةوطعان في المستوى، مستقيمان متقا 2، ل1المستقيمان ل
  2يعامد ل 1تُقرأ لو  2ل  1نرمز لهما بالرمز لو
 يمكن االستنتاج أن باقي الزوايا في الشكل السابق تكون قائمةو

=  تين ومجموع قياسي هاتين الزاوي 2> و 1>إذا أضيف شعاع آخر لهذه الزاوية ينتج زاويتان حادتان هما 
01  
 ضلع كل منهما امتداد لضلع األخرى وهـ م و زاويتان متقابلتان بالرأس لهما رأس واحدة > ب م جـ، > 
 ضلع كل منهما امتداد لضلع األخرى ود م و، زاويتان متقابلتان بالرأس لهما رأس واحدة > أ م جـ، > 
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 ضلع كل منهما امتداد لضلع األخرى ودة د م هـ ، زاويتان متقابلتان بالرأس لهما رأس واح> أ م ب ، > 
 ما قيمة المجهول س بالدرجات؟ ( 51) قياس الثانية و (س 5) زاويتان متتامتان قياس األولى 

 ، ما قياسات الزوايا الثالث الباقية؟ 05كان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع وإذا تقاطع مستقيمان 
 دى الزوايا الناتجة عن التقاطع ضعفي قياس زاوية أخرىكان قياس إحوإذا تقاطع مستقيمان 

  2، ل1قطع المستقيمين ل 5في الشكل المجاور تجد أن المستقيم لو
 زوايا 8لو ُقمت بعد الزوايا الناتجة من هذا التقاطع لوجدتها و
 4 و 6كذلك الزاويتين وزاويتين متبادلتين  7و  5نسمي الزاويتين و

 (زوايا أخرى متناظرة؟ هناكهل ) زاويتين متناظرتين  7، 1نسمي الزاويتين كما 
 (زوايا أخرى متحالفة؟ هناكهل ) زاويتين متحالفتين  7، 6نسمي الزاويتين و
 يمكن وضع التعريفات السابقة و

تقعان داخل الخطين اآلخرين وهما كل زاويتين تقعان في جهتين مختلفتين من القاطع، : الزاويتان المتبادلتان
 تقريباً  Z حرف  يشكالنو

تقع إحداهما داخل الخطين وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتناظرتان
 تقريباً  Fيشكالن واألخرى خارجهما و

 كالهما داخل الخطين اآلخرين  وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتحالفتان
 (مرتان) أجب عن األسئلة اآلتية ومجاور الحظ الشكل ال
 5> و 6>ما العالقة بيم  - 2> و 1>ما العالقة بين 

األخرى و تقع إحداهما خارج الخطينوزاويتان متناظرتان؛ ألنهما في الجهة نفسها من القاطع  2> و 1>
 بينهما

  181زاويتان متكاملتان ألن مجموعهما  4> و 1>

 كالهما داخل الخطينوألنهما في الجهة نفسها من القاطع زاويتان متحالفتان  5> و 6>
كالهما وزاويتان متبادلتان، في جهتين مختلفتين من القاطع  2> و 6> وزاويتان متبادلتان،  5> و 7>

 داخل الخطين
 6> و 4>ما العالقة بين 

 خارجهمااألخرى وإحداهما داخل الخطين و 1، ألنهما في الجهة نفسها من القاطع ل7>تناظر  5>
 القاطع 1متحالفتان على اعتبار ل 8> و 7> -القاطع  5متبادلتان على اعتبار ل 2> و 5>

 6> قياس +  7>قياس =  4>قياس +  2>قياس  إذن
 6>قياس =  4>هذا يعني أّن قياس و 7>قياس =  2>قياس  لكن

 زيينيشترط أن يكون خطان من الخطوط المستقيمة الثالثة متوا لم في المثال السابق
 متبادلتان  5>  و 2>  -زاويتان متحالفتان  7> و 2> -زاويتان متناظرتان  7> و 1> 
  181=  7> و 2>مجموع قياس و.......... تجد أن سـقست الزوايا السابقة وإذا استخدمت المنقلة و
 يمكن التعميمو
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 تانكل زاويتين متناظرتين متساويفإن  إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، 
 كل زاويتين متبادلتين متساويتان     فإن  إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، 
    181كل زاويتين متحالفتين يكون مجموع قياسهما مساويًا  فإن  إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، 

 يليكما يمكن عكس التعميمات السابقة لتصبح  كما
 تساوت زاويتان متناظرتان يكون المستقيمان متوازيينو إذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى
 تساوت زاويتان متبادلتان يكون المستقيمان متوازيينوإذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى 
كان مجموع زاويتين متحالفتين يساوي زاوية مستقيمة يكون المستقيمان وإذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى 

 متوازيين
 اذكر أزواج الزوايا المتساوية الناتجةويين يقطعهما قاطع ارسم خطين متواز 

         41= أّن قياس زاوية س أيهما متساويان فـالزاوية المعطاة في وضع تناظر وزاوية س 
هما زاويتان فـفي وضع تبادل أيضًا،  61الزاوية التي قياسها و 2>على اعتبار أّن ب جـ القاطع، تكون 

       51=  1>اس أّن قيأي متساويتان؛ 
 111=  1>قياس و -؟ 2> و 1>ما العالقة بين 

وضع المعرفة 
 الرياضية

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 االستنتاج أن باقي الزوايا في الشكل السابق تكون قائمة يمكنو

 اعتبار النقاط ه م ع في الشكل السابق نقاطًا مستقيمةيمكن  لماذا ال
 للزاوية األخرى؟الممكنة ، ما القياسات 67أقل من   زاويتين متكاملتين قياس إحدى

 وضع التعريفات اآلتية للزوايا التي ذكرت سابقاً  يمكنو
 :عكس التعميمات السابقة لتصبح كما يلي يمكنكما 

 : الجمل الشرطية -
 1>ما جـ ب أ زاوية قائمة، إذا ُأضيف شعاع آخر لهذه الزاوية ينتج زاويتان حادتان ه> في الشكل المجاور 

  01=  ومجموع قياس هاتين الزاويتين  2>و 
 ، ما قياسات الزوايا الثالث الباقية؟ 01إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع  

 :إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع ضعفي قياس زاوية أخرى
 بالدرجات ما قياسات الزوايا األربع ( أ
 أرسم الشكل ( ب

 تعلم أنه حين يتقاطع مستقيمان في المستوى ينتج عن هذا التقاطع أربع زوايا
 8-1زوايا وهي الزوايا المرقمة من  8ولو ُقمت ِبعّد الزوايا الناتجة من هذا التقاطع لوجدتها 

 181=  4>قياس +  2>قياس  بما أن  

 181=  6>قياس +  7>وقياس 

 6> قياس +  7>قياس =  4>اس قي+  2>قياس  إذن
 6>قياس =  4>هذا يعني أّن قياس و 7>قياس =  2>قياس  لكن
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ذا استخدمت المنقلة وقست الزوايا السابقة ستجد أنّ   :وا 
 إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، فإّن كل زاويتين متناظرتين متساويتان

 ين متبادلتين متساويتان    كل زاويت فإن  إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، 
   181كل زاويتين متحالفتين يكون مجموع قياسهما مساويًا  فإن  إذا قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، 

 تساوت زاويتان متناظرتان يكون المستقيمان متوازيينوإذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى 
 تبادلتان يكون المستقيمان متوازيينتساوت زاويتان موإذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى 
كان مجموع زاويتين متحالفتين يساوي زاوية مستقيمة يكون المستقيمان وإذا قطع قاطع مستقيمين في المستوى 

 متوازيين
 ؟4، 7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   57=  1>إذا علمت أن قياس 

 ؟7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   111=  1>إذا كان قياس 
 :اللفظية/ اع العمليات الذهنيةأنو  -
 أِجب  –سّم  –اذكر  –( مرات 5) أجد  -أوجد  –ستجد  –(مرات 5) الحظ  -لوجدتها –تجد 

 تم تقديم تعريف الحقائق الرياضية بشكل جاهز  -
 181الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسيهما يساوي  

، وكل (متقابلتين) ل زاويتين لهما الرأس نفسه، وتقعان في جهتين مختلفتين الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما ك
 ضلع من إحداهما امتداد لضلع من األخر

 المستقيمان المتعامدان هما كل مستقيمين ينتج من تقاطعهما زاوية قائمة
     01الزاويتان المتتامتان هما كل زاويتين مجموع قياسهما  

تقعان داخل الخطين اآلخرين وما كل زاويتين تقعان في جهتين مختلفتين من القاطع، ه: الزاويتان المتبادلتان
 تقريباً  Z يشكالن حرف و

تقع إحداهما داخل الخطين وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتناظرتان
 تقريباً  Fيشكالن واألخرى خارجهما و

 كالهما داخل الخطين اآلخرين  وزاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع  هما كل: الزاويتان المتحالفتان
 51=  1>فهما زاويتان متساويتان؛ أي أّن قياس ...  - 61=  2>فهما متساويتان أي أّن قياس ... 

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟
 :وامرمجرد منفذ لأل " / scribbler"مخربش  - الفاعلية

 :ضمائر المتكلم
 أرسم

 : ضمائر المخاطب
استخدمت  –لو ُقمت   –تعلم  –( مرات 8) سّم  –( مرات 5) أِجب  –( مرتان) علمت  –تعرفت 

 اذكر  –ارسم  –قست  –
 : مفكر -
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 ( مرات 5) أجد  :ضمائر المتكلم
 أوجد -ستجد  –(مرات 5) الحظ  -لوجدتها –تجد : ضمائر المخاطب

 : الشخصية الضمائر - السلطة
 أرسم  -( مرات 5) أجد (: مرات 6) ضمير المتكلم أنا

 (مرات 7) ُنسمي  –نرمز  –نقول  –نجد  –سنستخدم  :ضمير المتكلم نحن
 8) سّم  –( مرات 5) أِجب  –( مرتان) علمت  –تعرفت  :(صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 –ستجد  –قست  –استخدمت  –( مرات 5) الحظ  -لوجدتها –لو ُقمت  –تجد  –تعلم  –( مرات
 أوجد -اذكر  –ارسم 

 السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 ويمكن االستنتاج أن باقي الزوايا في الشكل السابق تكون قائمة، لماذا؟
 مستقيمة لماذا ال يمكن اعتبار النقاط ه م ع في الشكل السابق نقاطاً 

 ، ما القياسات الممكنة للزاوية األخرى؟67قياس إحدى زاويتين متكاملتين أقل من  
 ؟4، 7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   57=  1>إذا علمت أن قياس 

 ؟7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   111=  1>إذا كان قياس 
، ما قياسات الزوايا الثالث  01طع  إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقا

 الباقية؟
 :إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع ضعفي قياس زاوية أخرى

 ما قياسات الزوايا األربع بالدرجات ( أ
 أرسم الشكل(  ب        

 :استخدام الضمير نحن - الشكالنية
 (راتم 7) ُنسمي  –نرمز  –نقول  –نجد  –سنستخدم 

 :صيغة المبني للمجهول -
 ُذِكرت  –ُأضيف  –تُقرأ  -ُيرمز -ُيسمى –ُتسمى

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 المثلث: نتائج تحليل الدرس السادس

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
ص خصائ

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -

 –( مرات 5) أضالع  –( مرات 5) رؤوس  –( مرة 52) مثلث  –( مرات 4) نقاط  –سطح  –( مرات 6) المستوى 
 –خارج المثلث  –داخل المثلث  –( مرتان) الزاوية  –( مرات  5) ضلعان  –( مرات 6) المثلثات  –( مرة  17) زوايا 
 الزاويتين  –المربع  –( مرتان)أكبر 

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
زاوية قائمة  –مثلث حاد الزوايا  –زوايا المثلث الحادة  –عناصر المثلث  –( مرتان) القطع المستقيمة  –نقاط مستوية 

مثلث  –متساوي األضالع مثلث  –مثلث منفرج الزاوية  –( مرتان ) زاوية منفرجة  –( مرتان)مثلث قائم الزاوية  –
 –قياس الزوايا  –قياس زواياه  –( مرات  4) قياسات الزوايا  –( مرات  4) قياس زوايا المثلث  –متساوي الساقين 

الدرجات  –( مرتان) زاوية مستقيمة  –( مرات 17) زوايا مثلث  –( مرات  5) قياس الزاويتين  –( مرات 6) قياسات 
زاوية خارجية  –زاويتان متكاملتان  –زاويتان متقابلتان بالرأس  –مستٍو ، أضالع المثلث ، شكل ( مرات 5) النسبة  –

 5) زاوية متكاملة  –( مرتان) قياس الزاويتين الداخليتين  –( مرات 5) قياس الزاوية الخارجية  –( مرة 16)للمثلث 
 زوايا المربع –زاوية متقابلة بالرأس  –( مرات 

 :رموز رياضية  
 : تعبير عن أسماء الزوايالل   -

)  5>، (مرتان) 7> ( مرتان)  2> ، (مرات 5)  6>، (مرتان)  1> ،   0، 8، 5، 7،4، 6، 5، 2، 1الزوايا 
) ، الزاوية ع 7، الزاوية ( مرات 5) ، الزاوية ص 2، س ، الزاوية (مرات 8) الزاوية المجهولة س، الزاوية س ، (مرتان

 0، الزاوية 5، الزاوية 6، الزاوية 4، الزاوية 5، الزاوية 1ة ، الزاوي8، الزاوية ( مرات 5
،  71  ،21، (مرتان)  57،  (مرات 5)  51 ،(مرات 8) 181،  ( مرات 5)  41 :للتعبير عن قياس الزوايا  -

111  ،01 ،67  (مرتان )،21،81،51 (مرتان ) ،71 (5 مرات) ،111،61 ،(2س)  ،121 ،281  
 : لتعبير عن أسماء األشكال الهندسيةل -

 المثلث ل م ن -المثلث أ ب جـ   -المثلث س ص ع 
 :للتعبير عن التوازي -

   //     
 : للتعبير عن رموز معينة  -
  ( رمز المثلث )  

ص
خص

الت
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 : النقل إلى االسمية -
 ( مرة 18) مجموع  –المرسوم 

 :العمليات أسماء متخصصة تغلف -
 متقابلة -( مرات 11)قياسات  –متكاملتان  –متقابلتان  –( مرة 21)قياس  –مكملة 

 :عمليات عالئقية  -
  281  181= مجموع الزوايا الثالث  - 121  181= مجموع الزوايا الثالث 

 41  +41  +41 =181=مجموع قياسات الزوايا  -( مرتان)  181= مجموع الزوايا الثالث 
 71 +21 +111 =181=مجموع قياسات الزوايا  - 51  +57 +57 =181=مجموع قياسات الزوايا 

  181=   مجموع قياس زوايا أي مثلث 
 قياس إحدى الزوايا ضعفي قياس الزاوية األخرى وثالثة أضعاف الزاوية الثالثة

  181إّن مجموع قياسات زوايا كل مثلث من المثلثات السابقة هو  
 المثلث الذي تكون زواياه الثالث حادة ُيسمى مثلثًا حاد الزوايا
 المثلث الذي تكون إحدى زواياه قائمة ُيسمى مثلثًا قائم الزاوية 

 المثلث الذي تكون إحدى زواياه منفرجة ُيسمى مثلثًا منفرج الزاوية
 المثلث الذي تتساوى أطوال أضالعه ُيسمى مثلثًا متساوي األضالع 

 الذي يتساوى فيه ضلعان ُيسمى مثلثًا متساوي الساقين المثلث
 بالتبادل 7>=  2>-بالتبادل  6>=  1>

 5>+  7>+  6>مجموع قياسات =  5>+  2>+  1>إذن مجموع قياسات 
  181تمثل اوية مستقيمة ومقدارها   7>و  5>و  6>لكن 

  181=  زاوية مستقيمة =  5>+  2>+  1> إذن قياس 
 زاويتان متقابلتان بالرأس فهما زاويتان متساويتان  2لزاوية فالزاوية س وا

 الزاوية الخارجية للمثلث هي كل زاوية مكملة إلحدى زوايا المثلث
 181=   5>و  2>و  1>مجموع قياس  - 181=   5>و  6>مجموع قياس 

 2>قياس +  1>قياس =  6>قياس 
 الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس

 (جملة ضمن الصح والخطأ) قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياسي أي زاويتين داخليتين 
121 =51  + س  121= س- 51 =01 / 01+ س =171   171= س- 01 =41  

 :عمليات مادية -
 – ستحصل –( مرتان)  عرفت -أضع  –أستخدم –أكتب –نقول - اوصفن – نخرج – نستطيع – نستكشف – ُنسمي

 تكتب  – حاول – اختر – تكتب – تأملت لو – لحصلت – ُقمت – سمّ  –(مرات 5)  حاولت لو
 :عمليات ذهنية -
 أوجد – الحظ – لوجدت – الحظت لو – ِجد – ستجد - أحسب –أوضح  –( مرتان)  أجد

سيد
لتج

ا
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 :الرياضية وجود فاعلين بشر في العمليات -
  أضع –أحسب –أستخدم  –أوضح –أكتب –(  مرتان)  أجد: الفاعل أنا

 نقول  –وصفنا  –نخرج  –نستطيع   –نستكشف –ُنسمي:  الفاعل نحن
 –الحظت  لو –ِجد  –ستجد  –ُقمت  –سّم  –ستحصل  –( مرات 5)  حاولت لو –( مرتان) عرفت :  الفاعل أنت
 تكتب  –أوجد  –حاول  –اختر  –تكتب  – الحظ –لوجدت  –تأملت  لو –لحصلت 

 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
  –( أطوال أضالع المثلث: الفاعل) تتساوى  –( المستوى: الفاعل) يتحدد  -(المستوى: الفاعل) يمتد 
– ( ضلعان: الفاعل) يتساوى –( القطع المستقيمة الثالث/ ثالثة نقاط : الفاعل) تمثلها 
– مرات  5( هذه الزوايا: الفاعل) تشكل  -(مجموع قياسات زوايا كل مثلث من المثلثات: الفاعل) لم يأت 
  –(زاوية مستقيمة : الفاعل) تمثل  –" ( مرتان" الزاوية س "/ مرة" هذه الزوايا : الفاعل) ال تشكل 

 -(مجموعة من الزوايا األخرى: اعلالف) تقع  -( شكل: الفاعل) يحتوي  –(المستوى : الفاعل) يقسم 
– ( النقاط: الفاعل) تقع  -(الشكل المجاور/ القسم الثاني من المستوى / القسم األول من المستوى: الفاعل) يمثل  
   –( 6>: الفاعل)تعتبر  –( ست زوايا خارجية: الفاعل) يوجد –( الزوايا األخرى/ النقاط : الفاعل) ال تقع  

– مرتان ( الزاوية س : الفاعل) تمثل  –( هذه الحالة: الفاعل) تعمم   -(ا النوع من الزواياهذ: الفاعل) تكمل 
  –مرات  5( الزاوية س : الفاعل) ال تمثل  -مرتان( قياس الزاوية الخارجية: الفاعل) تساوي 
 (قياسات زوايا المثلث الثالث: الفاعل) تساوت 
 :صيغة المبني للمجهول .2

 ُيرمز  -(اتمر  8) ُيسمى  –ُتسمى
 : النقل لإلسمية .5
 ( مرة 18) مجموع  –المرسوم  -متقابلة –( مرات 11)قياسات  –متكاملتان  –متقابلتان  –( مرة 21)قياس  –مكملة 

ريب
لتغ
ا

 
 أدوات الربط -
 عرفت أّن هذهوأنه يتحدد بثالث نقاط واقعة عليه، وعرفت سابقًا أّن المستوى سطح يمتد بال نهاية من أطرافه     

تحصل على الشكل سـلو حاولت رسم القطع المستقيمة الثالث الواصلة بين تلك النقاط و. تسمى ثالث نقاط مستوية
 المجاور

أن له ثالثة أضالع كما  من صفات هذا الشكل أّن له ثالثة رؤوس تمثلها ثالث نقاط،وُيسمى الشكل الناتج مثلثًا،     
 الزوايا عناصر المثلثونسمي األضالع وهو واضح من الشكل كما زوايا  له ثالثوتمثلها القطع المستقيمة الثالث، 

 تسهيالً  يرمز له بالرمز ويمكن أن ُيسمى المثلث برؤوسه، و
 (مرات 5) تسميات أخرى؟  هناكهل  -
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ث الذي المثل أماالمثلث الذي تكون زواياه الثالث حاد يسمى مثلثًا حاد الزوايا، فـيمكن وصف المثلث وفق زواياه، و   
يسمى مثلثًا منفرج فـالمثلث الذي تكون إحدى زواياه منفرجة  أمايسمى مثلثًا قائم الزاوية، فـتكون إحدى زواياه قائمة 

 الزاوية

. المثلث الذي تتساوى أطوال أضالعه يسمى مثلثًا متساوي األضالعفـيمكن وصف المثلث وفق أضالعه، كما    
 ى مثلثًا متساوي الساقينالمثلث الذي يتساوى فيه ضلعان يسمو

 بعد هذه المعلومات عن المثلثات هيا بنا نستكشف بعض المعلومات عن قياس زوايا المثلثو  

تجد أّن مجموعها سـجمعها وُقمَت بقياس زواياه ومثلث  أيلو حاولت رسم فـيأت هذا من قبيل الصدفة،  ولم... 
181 .نستطيع أن نخرج بالتعميم التالي وهنا 

 عة من الزوايا اآلتية يمكن أن تكون زوايا مثلثمجمو  أي

 تشكل زوايا مثلث الهذا يعني أّن هذه الزوايا و 121  181= مجموع الزوايا الثالث 

 تشكل هذه الزوايا زوايا مثلثو 181= مجموع الزوايا الثالث 

 يمكن أن تشكل زوايا مثلث فال 121  181= مجموع الزوايا الثالث 

 تشكل زوايا مثلثو 181= يا الثالث مجموع الزوا

 5>+  7>+  6>مجموع قياسات =  5>+  2>+  1>مجموع قياسات  إذن

  181مقدارها وتمثل زاوية مستقيمة  7>و  5>و  6> لكن

  181= زاوية مستقيمة =  5>قياس +  2>قياس +  1>قياس  إذن

    181مثلث يساوي  أييمكن اعتبار هذا المثال إحدى الطرق إلثبات أّن مجموع زوايا 

قسم : يقسم المستوى إلى قسمينوثالث زوايا وثالثة رؤوس ووصفنا المثلث أنه شكل مستٍو له ثالثة أضالع       
 تقع داخل المثلث القسم يمثل النقاط التي ويمثل النقاط التي تقع داخل المثلث 

أضالع المثلث على استقامتها في المستوى  حاولت مدوالمثلث ولو الحظت الشكل المجاور الذي يمثل المستوى و
 لحصلت على شكل يحتوي إضافة إلى زوايا المثلث الثالث مجموعة من الزوايا األخرى التي تقع خارج المثلث

 (0، 8، 5، 4، 7، 6، 5، 2، 1) هي الزوايا و
 تقع داخل المثلث ال عالقة بين زوايا المثلث والزوايا األخرى التي هناكلو تأملت الشكل قلياًل لوجدت أن و
 زاويتان متساويتان فهمازاويتان متقابلتان بالرأس،  2الزاوية و الزاوية سفـ   

  8الزاوية والزاوية ع و، 7الزاوية وكذلك الزاوية ص و
وية الزاو، 4الزاوية والزاوية ص و، 5الزاوية وكذلك الحال بالنسبة للزاوية س وزاويتان متكاملتان،  1الزاوية والزاوية س 

  0الزاوية والزاوية ع و، 5الزاوية والزاوية ع و، 6الزاوية وص 

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 يمكن التعميم بأّن لكل مثلث يوجد ست زوايا خارجيةو
 باقي زوايا المثلث؟و، ما العالقة بين الزاوية الخارجية للمثلث ولكن

  181=  5> و  2> و 1>مجموع قياسي  - 181=  5>و  6>مجموع قياسي 
 5>قياس +  2>قياس +  1>قياس =  5>قياس +  6>يمكن أن تكتب قياس ف
 2>قياس +  1>قياس =  6>يكون قياس ف

 زاوية خارجية أخرىأي هذه الحالة يمكن أن تعمم على وتعتبر زاوية خارجية عن المثلث،  6> لكن
 يمحاول إثبات التعموفي الشكل السابق  6الزاوية  غيراختر زاوية خارجية أخرى 

 المجاورة لها غيرقياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين 
 تشكل زاوية متكاملة إلحدى زوايا المثلثال  زاوية خارجية، ألنها( س) تمثل الزاوية ال  في الشكل األول

 زاوية خارجية للمثلث( س) تمثل الزاوية ال ( 2) في الشكل 
 تشكل زاوية متكاملة مع إحدى زوايا المثلثال زاوية خارجية للمثلث ألنها ( س ) تمثل الزاوية  الع في الشكل الراب

 121 - 51  =01= منه س وس ألنها زاوية خارجية +  121  =51الزاوية 
 الصحيحة فيما يلي غيرأمام العبارة ( )إشارة وأما العبارة الصحيحة ( ) أضع إشارة 

 زاويتين داخليتين أيخارجية في المثلث تساوي مجموع قياسي قياس الزاوية ال
ثالثة أضعاف الزاوية الثالثة، ما قياسات زوايا هذا ومثلث فيه قياس إحدى الزوايا ضعفي قياس الزاوية األخرى ، 

 المثلث؟
 ، ما أكبر قياس لزاوية خارجية لهذا المثلث؟ 41 و 71قياسا زاويتين في مثلث 

س، ماذا يمكن أن نقول عن الزاوية الثالثة لهذا  - 67قياس الزاوية الثانية وس، +  67= اوية مثلث فيه قياس ز 
 المثلث؟

 متداخلة غيريمكن تقسيم المضلع إلى مثلثات 
 ن من األضالع؟ أو 5 أو 4هل يمكن استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه 

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 تسهيالً  أن ُيسمى المثلث برؤوسه وُيرمز له بالرمز  كنيمو
 وصف المثلث وفق زواياه يمكنو

 وصف المثلث وفق أضالعهيمكن  كما
 أن تكون زوايا مثلث؟ يمكنأي مجموعة من الزوايا اآلتية 

 أن تشكل زوايا مثلث يمكن فال 121  181= مجموع الزوايا الثالث 
 أن يكون مجموع قياس الزاويتين؟ يمكنا مثلث إحدى زواياه منفرجة، ماذ

 التعميم بأّن لكل مثلث يوجد ست زوايا خارجية يمكنو
  5>قياس +  2>قياس +  1>قياس =  5>قياس +  6>أن تكتب قياس  يمكنفـ

 2>قياس +  1>قياس =  6>فيكون قياس 
 أن تعمم على أي زاوية خارجية أخرى يمكنهذه الحالة 

 زاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لهاقياس ال: القول أنّ  يمكن
 01أن يكون قياس إحدى الزوايا الخارجية لهذا المثلث يمكن ،  81  ،51 ،51إذا كانت قياسات زوايا مثلث هي 
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أن نقول عن الزاوية الثالثة لهذا س، ماذا يمكن  - 67س وقياس الزاوية الثانية +  67= مثلث فيه قياس زاوية 
 المثلث؟

 ، أكتب القياسات الممكنة للزوايا الخارجية لهذا المثلث 41  ،71  ،51قياسات زوايا مثلث كما يلي 
 يمكن تقسيم المضلع إلى مثلثات غير متداخلة 

 من األضالع؟ أو ن 5أو  4هل يمكن استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه 
 : الجمل الشرطية -

 تحصل على الشكل المجاور سحاولت رسم القطع المستقيمة الثالث الواصلة بين تلك النقاط  لو
 يسمى مثلث منفرج الزاويةفـالمثلث الذي تكون إحدى زواياه منفرجة  أما
  181تجد أن مجموعها سـحاولت رسم أي مثلث وُقمت بقياس زواياه وجمعها  لوفـ
حظت الشكل المجاور الذي يمثل المستوى والمثلث وحاولت مد أضالع المثلث على استقامتها في المستوى اللو و
 حصلت على شكل يحتوي إضافة إلى زوايا المثلث مجموعة من الزوايا األخرى التي تقع خارج المثلثلـ
 خرى التي ال تقع داخل المثلث وجدت أّن هناك عالقة بين زوايا المثلث والزوايا األلـتأملت الشكل قلياًل  لوو

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 اذكر –نالحظ  -أجد -ُأبّين –قّدر  –حدد  –أوضح  -(مرات 6) الحظ 

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -

 :ضمائر المتكلم
 نقول - وصفنا – نخرج – نستطيع – نستكشف – ُنسمي -أضع  – أحسب – أستخدم – بأكت

 : ضمائر المخاطب
 لو – لحصلت – حاول – اختر – تكتب – ُقمت – سمّ  – ستحصل –( مرات 5)  حاولت لو –( مرتان)  عرفت
  تأملت

 : مفكر -
  أوضح–(  مرتان)  أجد :ضمائر المتكلم

 أوجد – الحظ – لوجدت – الحظت لو – ِجد – ستجد :ضمائر المخاطب
لية
فاع
ال

 

-   
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 : الضمائر الشخصية -
 أضع  –أحسب  –أستخدم  –أوضح  –أكتب  –( مرتان ) أجد (: مرات 4) ضمير المتكلم أنا

 نقول -وصفنا  –نخرج  –نستطيع  –نستكشف  –ُنسمي : ضمير المتكلم نحن

 –ُقمت  –سّم  –ستحصل  –( مرات 5)  لو حاولت –( مرتان) عرفت : (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 
 أوجد –حاول  –اختر  –تكتب  –الحظ  –لوجدت  –لو تأملت  –لحصلت  –لو الحظت  –ِجد  –ستجد 

 يوجد سلطة للمتعلمة أثناء حل التمارين أما السلطة األساسية عند شرح الدرس كانت للمؤلفة -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 ث إحدى زواياه منفرجة، ماذا يمكن أن يكون مجموع قياس الزاويتين الباقيتين؟مثل
س، ماذا يمكن أن نقول عن الزاوية الثالثة  - 67س وقياس الزاوية الثانية +  67= مثلث فيه قياس زاوية 

 لهذا المثلث؟
الخارجية لهذا المثلث        ، أكتب القياسات الممكنة للزوايا 41  ،71  ،51قياسات زوايا مثلث كما يلي 

 (أوضح الحل بالرسم) 
 أو ن من األضالع؟ 5أو  4هل يمكن استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه 

 أن تكون زوايا مثلث؟ يمكنأي مجموعة من الزوايا اآلتية 

طة
لسل
ا

 

 :استخدام الضمير نحن -
  نقول -فنا وص –نخرج  –نستطيع  –نستكشف  –ُنسمي 

 :صيغة المبني للمجهول -
 ُيرمز  -(مرات 8) ُيسمى  –ُتسمى

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة -

نية
كال
الش
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 نتائج التحليل لوحدة الهندسة في الصف السابع

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

خصائص  لنص الكتابيمؤشرات في ا
 الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -
 -(مرات 5) شعاع  –النقطتين  –خط  –(مرات 8) مستقيم  –( مرة 15) نقطة  –( مرة 50) الزوايا  –( مرة 50) المستوى 

استقامة  –سطح  –( مرات 7) سطوح مستوية  –مستويات  –( مرات 7) أزواج  -(مرة 15) نقاط   -(مرات 5) خط مستقيم 
 –( مرات 7) المستقيمين  –خطان مستقيمان  –( مرات 5) سطح غير مستٍو  –كرة  –( مرات 4) المستقيمات  –واحدة 

متساوية في  –قطعتين غير متداخلتين  –( مرات 5) البعد  –شارع مستقيم  –( مرة 57) المثلث  –( مرات 8) مستقيمان 
 –منتصف  –( مرة 55) قياس  –خارج  –داخل  –المربع  –المستطيل  –( مرة 27) الزاوية  –ى األعل –اليمين  –الطول 
الجهة  –( مرات 4) الخطين  –( مرات 6) جهتين مختلفتين  –( مرات 6) الرأس  -(مرات 8) الزاويتين  –( مرات 7) تقدير 

 –( مرات 5) ضلعان  –( مرات 6) المثلثات  –( مرات 5) أضالع  –( مرات 5) رؤوس  –( مرتان) مجموع  –( مرات 7) 
 ( مرتان) أكبر 

 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
شبه المنحرف  -(مرات 7) قطعة مستقيمة  -شكل هندسي  –األشكال الهندسية  –( مرة 50) الزوايا  –( مرة 50) المستوى 

خط  -(مرات 5) خط مستقيم  -(مرات  5) شعاعين  -(مرات 5) شعاع  -مستقيم األعداد -(مرات 7) قطع مستقيمة  -
عدد ال  –نقاط غير مستوية  –( مرتان) نقاط مستوية  –(مرتان) نقاط غير مستقيمة  -(مرات 4) نقاط مستقيمة  -األعداد

 5) مستقيمين متقاطعين  -( مرات 6) مستقيمان متوازيان  -(مرات 5) مستقيمين متوازيين  -مستويات  –نهائي من النقاط 
 –(مرتان) مستقيمات متقاطعة   -أضالع متوازية -( مرتان) مستقيمات غير متوازية  -(مرتان) مستقيمات متوازية   -( تمرا

 -أداة هندسية -(مرات 11) قياس الزاوية  –( مرتان) ضلعي الزاوية  -(مرات 6) رأس الزاوية  -ضلعان متقابالن متوازيان
 8) الزاوية القائمة  -(مرات 8) الزاوية الحادة  -وحدة الدرجة -وحدة القياس -(اتمر  8) المنقلة  -(مرات 6) قياس الزوايا 

( مرات 6) زاويتان حادتان  -(مرات 6) الزاوية المنعكسة  -(مرة 12) الزاوية المستقيمة  -(مرات 0) الزاوية المنفرجة  -(مرات
قياس الزاوية  –قياس الزاوية القائمة   -مة والمستقيمة الزاويتين القائ -زاويتين قائمتين -( مرتان) زاويتان منفرجتان  -

 -(مرات  5) قياسهما  –(مرات 6) الزاويتان المتكاملتان  –( مرتان) زوايا متكاملة  –( مرتان ) أزواج من الزوايا  –المستقيمة 
 -المستقيمان المتعامدان  –متقابلتين  –الزاويتان المتقابلتان بالرأس  –( مرتان )الزوايا المتقابلة بالرأس  –( مرات  8) ضلع 

 11) زاويتين متبادلتين  –( مرة 16) القاطع  –الدرجات  –(مرتان) القياسات  –زاويتان متتامتان  -( مرتان ) الزوايا المتتامة 
الزوايا  –زوايا متحالفة  –( مرات 8) زاويتين  متحالفتين  -زوايا متناظرة   –( مرات 8) زاويتين متناظرتين  –( مرات

مثلث قائم الزاوية  –مثلث حاد الزوايا  –زوايا المثلث الحادة  –عناصر المثلث  –( مرات 6) خطين متوازيين  -المتبادلة
 –( مرات  4) قياس زوايا المثلث  –مثلث متساوي الساقين  –مثلث متساوي األضالع  –مثلث منفرج الزاوية  –(مرتان)

 5) النسبة  –الدرجات  –( مرات 17) زوايا مثلث  –( مرات  5) قياس الزاويتين  –س زواياهقيا –( مرات  4) قياسات الزوايا 
قياس الزاوية الخارجية  –( مرة 16)زاوية خارجية للمثلث  –زاويتان متقابلتان بالرأس  –أضالع المثلث  -، شكل مستٍو ( مرات
 زوايا المربع  –زاوية متقابلة بالرأس  –( مرات  5) املة زاوية متك –( مرتان) قياس الزاويتين الداخليتين  –( مرات 5) 

ص
خص

الت
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 :رموز رياضية -
 :للتعبير عن أسماء الزوايا   -

( مرات 4)  7الزاوية ( /مرات 4)  6الزاوية ( / مرتان 6)  5الزاوية ( / مرات 6)  2الزاوية ( / مرات 7)  1الزاوية 
س / الزاوية المجهولة س (/ مرتان)  0الزاوية (/مرتان) 8الزاوية (/ مرتان)  5الزاوية ( / مرتان)  4الزاوية  –
 1>/ زاوية خارجية عن المثلث  6> ( / مرات 5) الزاوية ع  –( مرات 5) الزاوية ص  -( مرات 11) الزاوية س /
> / 8> / 5> ( / مرتان)  4>(/ مرات 11)  7>(/ مرات 0)  6>( / مرة 15)  5>( / مرة 10) 2>( / مرة 14)
و م د > / أ م و > / ب م و > / جـ م ب > / ب م د > (/ مرتان) أ م ب > (/ مرتان) جـ ب أ > / الزاوية ب/ ب
> / ل م ه > / س م ه > / ه م د > / و أ ه > / ب م جـ> / د م ه > / ه م و > ( /مرتان)س > /أ م جـ > /

 الزاوية ه م و / ( مرتان) الزاوية ل ن ك / الزاوية أ ب جـ / و م ه > /ل م ن 
 :للتعبير عن أسماء النقاط   -

  –ل  -(مرتان) م  –( مرتان) ه  -(مرات 7) ب  –( مرات 6) أ  –( مرات 8) النقطة ب  –( مرات 8) النقطة أ 
 س -ك  –ر  –( مرات 6) جـ  –( مرات 5) ع 
 :للتعبير عن أسماء القطع المستقيمة والمستقيمات واألشعة   -

أ / ( / مرتان)  ( / مرتان)   / الشعاع أ ب /  (/ مرات 6)  (/ مرتان) مة أ ب القطعة المستقي

المستقيم ( / مرتان)  2ع ( /مرتان)  1ع/ القطر / القاطع /  ( / مرتان )  / ب جـ / ب جـ / جـ 

 5)   القاطع (/ مرات 7)  1القاطع ل(/ مرتان)   / /   (/ مرات 5)  2المستقيم ل( /مرات 5)  1ل
 (مرات
 :للتعبير عن قياس الزوايا   -
01(11 مرات / )181(21 مرة/ )51 (4 مرات/ )171 /221/ 67(6 مرات /)88  /121  /571 /281 

 81 /57  (5(/ مرتان)  05  /111(/ مرات 5)  57 - 87 /151 - 181  /7 - 17  /57( /مرتان) 
  (س  5/)  61(/ مرتان)  51(/ مرتان)  21(/ مرات 6)  71(/مرات 5) 41(/ مرتان)  111(/ مرات
 :للتعبير عن التوازي والتعامد   -

  -//  //      - //    -   //      -( مرتان)  //    -     //    -    //

       -(  مرتان)  //        -    //   -    //    –قاعدة المثلث ه و    //  

 -    -       
 :ير عن أسماء األشكال الهندسيةللتعب   -

 المثلث ل م ن  -المثلث أ ب جـ  –المثلث س ص ع  –الشكل س ص ع ل  –أ ب جـ د مستطيل 
 :للتعبير عن الطول   -

 وحدة واحدة/  سم  16=  طول / سم  11= طول  
 : للتعبير عن رموز معينة   -

 رمز المثلث /  2: 5: 7النسبة ( /  ) الزاوية الدرجة وحدة قياس ( / )إشارة النقطة 
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 : النقل إلى االسمية -
 -المستخدمة –اتحاد  -( مرات 6) واقعة  –( مرات 6) مجموعة  -( مرتان) تسمية  –( مرتان) الناتج  –توصيل 

 -(مرات 7)متداخلة  -نمتداخلتي –المرسوم  -(مرتان ) امتداد  -( مرة 27) مجموع  -مقارنتها -(مرتان)اسستخدام 
 (مرات 7) تقدير  -وقوع 

  :أسماء متخصصة تغلف العمليات
 -متوازيان -متقابالن –(مرتان) متقاطعة   -(مرات 4) متوازية  -(مرات 5) متقاطعين –( مرات 6) متوازيين 
) قياسهما  -(مرتان) متقابلة  –( مرات 15)قياسات  –(مرتان) متكاملتان  –متقابلتان  –( مرة 96)قياس  –مكملة 

 -(مرتان) متكاملتين  –متتامتان  –المتتامة  –متعامدان  –متقابلتين  –متكاملة  –( مرات  7) التقاطع  –( مرات  5
 -تناظر –المتبادلة  –متحالفة  –( مرات 8) متحالفتين  –متناظرة  –( مرات 4) متناظرتين  –( مرات 0) متبادلتين 

 (مرتان) تبادل 
 :قية عمليات عالئ -
 . ثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة وهو السطح الذي ينطبق عليه المستقيم في األوضاع جميعها: المستوى

 مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد: النقاط المستوية
 مجموعة النقاط التي ال تقع في مستوى واحد: النقاط غير المستوية
 التي ال تلتقي مهما امتدتهي المستقيمات : المستقيمات المتوازية

 هي المستقيمات التي تلتقي عند مدها: المستقيمات غير المتوازية
 01الزاوية الحادة ويكون قياسها بين صفر و 

 01الزاوية القائمة ويكون قياسها 
 181و  01الزاوية المنفرجة ويكون قياسها بين 
 181الزاوية المستقيمة ويكون قياسها 

 181ة ويكون قياسها أكبر من الزاوية المنعكس
 مجموع قياسي زاويتين قائمتين يساوي قياس زاوية مستقيمة

 01= قياس الزاوية القائمة 
 181= قياس الزاوية المستقيمة 

    181الزاويتان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسهما يساوي 
    01=  2>و  1>مجموع قياس 

 (مرات  5)  181يساوي  مجموع قياس الزاويتين
 (مرتان )  01مجموع قياسهما يساوي 

 05= قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع 
   181=  4>و  1>مجموع الزاويتين 

      01الزاويتان المتتامتان هما كل زاويتين مجموع قياسهما 
        

سيد
لتج

ا
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 2> قياس =  1>قياس 
 5> قياس =  2>قياس 
 6> قياس  = 5>قياس 
 81= 2> قياس +  1>قياس 
 81= 5> قياس +  2>قياس 

وكل ضلع من ( متقابلتين) الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما كل زاويتين لهما الرأس نفسه وتقعان في جهتين مختلفتين 
 إحداهما امتداد لضلع من األخرى

ين من القاطع وتقعان داخل الخطين اآلخرين ويشكالن هما كل زاويتين تقعان في جهتين مختلفت: الزاويتان المتحالفتان
 تقريباً  Zحرف 

األخرى وتقع إحداهما داخل الخطين وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتناظرتان
 تقريباً  Fيشكالن وخارجهما 

 كالهما داخل الخطين اآلخرين  وطع هما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القا: الزاويتان المتحالفتان
<2  =<7 

   181=  4> قياس +  2> قياس 
   181=  6> قياس +  7>قياس 
  6>قياس +  7>قياس =  4> قياس +  2>قياس 
  7>قياس =  2>قياس 
  6>قياس =  4> قياس 

   41= قياس زاوية س 
  5> قياس =  2>قياس =  7>قياس =  1>قياس 

   181=  7>و  2>مجموع قياس 
 كل زاويتين متناظرتين متساويتين
 كل زاويتين متبادلتين متساويتين

   181كل زاويتين متحالفتين يكون مجموع قياسهما مساويًا 
   61=  2> قياس 
   111=  1>قياس 
 57=  1>قياس 
 111=  1>قياس 

  281  181= مجموع الزوايا الثالث  - 121  181= مجموع الزوايا الثالث 
 41  +41  +41 =181=مجموع قياسات الزوايا  -( مرتان)  181= مجموع الزوايا الثالث 
 71 +21 +111 =181=مجموع قياسات الزوايا  - 51  +57 +57 =181=مجموع قياسات الزوايا 

  181=   مجموع قياس زوايا أي مثلث 
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 ى وثالثة أضعاف الزاوية الثالثةقياس إحدى الزوايا ضعفي قياس الزاوية األخر 
  181إّن مجموع قياسات زوايا كل مثلث من المثلثات السابقة هو  
 المثلث الذي تكون زواياه الثالث حادة ُيسمى مثلثًا حاد الزوايا
 المثلث الذي تكون إحدى زواياه قائمة ُيسمى مثلثًا قائم الزاوية 

 مثلثًا منفرج الزاوية المثلث الذي تكون إحدى زواياه منفرجة ُيسمى
 المثلث الذي تتساوى أطوال أضالعه ُيسمى مثلثًا متساوي األضالع 

 المثلث الذي يتساوى فيه ضلعان ُيسمى مثلثًا متساوي الساقين
 بالتبادل 7>=  2>-بالتبادل  6>=  1>

 5>+  7>+  6>مجموع قياسات =  5>+  2>+  1>إذن مجموع قياسات 
  181وية مستقيمة ومقدارها  تمثل ا 7>و  5>و  6>لكن 

  181=  زاوية مستقيمة =  5>+  2>+  1> إذن قياس 
 زاويتان متقابلتان بالرأس فهما زاويتان متساويتان  2فالزاوية س والزاوية 

 الزاوية الخارجية للمثلث هي كل زاوية مكملة إلحدى زوايا المثلث
 181=   5>و  2>و  1>مجموع قياس  - 181=   5>و  6>مجموع قياس 

 2>قياس +  1>قياس =  6>قياس 
 قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها

 (جملة ضمن الصح والخطأ) قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياسي أي زاويتين داخليتين 
121 =51  + س  121= س- 51 =01 / 01+ س =171   171= س- 01 =41 / 

 :عمليات مادية -
( مرات 5)نرمز –( مرات 5)أضع   -(مرات 6)لو حاولت  -(مرات 8)ُنسمي   –(مرات 0)سّم  –( مرات 0)أسمي 

) عرفت  –( مرات 5)نقول  –(مرات 5)نستطيع  -(مرات 5)أجب  -(مرات 5) علمت  -(مرات 5)لو ُقمت  –
) حاول  -(مرتان)أحضر  -( مرتان) استخدم  -(مرتان)يسكن  –( مرتان) أرسم  -( نمرتا)أجيب  –(مرتان
 -أستخدم  –أكتب  -ُأكمل  –أتعلم  –ألعب  -أريد  –أذكر –أعطي –أنقل  –أكّونها  -(مرتان) اذكر  -(مرتان
 –ْع ضَ  –تعلمت  –هات  –أن تتعرف –سنستخدم  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف   –يقودنا 
 اختر –تكتب  –تأملت  لو –لحصلت  –ستحصل  –ارسم  –ِقْست –استخدمت  -تعلم  -تعرفت

 :عمليات ذهنية -
ستجد  -(مرتان) أوضح  –( مرتان) نالحظ  -(  مرات 5)ِجْد -( مرات 5)فّكر  -(مرات 4) أجد  -(مرة 15)الحظ 

 –أحسب  –أفّكر –أبّين –أحدد  –نحدد  –تنتج أس –أقارن  –أميز  –نستنتج  –أالحظ  -( مرتان) أوجد  –(مرتان) 
 لوجدت ––الحظت لو –لوجدتها -تجد   -قّدر  -حدد  –فّسر –نجد
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 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
  -(مرتان)أوضح  –( مرتان)أجيب  –( مرات 5)أضع  –( مرات 4)أجد  –( مرات 0)أسمي (: مرة  62)  الفاعل أنا

  –أحدد  –أريد  –أالحظ  –أذكر  –ُأمّيز  –أعطي  –أفكر  –أنقل  –أكّونها –( مرتان) أرسم                        
 أحسب –أستخدم  –أكتب  –ُأبّين  –ُأكمل  –أتعلم  –ألعب  –أستنتج  –أقارن                        

  –سنتعرف  – (مرات 5)ع نستطي –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8)ُنسمي (: مرة 20) الفاعل نحن
  –نحدد  –نستنتج  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –يقودنا  -(مرتان)نالحظ                        
 نجد  –سنستخدم                        

  -(مرات 5)لو ُقمت  -(مرات 6)لو حاولت  –(مرات 0)سّم  -(مرة 15)الحظ (: مرة 55)الفاعل أنت 
  –( مرتان) استخدم  -(مرات 5)أجب  -(مرات 5)فّكر  -(مرات 5) علمت  -(مرات 5)ِجْد                        

  –( مرتان) أوجد  –(مرتان) ستجد  -(مرتان) اذكر  -(مرتان) حاول  -(مرتان) أحضر                        
  –قّدر  -حدد  –َضْع  –تعلمت  – هات –فّسر  –أن تتعرف   –يذكرك –(مرتان) عرفت                        
  –الحظت لو –ستحصل  –ارسم  –ِقْست –استخدمت   –لوجدتها -تجد  -تعلم  -تعرفت                       
  اختر –تكتب –لوجدت  –تأملت  لو –لحصلت                        

ريب
لتغ
ا
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 :إخفاء الفاعلية -
 :(الفاعل كائن رياضي)صيغة المبني للمعلوم  .6
: الفاعل) ُتمثل –( الوحدة: الفاعل) ستغطي  –( الوحدة: الفاعل) ستغطيها  –( علم الهندسة: الفاعل)  تبين

) توضح  – (مرات 8) ( الزاوية(/ مرتان) الزاوية س / زاوية مستقيمة / قطعة مستقيمة/ الحروف ( / مرتان)النقطة
) النقاط / نقاط أخرى: الفاعل) تقع  –( النقطتين أ،ب: اعلالف) تقعان  -(السهم: الفاعل) يتجه  –( األمثلة: الفاعل 
ال  -(مرات 8) ( مجموعة من الزوايا األخرى(/ مرتان)إحدى الزاويتين / نقاط المستقيم / مجموعة النقاط(/ مرتين

قطع  :الفاعل) يوجد  –(مرات 3)(( مرتان) المستوى / مستقيم األعداد: الفاعل) يمتد  -(النقاط: الفاعل)يجمعها 
سطح الكرة وسطح : الفاعل) ال يمثالن  –( مصطلح المستوى: الفاعل)  يتمثل -(ست زوايا خارجية/ مستقيمة
) يحتوي   – (مرات 4)( الزوايا األخرى/ النقاط / مجموعة النقاط/ ثالث نقاط: الفاعل) ال تقع   –( االسطوانة
) يمتد  -(مرتان)( المستوى: الفاعل) يضم  -(مرتان)( المستوى: الفاعل) يتحدد  –(مرتان( )شكل/ المستوى: الفاعل
القسم األول / سطح الطاولة/ أي السطحين: الفاعل) يمثل  –(مرات 3)( مستقيم األعداد(/ مرتان)المستوى : الفاعل

، 5، 2، 1الشكل / الحرف/ الشكل س ص ع ل(/ مرتان) الشكل المجاور / القسم الثاني من المستوى/ من المستوى
: الفاعل) ال يقع  –( كل أجزاء القضيب: الفاعل) تالمس  –( قضيب المعدن: الفاعل) يالمس  –(مرة 13) (7، 6

( أي بيت/ نقطة/ رأس الزاوية(/ مرتان) المستقيم : الفاعل) يقع  –(مرات 4)( أي البيوت/ القضيب(/ مرتان)المستقيم 
 –(مرتان)( المستقيم: الفاعل) يقطع  -(المستقيم: علالفا) ينطبق  –( نقاط المستقيم: الفاعل) وقعت  – (مرات 5)

– (مرتان) ( القطع المستقيمة الثالث/ ثالثة نقاط : الفاعل) تمثلها  –( أطوال أضالع المثلث: الفاعل) تتساوى 
هذه : الفاعل) تشكل  -(مجموع قياسات زوايا كل مثلث من المثلثات: الفاعل) لم يأت –( ضلعان: الفاعل) يتساوى 

المستوى : الفاعل) يقسم  – (مرات 3)(( مرتان) الزاوية س / هذه الزوايا : الفاعل) ال تشكل  – (مرات 3)( زواياال
) تساوي  –( هذه الحالة: الفاعل) تعمم   -(هذا النوع من الزوايا: الفاعل) تكمل   –( 6>: الفاعل)تعتبر  –(

قياسات زوايا : الفاعل)تساوت  – (مرات 3)( الزاوية س : فاعلال)ال تمثل  -(مرتان)( قياس الزاوية الخارجية: الفاعل
: الفاعل)سيلتقيان  –( خطان مستقيمان: الفاعل) لن يلتقيا -(مرات 3)(( مرتان)زاويتان / المثلث الثالث

 -(المستقيمات: الفاعل) تلتقي  –( المستقيمات: الفاعل) امتدت   –( المستقيمات: الفاعل) ال تلتقي  –(المستقيمين
) يلتقيا  -(مرتان)( مستقيمان: الفاعل)يتقاطعان  –(مرات 5)( مستقيمان: الفاعل) تقاطع  –(  1الفاعل ع) يوازي 
 -(نقطة: الفاعل)تقسمهما   -(النقطة ب: الفاعل)وقعت  -(ثالثة مستقيمات: الفاعل) تتقاطع  -(مستقيمان: الفاعل

 5)( زاويتان حادتان/ زاوية قائمة/ أربع زوايا/ زوايا  6 / مستقيمةقطعة : الفاعل) ينتج  -(نقطتان: الفاعل)لو وقعت 
) يبين  -(اسم خاص: الفاعل) يميز  –( مرتان)( زاوية: الفاعل) تتشكل  -(قطعة مستقيمة: الفاعل)تنتج  -(مرات
) كل زاويتين / الزاويتان المتقابلتان: الفاعل) تقعان  - (المثال اآلتي: الفاعل) يوضح –( المثال اآلتي: الفاعل

: الفاعل) يقطعهما  -( مستقيمان: الفاعل) يتقاطع  –( مرات 4)( كل زاويتين: الفاعل) تقعان  –(مرات 7(( )مرات6
يشكالن  -(تشكالن زاوية مستقيمة في محل رفع فاعل 2>، 1>أّن " الجملة اإلسمية من : الفاعل) يتضح  -( قاطع 

: الفاعل)يساوي  -(المثال السابق: الفاعل)لم يشترط –( 5>: الفاعل)  تناظر –(مرتان)( كل زاويتين: الفاعل) 
ألف االثنين : الفاعل)تشكالن  –(مرات 7)(( مرات 4)قاطع / 5المستقيم ل: الفاعل)قطع  -(مجموع زاويتين متحالفتين

 (: الفاعل) ُيعامد   –( 2>، 1>في محل رفع فاعل وتعود إلى 
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 :جهولصيغة المبني للم .7
 –ُأضيف  –ُتوَصف  –( مرتان) ُيقرأ  –(مرات 5)تُقرأ  -(مرات 4) ُيرمز   -(مرات 0) ُتسمى  –( مرة 16) ُيسمى 
 ُقّسمت -تُقسم  –ُذكرت 
 : النقل لإلسمية .4

 -متوازيان -متقابالن –(مرتان) متقاطعة   -(مرات 4) متوازية  -(مرات 5) متقاطعين –( مرات 6) متوازيين 
) قياسهما  -(مرتان) متقابلة  –( مرات 15)قياسات  –(مرتان) متكاملتان  –متقابلتان  –( مرة 40)اس قي –مكملة 

 -(مرتان) متكاملتين  –متتامتان  –المتتامة  –متعامدان  –متقابلتين  –متكاملة  –( مرات  7) التقاطع  –( مرات  5
 -تناظر –المتبادلة  –متحالفة  –( مرات 8) حالفتين مت –متناظرة  –( مرات 4) متناظرتين  –( مرات 0) متبادلتين 

اتحاد  -( مرات 6) واقعة  –( مرات 6) مجموعة  -( مرتان) تسمية  –( مرتان) الناتج  –توصيل  -(مرتان) تبادل 
 -متداخلتين –المرسوم  -(مرتان ) امتداد  -( مرة 27) مجموع  -مقارنتها -(مرتان)اسستخدام  -المستخدمة –

 (مرات 7) تقدير  -وقوع  -(مرات 7) متداخلة

 

 أدوات الربط -
 مرات 4: هناك/  مرة 12: أي/  مرات 4: لكن/  مرة 27: الفاء/  مرة 11: أو/ 211 مرة 211: حرف الواو

 مرات 6 :فإن  /  مرة 15: ال النافية/  مرة 16: غير/  مرات 4: أما/  مرة :لذلك/  مرة :حتى/  مرة 21: كما
/  مرات 5: إذن/  مرة 11: إذا/  مرة: أيهم/  مرات 8: لو/  مرات 5: فإنهما/  مرة: لن/  مرة: بينما/  مرة: إال

 مرة: هنا/  مرتان: لم/  مرات 7: ل /  مرات 6(: بمعنى سوف) س 

قية
منط

ة ال
لبني
ا
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 ( modifiers)صيغ البدل 
وصفها بشكل  يمكنمي دقيق، بل ليس لها تعريف عل( نقطة، مستقيم، خط، مستوى) وللحقيقة فإّن هذه األلفاظ 

 .مبسط أو ربطها بظاهرة أو شكل من الحياة اليومية
أن تمثل  يمكنكما . أن ُتوصف على أنها أثر قلم رصاص مدبب على ورقة بيضاء، أو رأس دبوس يمكنفالنقطة 
 .جغرافيًا، أو مدينة على الخريطة موقعاً 
 تسمية النقطة بحرف من حروف العربية  يمكنكما 
 إيجاد نقاط أخرى تقع على الخط نفسه الممكن ومن

 أن أكّونها من النقاط األربع األساسية يمكن ُأسمي عدد القطع التي
 رسمها دون رفع القلم عن الدفتر؟ يمكنهل 

 أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ يمكنكم قطعة مستقيمة 
 سمها بين هذه النقاط؟ر  يمكن؛ فكم قطعة مستقيمة 6لو كان عدد النقاط المستقيمة 

تحديد المستوى بثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة وُيسمى بها، كما يمكن تسمية المستوى بحرف من  يمكن
 حروف العربية

 أن يضم المستوى عددًا كبيرًا من المستقيمات يمكن
 وصف المستوى بأنه السطح الذي ينطبق عليه المستقيم في األوضاع جميعها يمكن

 تحديد أي بيت يقع بين البيتين اآلخرين؟ الممكنهل من 
 أن نحدد أي البيوت ال يقع بين البيتين اآلخرين الممكنهل من 
 أن نستنتج عدد القطع غير المتداخلةنستطيع  هل
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 ....حساب عدد القطع المتداخلة وغير المتداخلة  يمكنهل 
 سلوكه يمكنكم مسلكًا 

 أ ب جـ> للزاوية بالرمز أن نرمز  يمكن
 ب> أو " ب" تسمية هذه الزاوية بالحرف الذي يمثل رأسها وهو ب فتسمى الزاوية  يمكنكما 

 تسمية كل زاوية باسم خاص بها يمكنتعلمت أنه 
 التمييز بين الزوايا بواسطة عدد خاص بكل زاويةيمكن و
 استقدير قياس زاوية بمقارنتها بزاوية أخرى معلومة القي يمكنو

 الخ...الزاوية القائمة : اعتمادها في هذه المقارنة يمكنومن الزوايا األساسية التي 
 االستنتاج أن باقي الزوايا في الشكل السابق تكون قائمة يمكنو

 اعتبار النقاط ه م ع في الشكل السابق نقاطًا مستقيمةيمكن  لماذا ال
 للزاوية األخرى؟الممكنة سات ، ما القيا67زاويتين متكاملتين أقل من   قياس إحدى

 وضع التعريفات اآلتية للزوايا التي ذكرت سابقاً  يمكنو
 :عكس التعميمات السابقة لتصبح كما يلي يمكنكما 
 تسهيالً  أن ُيسمى المثلث برؤوسه وُيرمز له بالرمز  يمكنو
 وصف المثلث وفق زواياه يمكنو

 وصف المثلث وفق أضالعهيمكن  كما
 أن تكون زوايا مثلث؟ يمكنزوايا اآلتية أي مجموعة من ال

 أن تشكل زوايا مثلث يمكن فال 121  181= مجموع الزوايا الثالث 
 أن يكون مجموع قياس الزاويتين؟ يمكنمثلث إحدى زواياه منفرجة، ماذا 

 التعميم بأّن لكل مثلث يوجد ست زوايا خارجية يمكنو
  5>قياس +  2>قياس +  1>قياس =  5>قياس +  6>أن تكتب قياس  يمكنفـ

 2>قياس +  1>قياس =  6>فيكون قياس 
 أن تعمم على أي زاوية خارجية أخرى يمكنهذه الحالة 

 قياس الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورة لها: القول أنّ  يمكن
  01أن يكون قياس إحدى الزوايا الخارجية لهذا المثلث يمكن ،  81  ،51 ،51إذا كانت قياسات زوايا مثلث هي 

أن نقول عن الزاوية الثالثة لهذا  يمكنس، ماذا  - 67س وقياس الزاوية الثانية +  67= مثلث فيه قياس زاوية 
 المثلث؟

 المثلثللزوايا الخارجية لهذا  الممكنة، أكتب القياسات  41  ،71  ،51قياسات زوايا مثلث كما يلي 
 تقسيم المضلع إلى مثلثات غير متداخلة يمكن 
 أو ن من األضالع؟ 5أو  4استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه  يمكنهل 
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 : الجمل الشرطية
 وقعت نقاط المستقيم جميعها على ذلك المستوى إذاأن المستقيم يقع على المستوى 

 يلتقيا فلنحاولت مدهما على استقامتهما من الجهتين لو خطان مستقيمان ( 1)الشكل  في
 سيلتقيان في نقطة واحدة فإنهماُقمَت بمد المستقيمين  فلو( 2)أما في الشكل 

 فقطيتقاطعان في نقطة واحدة فإنهما تقاطع مستقيمان  إذا
 تج؟وقعت نقطتان بين أ، ب كم قطعة مستقيمة غير متداخلة ين لو
 كم قطعة مستقيمة متداخلة ينتج؟ 4، 7، 6كان عدد النقاط  لو

 2>و  1>ُأضيف شعاع آخر لهذه الزاوية ينتج زاويتان حادتان هما إذا جـ ب أ زاوية قائمة، > في الشكل المجاور 
  01=  ومجموع قياس هاتين الزاويتين 

 ، ما قياسات الزوايا الثالث الباقية؟ 01اطع  تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التق إذا
 :تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع ضعفي قياس زاوية أخرى إذا

 ما قياسات الزوايا األربع بالدرجات ( ت
 أرسم الشكل ( ث

 تعلم أنه حين يتقاطع مستقيمان في المستوى ينتج عن هذا التقاطع أربع زوايا
 8-1زوايا وهي الزوايا المرقمة من  8ّد الزوايا الناتجة من هذا التقاطع لوجدتها ُقمت ِبع لوو

 181=  4>قياس +  2>قياس  بما أن  

 181=  6>قياس +  7>وقياس 

 6> قياس +  7>قياس =  4>قياس +  2>قياس  إذن
 6>قياس =  4>هذا يعني أّن قياس و 7>قياس =  2>قياس  لكن
 :ست الزوايا السابقة ستجد أنّ استخدمت المنقلة وقإذا و

 كل زاويتين متناظرتين متساويتان فإن  قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى،  إذا
 كل زاويتين متبادلتين متساويتان     فإن  قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى، إذا 
   181سهما مساويًا مجموع قيايكون كل زاويتين متحالفتين  فإن  قطع قاطع خطين متوازيين في مستوى،  إذا

 المستقيمان متوازيينيكون  تساوت زاويتان متناظرتانوقطع قاطع مستقيمين في المستوى إذا 
 المستقيمان متوازيينيكون  تساوت زاويتان متبادلتانوقطع قاطع مستقيمين في المستوى  إذا

المستقيمان  يكونوية مستقيمة كان مجموع زاويتين متحالفتين يساوي زاوقطع قاطع مستقيمين في المستوى إذا 
 متوازيين

 ؟4، 7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   57=  1>علمت أن قياس  إذا
 ؟7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   111=  1>كان قياس  إذا
 تحصل على الشكل المجاور سحاولت رسم القطع المستقيمة الثالث الواصلة بين تلك النقاط  لو
 يسمى مثلث منفرج الزاويةفـدى زواياه منفرجة المثلث الذي تكون إح أما
  181تجد أن مجموعها سـحاولت رسم أي مثلث وُقمت بقياس زواياه وجمعها  لوفـ
 الحظت الشكل المجاور الذي يمثل المستوى والمثلث وحاولت مد أضالع المثلث على استقامتها في المستوى لو و
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 ثلث مجموعة من الزوايا األخرى التي تقع خارج المثلثحصلت على شكل يحتوي إضافة إلى زوايا الملـ
 وجدت أّن هناك عالقة بين زوايا المثلث والزوايا األخرى التي ال تقع داخل المثلث لـتأملت الشكل قلياًل  لوو

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية
ِجْد -( مرات 5)فّكر  -(راتم 4) أجد  -(مرات 8)ُنسمي  -(مرات 0) سّم  –(مرات 0)أسمي  -(مرة 15)الحظ 

 –أالحظ   -(مرتان) اذكر  -( مرتان) أوجد  –(مرتان) ستجد  -(مرتان) أوضح  –( مرتان) نالحظ  -(  مرات 5)
 -تجد   -قّدر  -حدد  –فّسر –نجد –أحسب  –أفّكر –أبّين –أحدد  –نحدد  –أستنتج  –أقارن  –أميز  –نستنتج 
 أذكر –لوجدت ––الحظت لو –لوجدتها

 :الخيارات متوفرة 
 كم قطعة مستقيمة في الشكل اآلتي؟  
 ُأسمي عدد القطع المستقيمة التي يمكن أن أكّونها من النقاط األربع األساسية 
 كم قطعة مستقيمة يمكن أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها 

الحظ أّن هناك أكثر من ) ط؟ ؛ فكم قطعة مستقيمة يمكن رسمها بين هذه النقا6لو كان عدد النقاط المستقيمة 
 (حالة

تم تقديم تعريف كل من القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيم والنقاط المستقيمة وغير المستقيمة و المستقيمات 
 المتوازية وغير المتوازية والزاوية وأنواعها وفق قياسها بشكل جاهز

 تم تقديم تعريف الحقائق الرياضية اآلتية بشكل جاهز 
 181ان المتكاملتان هما كل زاويتين يكون مجموع قياسيهما يساوي  الزاويت

، وكل (متقابلتين) الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما كل زاويتين لهما الرأس نفسه، وتقعان في جهتين مختلفتين 
 ضلع من إحداهما امتداد لضلع من األخر

 زاوية قائمة المستقيمان المتعامدان هما كل مستقيمين ينتج من تقاطعهما
     01الزاويتان المتتامتان هما كل زاويتين مجموع قياسهما  

تقعان داخل الخطين اآلخرين وهما كل زاويتين تقعان في جهتين مختلفتين من القاطع، : الزاويتان المتبادلتان
 تقريباً  Z يشكالن حرف و

تقع إحداهما داخل الخطين والقاطع  هما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من: الزاويتان المتناظرتان
 تقريباً  Fيشكالن واألخرى خارجهما و

 كالهما داخل الخطين اآلخرين  وهما كل زاويتين تقعان في الجهة نفسها من القاطع : الزاويتان المتحالفتان
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة

 فقط تقاطعان في نقطة واحدةي فإنهماتقاطع مستقيمان  إذا
 امتدت مهماالمستقيمات المتوازية هي المستقيمات التي ال تلتقي 

ُتسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد مجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في 
 مستوى واحد فتسمى مجموعة نقاط غير مستوية

 امتدتمهما  تي ال تلتقيمستقيمات متوازية وهي المستقيمات ال
 51=  1>زاويتان متساويتان؛ أي أّن قياس  فهما...  - 61=  2>متساويتان أي أّن قياس  فهما... 
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 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش 

 :ضمائر المتكلم
 5)نستطيع  –(مرات 5)نقول  –( مرات 5)أضع  –( مرات 5)مزنر  -(مرات 8)ُنسمي  –(مرات 0)أسمي 
–ُأكمل  –أتعلم  –ألعب –أريد –أذكر –أعطي  –أنقل  –أكّونها –( مرتان) أرسم  –( مرتان)أجيب   –(مرات
 سنستخدم   –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف  –يقودنا  -أستخدم  –أكتب 

 : ضمائر المخاطب
–( مرات 5) أجب  –( مرات 5) لو ُقمت  –( مرات 5) علمت  –( مرات 6) حاولت لو  -(مرات 0) سّم 

 –يذكرك  –هات  –(مرتان) عرفت  -(مرتان) اذكر  –( مرتان) حاول  -(مرتان) أحضر  –( مرتان) استخدم 
لو    –لحصلت  –اختر  –تكتب  –ستحصل –ارسم  –قست  –استخدمت –تعلم –تعرفت –ضع  –تعلمت 
 تتعرف أن  –تأملت 

 : مفكر
 :ضمائر المتكلم

 –نحدد  –أستنتج  –أقارن  –أميز  –نستنتج  –أالحظ  -(مرتان) أوضح  –( مرتان) نالحظ  -(مرات 4) أجد 
 نجد -أحسب –أفّكر –أبّين –أحدد 

 –( مرتان) أوجد  –(مرتان) ستجد  -(مرات 5)فّكر (  مرات 5)ِجْد  -(مرة 15)الحظ : ضمائر المخاطب
 لوجدت                   ––الحظت لو –لوجدتها -تجد   -قّدر  -حدد  –فّسر

لية
فاع
ال
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 : الضمائر الشخصية
 (: مرة  62)  ضمير المتكلم أنا

–( مرتان) أرسم  -(مرتان)أوضح  –( مرتان)أجيب  –( مرات 5)أضع  –( مرات 4)أجد  –( مرات 0)أسمي 
 –أتعلم  –ألعب  –أستنتج  –أقارن  –أحدد  –أريد  –الحظ أ –أذكر  –ُأمّيز  –أعطي  –أفكر  –أنقل  –أكّونها 
 أحسب –أستخدم  –أكتب  –ُأبّين  –ُأكمل 

 (:مرة 20) ضمير المتكلم نحن
 –يقودنا  -(مرتان)نالحظ  –(مرات 5)نستطيع  –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8)ُنسمي  

 نجد –سنستخدم  –حدد ن –نستنتج  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف 
 (: مرة 55) (صيغ األمر)ضمير المخاطب 

 5) علمت  -(مرات 5)ِجْد  -(مرات 5)لو ُقمت  -(مرات 6)لو حاولت  –(مرات 0)سّم  -(مرة 15)الحظ 
) اذكر  -(مرتان) حاول  -( مرتان) أحضر  -( مرتان) استخدم  -(مرات 5)أجب  -(مرات 5)فّكر  -(مرات
 –تعلمت  –هات  –فّسر  –أن تتعرف  –يذكرك –(مرتان) عرفت  -( مرتان) أوجد  –(انمرت) ستجد  -(مرتان
 –الحظت لو –ستحصل  –ارسم  –ِقْست –استخدمت  –لوجدتها -تجد  -تعلم  -تعرفت -قّدر  -حدد  –َضْع 

  اختر –تكتب –لوجدت  –تأملت  لو –لحصلت 

طة
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ا
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 :يقينيةللسلطة وال( modality)دالالت وجهة االستخدام 
 .ُتسمى النقاط التي تقع على خط مستقيم واحد نقاطًا مستقيمة، أو على استقامة واحدة

 أما النقاط التي ال يجمعها خط مستقيم واحد فتسمى نقاطًا غير مستقيمة
وصفها  يمكنليس لها تعريف علمي دقيق، بل ( نقطة، مستقيم، خط، مستوى) وللحقيقة فإّن هذه األلفاظ 

 .و ربطها بظاهرة أو شكل من الحياة اليوميةبشكل مبسط أ
أن  يمكنكما . أن ُتوصف على أنها أثر قلم رصاص مدبب على ورقة بيضاء، أو رأس دبوس يمكنفالنقطة 

 .جغرافيًا، أو مدينة على الخريطة تمثل موقعاً 
 تسمية النقطة بحرف من حروف العربية  يمكنكما 
 خط نفسهإيجاد نقاط أخرى تقع على ال الممكنومن 

 أن أكّونها من النقاط األربع األساسية يمكن ُأسمي عدد القطع التي
 رسمها دون رفع القلم عن الدفتر؟ يمكنهل 

 أن يتكون من توصيل هذه النقاط ببعضها؟ يمكنكم قطعة مستقيمة 
 رسمها بين هذه النقاط؟ يمكن؛ فكم قطعة مستقيمة 6لو كان عدد النقاط المستقيمة 

مستوى بثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة وُيسمى بها، كما يمكن تسمية المستوى بحرف يمكن تحديد ال
 من حروف العربية

ُتسمى مجموعة النقاط التي تقع في مستوى واحد مجموعة نقاط مستوية، أما مجموعة النقاط التي ال تقع في 
 مستوى واحد فتسمى مجموعة نقاط غير مستوية

طة
لسل
ا
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 فقط يتقاطعان في نقطة واحدة فإنهمايمان تقاطع مستق إذا
 امتدت مهماالمستقيمات المتوازية هي المستقيمات التي ال تلتقي 

 كم زاوية تتشكل من إضافة ن و للزاوية ل ن ك؟ أسمي تلك الزوايا
 كم زاوية تتشكل من إضافة شعاعين للزاوية ل ن ك؟ أوضح إجابتي بالرسم

 في الشكل السابق تكون قائمة، لماذا؟ويمكن االستنتاج أن باقي الزوايا 
 لماذا ال يمكن اعتبار النقاط ه م ع في الشكل السابق نقاطًا مستقيمة

 ، ما القياسات الممكنة للزاوية األخرى؟67قياس إحدى زاويتين متكاملتين أقل من  
 ؟4، 7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   57=  1>إذا علمت أن قياس 

 ؟7، 6، 5، 2: ما قياس كل من.   111=  1>إذا كان قياس 
 ، ما قياسات الزوايا الثالث الباقية؟ 01إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع  

 :إذا تقاطع مستقيمان وكان قياس إحدى الزوايا الناتجة عن التقاطع ضعفي قياس زاوية أخرى
 ما قياسات الزوايا األربع بالدرجات ( ب

 أرسم الشكل(  ب        
 مثلث إحدى زواياه منفرجة، ماذا يمكن أن يكون مجموع قياس الزاويتين الباقيتين؟

س، ماذا يمكن أن نقول عن الزاوية الثالثة  - 67س وقياس الزاوية الثانية +  67= مثلث فيه قياس زاوية 
 لهذا المثلث؟

قياسات الممكنة للزوايا الخارجية لهذا المثلث       ، أكتب ال 41  ،71  ،51قياسات زوايا مثلث كما يلي 
 (أوضح الحل بالرسم) 

 أو ن من األضالع؟ 5أو  4هل يمكن استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضالعه 
 أن تكون زوايا مثلث؟ يمكنأي مجموعة من الزوايا اآلتية 

 

 :مثل( مرة 26) استخدام الضمير نحن 
 –يقودنا  -(مرتان)نالحظ  –(مرات 5)نستطيع  –( مرات 5)نرمز –( مرات 5)نقول  -(مرات 8) ُنسمي

 نجد –سنستخدم  –نحدد  –نستنتج  –وصفنا  –نخرج  –نستكشف  –نضع  –سنتعرف 
 :صيغة المبني للمجهول

  –ُتوَصف  – (مرتان) ُيقرأ  –(مرات 5)تُقرأ  -(مرات 4) ُيرمز   -(مرات 0) ُتسمى  –( مرة 16) ُيسمى 
 ُقّسمت -تُقسم  –ُذكرت  –ُأضيف 

 :مدى تخصصية الشكل
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة 

نية
كال
الش
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 ( 5) ملحق رقم 

 نتائج تحليل دروس وحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر .1
 رنتائج التحليل لوحدة الهندسة الفراغية في الصف العاش .2
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 توازي مستقيم ومستوى: نتائج تحليل الدرس الثالث

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -
 ( مرات 6) مستوى  –( مرات 5) مستقيم 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -

 متوازي أضالع -( مرات 6) مستوى  –( مرات 5) ستقيم م
 :رموز رياضية -
 : للتعبير عن أسماء المستقيمات والمستويات واألشكال الهندسية -

أ ب ، ج د مستقيمان متوازيان  –المستقيم ب د  -المستقيم أ جـ  –( مرتان) أب مستقيم معلوم  –( مرتان) المستقيم ل 

( مرتان)المستوى ص  –( مرات 0) المستوى س  –   –  –( مرتان )   –  المستقيم  – المستقيم  –
 أ ب جـ د متوازي أضالع  –

 :للتعبير عن التوازي -

 (مرتان) المستوى س //  (      مرتان)   //         //  المستوى س       // المستقيم أ ب 
 ( مرات 6) اختصار إذن   : لالختصار  -

ص
خص

الت
 

 :النقل إلى االسمية -
 : أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 متوازيان -تقاطع  –توازي 
 :عمليات عالئقية  -
 ال يوجد
 :عمليات مادية -

 ذكرنا  
 :عمليات ذهنية -
 (مرات 5) أثبت 

سيد
لتج

ا
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 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 ال يوجد: الفاعل أنا

 ذكرنا : الفاعل نحن
 ( مرات 5) أثبت : الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

( مستقيم خارج المستوى: الفاعل) يوازي  –( مستقيم خارج المستوى: الفاعل) وازى  –( المستقيم ل: الفاعل) ال يشترك 

 ( //  : الفاعل) يعينان  –( المستقيم ل  المستقيم : الفاعل ) يوازي  –(  ،  الفاعل ) قطعتا  –
 ( المستوى ص: الفاعل) يمر 
 :صيغة المبني للمجهول .2
 ُرِسمت -( مرتان) ُرِسَم 
 : لإلسمية النقل .5
 متوازيان –تقاطع  –توازي 

يب
تغر

ال
 

 :أدوات الربط -

– يمر بالمستقيم  صالمستوى و –قطعتا المستوى فـ –حيث أّن و – صليكن و -نقطة  أيفي 

 سالمستوى  //    //-  -الشكل أ ب جـ د متوازي أضالع   -يشترك  ال المستقيم ل 

   // سالواقع في المستوى 

قية
منط

ة ال
لبني

ا
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 ( modifiers)صيغ البدل  -
 ال يوجد
 : الجمل الشرطية -

 سالمستقيم ل يوازي المستوى فإن  كان المستقيم ل ال يشترك مع المستوى س في أي نقطة إذا 
 يوازي ذلك المستوى فإنهى وازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستو إذا 

 يعينان مستوى وليكن ص فهما//  بما أن  

 ،  يوازي كاًل من   أن  أثبت فـكان ل م هو خط تقاطع المستويين س، ص  فإذا
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 (مرات 5) أثبت 
 عريف توازي مستقيم ومستوى بشكل جاهزتم تقديم ت -
 اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 
 

ضية
ريا

ة ال
عرف

الم
ضع 

و
 

 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 ذكرنا :ضمائر المتكلم -
 : مفكر -
 (  مرة ُذكرت في مثال ومرتان في التمارين) بت أث :ضمائر المخاطب -

لية
فاع

ال
 

 : الضمائر الشخصية -
 ال يوجد : ضمير المتكلم أنا

 ذكرنا :ضمير المتكلم نحن
 (مرات 5) أثبت  :(صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

درس ال  في( مرات 5)السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة نظرًا الستخدام صيغة األمر في الفعل أثبت  -
 .يتجاوز الصفحة

 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -
 سالمستقيم ل يوازي المستوى فإن  كان المستقيم ل ال يشترك مع المستوى س في أي نقطة إذا 
 يوازي ذلك المستوى فإنهوازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى إذا 

 صيعينان مستوى وليكن  فهما //  بما أن  

طة
سل

ال
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 :استخدام الضمير نحن -
 ذكرنا

 :صيغة المبني للمجهول -
 ُرِسمت -( مرتان) ُرِسَم 

 :مدى تخصصية الشكل -
 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة -

نية
كال

لش
ا
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 ع مستوىتعاُمد مستقيم م: نتائج تحليل الدرس الخامس

 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية - التخصص
 –( مرات 5) مستقيم معلوم  –المستقيمات  –( مرات 6) نقطة  –(  مرات 8) مستوى  –( مرات 8) مستقيم 

 (مرتان) المستقيمان –عمود  –رؤوس –( مرتان) مستويين ال  -نقطة معلومة 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
مستقيمين متقاطعين  –المستقيم العمودي  –متوازي مستطيالت  -( مرات 8) مستوى  –( مرات 8) مستقيم 

نقطة  –( راتم 5) مستقيم معلوم  –متساوي األضالع  –مربع طول أحد األقطار  –المستقيمات العمودية  –
 رؤوس مستطيل  –مثلث قائم الزاوية  –قطران   -معلومة 

 :رموز رياضية -
 : للتعبير عن أسماء المستقيمات والمستويات والنقاط -

َد ب أحد األقطار   -( مرات 6) النقطة أ  –( مرتان)  5، ل 2، ل 1المستقيمات ل –( مرات 6)المستقيم ل 
القطعة المستقيمة أ –أ جـ ، ب د قطران  –ن نقطة  –( مرتان)المستوى ص  –( مرات 7) المستوى س  –
 رأس أ – جـ د -ب جـ  –النقطة ب  -ل منتصف أ جـ  –م نقطة  –ب 

 :للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية -
قاعدة الهرم  –أ ب جـ د هرم ثالثي –أ ب جـ د سطح مستطيل  –أ ب جـ د َأ َب جـَ َد متوازي مستطيالت  

 أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب  –د المثلث ب جـ 
 : للتعبير عن التعامد والتوازي والتقاطع -
دَد {        أ } = س  ل (         مرتان) ص  ل (          مرات 6) س  ص          ل // س 
   ب د    (مرتان     ) ن م  ن م (       مرتان) م ب  (          مرات 5) جـ د المستوى أ ب

  المستوى أ ب جـ     م ل      2ل//  1المستوى س    ل  1م أ        ل م ب  ن م  م أ 

                (       مرتان) المستوى س                        

               س 
 :للتعبير عن قياس الزوايا -
أ ب > )ق / 01(= ن م ب > )ق /  01(=  أ ب د > )ق (= أ ب جـ > )ق /   01= َدد ب > ق 
   01( = ب جـ د> ) ق/ 01( = َد د ب> )ق / 01( = أ ب جـ> )ق /  01(= د

  –( مرتان) ن أ ب  اختصار المثلث  –( مرة 15) اختصار إذن   :  لالختصار -
 ب / س د / ص  ب / س  أ :  االنتماء / للمستوى أ ب جـ د   النقطة ن  : عدم االنتماء 
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 في المستوى ب جـ د  جـ د : االحتواء / ص  جـ / س  د / 
 

 : النقل إلى االسمية - جسيدالت
 مجموع –مرسومتان –تالقيهما  –الواقعة  –مائاًل 
 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 –(مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان) متقاطعين  –( مرات 11) عموديًا  –( مرتان) قاطعًا –موازيًا 

 د تعامُ  –( مرات 4) العمودي  –المتوازيان  –العموديان  –متقاطعة 
 :عمليات عالئقية  -

 ص// ص فإّن س  س والمستقيم ل  المستقيم ل 
 ص ص فإّن ل // س و كان س  ل 

 مربع طول أحد األقطار في متوازي المستطيالت يساوي مجموع مربعات أبعاد ثالثة أحرف متقاطعة في نقطة 
 2(م ب+ )  2(م أ= )  2(م ب) 
 2(م ب+ )  2(أ ن= )  2(ن ب) 
  2(د ب + )  2(د د )  = 2(َد ب ) 
  01( = َد د ب> ) ق 
  01( = ب جـ د> ) ق 
  2(جـ ب + )  2(د جـ = )  2(د ب ) 
 (مرتان)   2(د َد + )  2(د أ + )  2(د جـ = )  2(َد ب ) 
 01( = أ ب د> )ق ( = أ ب جـ > )ق 
 01(= ن م ب > )ق 

 01(= أ ب د> )ق 
 01( = أ ب جـ> )ق 
 01( = َد د ب> )ق 
 01( = ب جـ د> )ق 

 :عمليات مادية -
 درسنا  –ُنعبر  

 :عمليات ذهنية -
 الحظ –بّين  -نستنتج –(محلول) برهن  -(مرتان في أمثلة محلولة: مرات 6) أثبت 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - التغريب
 ال يوجد: الفاعل أـنا

 نستنتج –ُنعبر -درسنا : الفاعل نحن
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 بّين  –الحظ -(مرات 6) أثبت  –برهن  –لمتع: الفاعل أنت
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1
الفاعل ) تقع  –( المستقيمات: الفاعل) تقع  –( نقطة: الفاعل) تنتمي  –( المستقيم: الفاعل) يقع 

) توازى  -(النقطة ن :  الفاعل) ال تنتمي  –( المستقيم : الفاعل ) يمر –(  5، ل2، ل1المستقيمات ل
 (الفاعل المستقيم أ ب ) يالقيه  –( القاعل النقطة م) ال تنتمي  -(مستقيمان: الفاعل
 :صيغة المبني للمجهول .2
 ُأخذت -ُأقيم  –( مرتان) ُيقال 
 : النقل لإلسمية .5
) متقاطعين  –( مرات 4) العمودي  –الواقعة  –مائاًل  –( مرات 11) عموديًا  –( مرتان) قاطعًا –موازيًا 
 –المتوازيان  –العموديان  –تالقيهما  –متقاطعة  –مجموع  –( مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان

 تعاُمد -مرسومتان
 :أدوات الربط - البنية المنطقية

في ويكون قاطعًا في نقطة،  أويقع بتمامه في المستوى أو  يكون موازيًا للمستوى قد علمت أّن المستقيمو
 مائالً  أويكون عموديًا عليه  فإنهان المستقيم قاطعًا للمستوى، حالة ك

 ُنعبر عن ذلك بالرموز و
 مستقيم يقع في المستوى س أييكون عموديًا على  فإنه... 

 المارة بنقطة أ والواقعة في المستوى س ... في الشكل المقابل فـ
  ل  س 

 ودية على المستقيم ل عند أعم... ،  5، ل2، ل1في الشكل المقابل المستقيمات لفـ
 تقع جميعها في مستوًا واحداً ... ،  5، ل2، ل1المستقيمات ل 

 يكون عموديًا على مستوى معلومومستقيم واحد يمر بنقطة معلومة  هناك
 في الشكل المقابلفـ
 ص ل  فإن  ص // كان س وس،  كذلك إذا كان ل و

       01=  أ ب د > أّن ق  أيب د   د َد 
 01( = ب جـ د> )  ق  
   (د ب)2(جـ ب + ) 2(د جـ = )  2  

   2(د َد + )  2(د أ + )  2(د جـ = )  2(َد ب ) أّن  أي
 تنتمي للمستوى أ ب جـ د ال ن نقطة –أثبت أّن فـ   -قاعدته المثلث ب جـ د  وأ ب جـ د هرم ثالثي رأسه أ 

  أ ب   ب د-   أب   ب جـ-   أ ب  جـ د  المستوى ب-   أ ب  أّن جـ د  أيجـ د 
 أ ب
 م ب  ن م   -   2(م ب + )  2(م أ = )  2(أ ب )    -ن أ ب متساوي األضالع  أّن  كما
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   ( ن ب)01( = ن م ب > )أّن ق  أي 2(م ب + )  2(م ن = )  2 -   ن م المستوى أ ب جـ د 
  2ل//  1ل فإن   سالمستوى   2، ل سالمستوى   1إذا كان ل-في الشكل المقابلفـ

 س المستوى   2ل فإن  ،  سالمستوى   1، كان ل 2ل//  1إذا كان ل
 كان أحدهما عموديًا على مستوى كان اآلخر عموديًا عليه أيضًا وإذا توازى مستقيمان 

 2ل//  1ل س فإن  المستوى   2، ل سالمستوى   1إذا كان ل: في الشكل المقابلفـ
  سالمستوى ونقطة أ  أقصر مسافة بين

  سهذا البعد ثابت مهما كان موضع النقطة أ في المستوى وُيقال لطول أ ب إنه البعد بين المستويين فإنه 
 على أبعاد متساوية من رؤوسهوم نقطة ال تنتمي إلى مستواه، 

 ن مثلنقطة على هذا العمود  أيُأخذت ثم أ ب جـ مثلث ُأقيم عمود على مستواه من أ 
لمعرفة وضع ا

 الرياضية
 ( modifiers)صيغ البدل  -

 وعلمت أن المستقيم قد يكون موازيًا للمستوى أو يقع بتمامه في المستوى أو يكون قاطعًا في نقطة 
 : الجمل الشرطية -

 وفي حالة كان المستقيم قاطعًا للمستوى، فإنه يكون عموديًا عليه أو مائالً 
ان المستقيم عموديًا على جميع لمستقيمات الواقعة في ذلك ُيقال لمستقيم أنه عمودي على مستوى إذا ك

 المستوى
 إذا كان المستقيم ل عموديًا على المستوى س فإنه يكون عموديًا على أي مستقيم يقع في المستوى س

 :إذا كان مستقيم عموديًا على كل من مستويين فإنهما يكونان متوازيين كما أنه
 مستويين متوازيين فإنه يكون عموديًا على المستوى اآلخرإذا كان مستقيم عموديًا على أحد 

 ص ، فإّن ل ل ص ، المستقيم ل س إذا كان المستقيم ل 
 ص ، فإّن ل ص//  س، وكان س وكذلك إذا كان ل 

  2(د ب + ) 2(َد د = )  2(َد ب )   01        =  أ ب د > أّن ق  أيب د   د َد 
جـ ب + )  2(د جـ = )  2(د ب )  01  =  ب جـ د > ق  ح مستطيل بما أن القاعدة أ ب جـ د سط

)2 

     :، فأثبت أنّ  01( = أ ب د> )ق ( = أ ب جـ> )فإذا كان ق 
 ب د   أ ب  01 ( = ب جـ د> ) ق  بما أنّ  

 ب جـ   أب  01 ( = أ ب جـ> ) ق  بما أنّ 
 أ ب أّن جـ د  أيجـ د  أ ب   -المستوى ب جـ د   أ ب  ستوى ب جـ د  في الم بما أن جـ د 
 2ل//  1ل س فإن  المستوى   2، ل سالمستوى   1إذا كان ل

 إذا توازى مستقيمان وكان أحدهما عموديًا على مستوى كان اآلخر عموديًا عليه أيضاً 
 س توى المس  2ل فإن  ،  سالمستوى   1، كان ل 2ل//  1إذا كان ل
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ص، فإنه ُيقال لطول أ ب إنه البعد  ص حيث ب  س، أ ب  المستوى ص، أ // إذا كان المستوى س 
 بين المستويين وهذا البعد ثابت مهما كان موضع النقطة أ في المستوى س

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 ُنعبر  -الحظ  –بّين  -نستنتج –(محلول) برهن  -(مرتان في أمثلة محلولة: مرات 6) أثبت 
 والنتائج المنبثقة منها بشكل جاهز ( 5)تم تقديم تعريف تعامد مستقيم مع مستوى والنظرية  -
 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -

 كان موضع النقطة أ في المستوى س مهماوهذا البعد ثابت 
 ين عند نقطة تقاطعهما يكون عموديًا على مستويهماالمستقيم العمودي على مستقيمين متقاطع

 هناك مستقيم واحد يمر بنقطة معلومة ويكون عموديًا على مستوى معلوم
 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات؟

 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  - الفاعلية
 ُنعبر  –درسنا  :ضمائر المتكلم

 علمت :ضمائر المخاطب
 : مفكر -

برهن  –( مرتين ُذكرت في مثال ومرتان في التمارين ومرتين في األسئلة) أثبت  :ضمائر المخاطب
 الحظ -بّين  –( ذكرت في مثال محلول)

 نستنتج : ضمائر المتكلم
 : الضمائر الشخصية - السلطة

 ال يوجد :ضمير المتكلم أنا
 نستنتج -ُنعبر  –درسنا  :ضمير المتكلم نحن

 الحظ -بّين  –برهن  –( مرات 6) أثبت  –علمت  :(صيغ األمر) المخاطب  ضمائر
 السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة نتيجة استخدام صيغ األمر بكثرة -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 وهذا البعد ثابت مهما كان موضع النقطة أ في المستوى س
 :الضمير نحناستخدام  - الشكالنية

  نستنتج -ُنعبر  –درسنا  -
 :صيغة المبني للمجهول -

 ُأخذت -ُأقيم  –( مرتان) ُيقال 
 :مدى تخصصية الشكل -

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 نتائج التحليل لوحدة الهندسة الفراغية في الصف العاشر

 اضي؟كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الري
 مؤشرات في النص الكتابي خصائص الخطاب

 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية - التخصص
 –( مرتان) المستويين  –المستقيمات  –( مرات 6) نقطة  –(  مرة 12) مستوى  –( مرة 11) مستقيم 
 (مرتان) المستقيمان –عمود  –رؤوس 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
نقطة معلومة  –( مرات 5)مستقيم معلوم  –متوازي مستطيالت  –(  مرة 12) مستوى  –( مرة 11 )مستقيم 

متساوي  –مربع طول أحد األقطار  –المستقيمات العمودية  –مستقيمين متقاطعين  –المستقيم العمودي  -
 متوازي األضالع  –رؤوس مستطيل  –مثلث قائم الزاوية  –قطران  –األضالع 

 :رموز رياضية -
 :للتعبير عن أسماء المستقيمات والنقاط -

/ َد ب أحد األقطار ( /  مرات 6) النقطة أ ( / مرتان)  5، ل 2، ل 1المستقيمات ل( / مرات 4)المستقيم ل 
النقطة ب / ل منتصف أ جـ / م نقطة /القطعة المستقيمة أ ب /أ جـ ، ب د قطران / ن نقطة / رأس أ / جـ د
/ أ ب ، جـ د مستقيمان متوازيان / المستقيم ب د / المستقيم أ جـ  ( / مرتان) وم أ ب مستقيم معل/ ب جـ / 

    /      ( /     مرتان )  /         المستقيم /  المستقيم 

 :للتعبير عن أسماء المستويات -
 (مرات 6)وى ص المست –( مرة 16) المستوى س 

 :للتعبير عن أسماء األشكال الهندسية -
أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في /       أ ب جـ د سطح مستطيل /   أ ب جـ د َأ َب جـَ َد متوازي مستطيالت 

 أ ب جـ د متوازي أضالع /     أ ب جـ د هرم ثالثي /       قاعدة الهرم المثلث ب جـ د / ب 

 :وازي والتقاطع للتعبير عن التعامد والت -
{        أ } = س  ل (         مرتان) ص  ل (           مرات 6) س  ص          ل // س 
(          مرات 5) المستوى أ ب جـ د  ن م (      مرتان) م ب  ن م (      مرتان)    ب د    دَد 

  المستوى أ ب جـ     م ل      2ل//  1المستوى س    ل  1م أ        ل م ب  ن م  م أ 

                   (       مرتان) المستوى س                        

             المستوى س     // س     المستقيم أ ب  //    

 (مرتان) المستوى س //  (      مرتان)  //  
 : للتعبير عن قياس الزوايا -
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 01= ن م ب > ق /           01=  أ ب د > ق  =أ ب جـ > ق ( /         01= َدد ب > )ق 
  –( مرتان) ن أ ب  اختصار المثلث  –( مرة 15) اختصار إذن  : لالختصار -

 /س  د / ص  ب / س  أ :  االنتماء / للمستوى أ ب جـ د   النقطة ن  :  عدم االنتماء 

 في المستوى ب جـ د جـ د : االحتواء / ص جـ / س  د /  ب  
 : النقل إلى االسمية - التجسيد

 مجموع -مرسومتان  –تالقيهما  –الواقعة  –مائاًل 
 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 –( مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان) متقاطعين  –( مرات 11) عموديًا  –( مرتان) قاطعًا  –موازيًا 

 تعاُمد  –توازي  –متوازيان  –تقاطع  –( مرات 4) العمودي  –المتوازيان  –العموديان  –متقاطعة 
 :عمليات عالئقية  -

 ص// ص فإّن س  س والمستقيم ل  المستقيم ل 
 ص ص فإّن ل // س و كان س  ل 

مربع طول أحد األقطار في متوازي المستطيالت يساوي مجموع مربعات أبعاد ثالثة أحرف متقاطعة في 
 نقطة 

 2(م ب+ )  2(أم = )  2(م ب) 
 2(م ب+ )  2(أ ن= )  2(ن ب) 
  2(د ب + )  2(د د = )  2(َد ب ) 
  01( = َد د ب> ) ق 
  01( = ب جـ د> ) ق 
  2(جـ ب + )  2(د جـ = )  2(د ب ) 
 (مرتان)   2(د َد + )  2(د أ + )  2(د جـ = )  2(َد ب ) 
 01( = أ ب د> )ق ( = أ ب جـ > )ق 
 01(= ن م ب > )ق 

 01(= أ ب د> )ق 
 01( = أ ب جـ> )ق 
 01( = َد د ب> )ق 
 01( = ب جـ د> )ق 

 :عمليات مادية -
 ذكرنا  –درسنا  –ُنعبر  

 :عمليات ذهنية -
 الحظ –بّين  -نستنتج  -برهن  -(مرات 5) أثبت 
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 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية - التغريب
 ال يوجد:  الفاعل أنا

 ذكرنا -نستنتج  –ُنعبر  –درسنا (: راتم 6)  الفاعل نحن
 بّين -الحظ  –برهن  –علمت  –( مرات 5) أثبت (: مرة 11)  الفاعل أنت

 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .6

( الفاعل المستقيم أ ب )يالقيه  –( مستقيم خارج المستوى: الفاعل) وازى  –( المستقيم ل: الفاعل) ال يشترك 

: الفاعل) تنتمي  – (مرات  3) ( المستقيم / المستقيم ل / مستقيم خارج المستوى: الفاعل) يوازي  –

/ المستوى ص: الفاعل) يمر  –( //  :الفاعل) يعينان  –(،  الفاعل ) قطعتا  –( نقطة
( 5، ل2، ل1المستقيمات ل/ المستقيمات : الفاعل ) تقع  –(مستقيمان: الفاعل) توازى  -(مرتان) ( المستقيم

 (المستقيم: الفاعل) يقع  -(مرتان) ( النقطة م / النقطة ن: الفاعل ) ال تنتمي  –(مرتان) 
 :صيغة المبني للمجهول .7
 ُأخذت -ُأقيم  -ُرسمت  –( مرتان) ُيقال  –( مرتان ) ُرِسم 
  :النقل لإلسمية .4
 –( مرتان) متوازيين  –تقاطعهما  –( مرتان) متقاطعين  –( مرات 11) عموديًا  –( مرتان) قاطعًا  –موازيًا 

 –مائاًل  -تعاُمد  –توازي  –متوازيان  –تقاطع  –( مرات 4) العمودي  –المتوازيان  –العموديان  –متقاطعة 
 مجموع –مرسومتان  –تالقيهما  –الواقعة 

 :أدوات الربط - البنية المنطقية
 مرة 17: حرف العطف الواو

 مرات 4 :حرف الفاء
 مرات 5 :حرف العطف أو

 مرة واحدة: قد
 مرات 5: فإن  
 مرات 5: أي

 مرة 14(:  ) إذن 
 مرة واحدة : هناك

 مرتان: ال النافية
 مرة واحدة: كما
 مرة واحدة: ثم

 مرة واحدة: مثل
 ( modifiers)صيغ البدل  -وضع المعرفة 
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 يكون موازيًا للمستوى أو يقع بتمامه في المستوى أو يكون قاطعًا في نقطة  قدوعلمت أن المستقيم  الرياضية
 : الجمل الشرطية -

 وفي حالة كان المستقيم قاطعًا للمستوى، فإنه يكون عموديًا عليه أو مائالً 
الواقعة في ذلك  كان المستقيم عموديًا على جميع لمستقيماتإذا  ُيقال لمستقيم أنه عمودي على مستوى

 المستوى
 يكون عموديًا على أي مستقيم يقع في المستوى سفإنه كان المستقيم ل عموديًا على المستوى س إذا 
 :يكونان متوازيين كما أنه فإنهماكان مستقيم عموديًا على كل من مستويين  إذا
 المستوى اآلخر كان مستقيم عموديًا على أحد مستويين متوازيين فإنه يكون عموديًا على إذا

 ص ل فإن   ،ص ، المستقيم ل س كان المستقيم ل إذا 
 ص ل فإن   ،ص//  س، وكان س كان ل  إذا وكذلك
  2(د ب + ) 2(َد د = )  2(َد ب )   01        =  أ ب د > أّن ق  أيب د   د َد 

 2(جـ ب + ) 2(د جـ = )  2(د ب )  01  =  ب جـ د > ق  بما أن القاعدة أ ب جـ د سطح مستطيل 

    : أثبت أنّ فـ،  01( = أ ب د> )ق ( = أ ب جـ> )كان ق  إذافـ
 ب جـ   أب  01 ( = أ ب جـ> ) ق  بما أنّ / ب د   أ ب  01 ( = ب جـ د> ) ق  بما أنّ  

 أ ب أّن جـ د  أيجـ د  أ ب   -المستوى ب جـ د   أ ب  في المستوى ب جـ د   بما أن جـ د 
 2ل//  1ل س فإن  المستوى   2، ل سالمستوى   1كان لإذا 
 اآلخر عموديًا عليه أيضاً كان توازى مستقيمان وكان أحدهما عموديًا على مستوى إذا 
 س المستوى   2ل فإن  ،  سالمستوى   1، كان ل 2ل//  1كان ل إذا
ُيقال لطول أ ب إنه البعد فإنه ص،  ص حيث ب  س، أ ب  أ  المستوى ص،// كان المستوى س  إذا

 كان موضع النقطة أ في المستوى سمهما بين المستويين وهذا البعد ثابت 
 سالمستقيم ل يوازي المستوى فإن  كان المستقيم ل ال يشترك مع المستوى س في أي نقطة إذا 
 يوازي ذلك المستوى نهفإوازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى إذا 

 يعينان مستوى وليكن ص فهما // بما أن  

  ،  ل م يوازي كاًل من  أن  أثبت فـكان ل م هو خط تقاطع المستويين س، ص  فإذا
 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 ُنعبر  -الحظ  –بّين  -نستنتج -برهن  -(مرات 5) أثبت 

والنتائج المنبثقة منها ( 5)تم تقديم تعريف توازي مستقيم ومستوى و تعامد مستقيم مع مستوى والنظرية  -
 بشكل جاهز 

 :اللغة المستخدمة حاسمة ويظهر من خالل القرارات الصريحة الُمتخذة -
لى مستقيمين متقاطعين المستقيم العمودي ع /كان موضع النقطة أ في المستوى سمهما وهذا البعد ثابت 
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هناك مستقيم واحد يمر بنقطة معلومة ويكون عموديًا على / عند نقطة تقاطعهما يكون عموديًا على مستويهما
 مستوى معلوم

 ؟كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  الفاعلية

 :ضمائر المتكلم
 ذكرنا -عبر نُ  –درسنا 

 : ضمائر المخاطب
 علمت

 : مفكر
 نستنتج : ضمائر المتكلم
 الحظ –بّين  –برهن –( مرات 5) أثبت : ضمائر المخاطب

 
 : الضمائر الشخصية - السلطة

 ال يوجد:  ضمير المتكلم أنا
 ذكرنا -نستنتج  –ُنعبر  –درسنا (: مرات 6) ضمير المتكلم نحن
 الحظ  –بّين  –برهن  –( مرات 5) أثبت  –علمت (: مرة 11) (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة نتيجة استخدام صيغ األمر بكثرة -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 كان موضع النقطة أ في المستوى س مهماوهذا البعد ثابت 
 سالمستقيم ل يوازي المستوى فإن  توى س في أي نقطة كان المستقيم ل ال يشترك مع المسإذا 
 يوازي ذلك المستوى فإنهوازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى إذا 

 صيعينان مستوى وليكن  فهما //  بما أن  
 :(مرات 4)استخدام الضمير نحن  - الشكالنية

 ذكرنا -  نستنتج -ُنعبر  –درسنا 
 :صيغة المبني للمجهول -

 ُرِسمت  –( مرتان) ُرِسَم  –ُأخذت  –ُأقيم  –( مرتان) ُيقال 
 :مدى تخصصية الشكل -

 تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصة
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 ( 6) ملحق رقم 

 في الصف الثاني عشر( القطوع المخروطية) نتائج تحليل درس وحدة الهندسة  .1
 في الصف الثاني عشر( القطوع المخروطية) ليل لوحدة الهندسة نتائج التح .2
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 القطع الُمكاِفئ: نتائج تحليل الدرس األول
 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :المفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الرياضية -
 –( مرتان) مستقيم  –( مرات 5) نقطة  –مستقيم معلوم –( مرات 5) نقطة ثابتة  –( مرات 5) توى المس –النقاط 
 –عموديًا  –االتجاهات األربعة  –( مرتان)الخط المستقيم  –منتصف المسافة  –المستقيم الثابت  –(مرة 14) الرأس 

 مساحة –حجم  –دورة كاملة 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -
 –( مرات 6) الدليل  –( مرة 15) البؤرة  –المنحنى المفتوح  -( مرتان) المحل الهندسي –( مرة 17) لمكافئ القطع ا

المحور الصادي  –المحور الصادي الموجب  –المحورين اإلحداثيين  -معادلة القطع المكافئ –( مرتان) محور التماثل 
محور  –( مرتان) انعكاس  –( مرات 6) المعادلة  –المحور السيني السالب  –المحور السني الموجب  –السالب 
 –( مرتان) معادلة محور التماثل للقطع المكافئ  –( مرات 4) معادلة الدليل  –محور الصادات  –( مرتان) السينات 
 (مرتان)الخط المستقيم  –حجم  –منحنى القطع المكافئ  –مساحة  –مماس 
 :رموز رياضية -
 : للتعبير عن أسماء النقاط -

الرأس  -النقطة ر –( مرتان) أوضاع مختلفة للنقطة ن  5، ن 2، ن 1ن –( مرتان) ن نقطة  –( مرتان) نقطة  ب
 (7-، 1)ب  –( 1,5)، بؤرة  1<أ( 1أ، ) ب  – 1<أ( أ-، 1)ب  –( ص، س) ن  – 1<أ( أ، 1)ب  –( 1,1)

 :للتعبير عن أسماء المستقيمات -
 ( معادلة الدليل)  1= ص –( معادلة الدليل)  5-= ص   -المستقيم الثابت ل –( مرتان) ل مستقيم 

 ( مرات 6) اختصار إذن   : لالختصار  -
 :للتعبير في المعادالت -
 أ ص 6=  2س/     أ ص 6 -=  2س/  1/2( 2(أ–ص + )  2س= )أ + ص ( / مرتان) ن ب = ن و 
 س6-=  2ص/ س   11=  2ص/ ص  21 -=  2س/ ص   12=  2س/ أ س   6 -= 2ص/ أ س  6= 2ص

ص
ص
لتخ
ا
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 : النقل إلى االسمية -
 (مرتان) المقارنة  -(مرتان) المار  –الواقعة  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساويًا  -مجموعة 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 ( مرتان) انعكاس 

 :عمليات عالئقية  -
 أ ص 6=  2س: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى أعلى 

 أ ص 6 -=  2س: مكافئ المفتوح إلى أسفل معادلة القطع ال
 أ س 6=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليمين 
 أ س 6 -=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليسار 

 :عمليات مادية -
 عّين -(مرات 5) ارسم  –اكتب –( مرات 6) انظر  –سنستخدم 

 :عمليات ذهنية -
 بّين –( مرتان) الحظ  –( مرتان) تج نستن –( مرات 4) أوجد  –ِجْد 

سيد
لتج
ا

 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 ال يوجد: الفاعل أنا

 نستنتج –ُنسمي  –سنستخدم : الفاعل نحن
 –اكتب –(مرات 4) أوِجد  –ِجدْ  –( مرات 5) ارسم  –( مرتان) الحظ  –( مرات 6) انظر  -تعرفت : الفاعل أنت

 عّين  –بّين
 :الفاعليةإخفاء  -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

  –( مجموعة جميع النقاط: الفاعل) تبعد  –"( الدائرة والقطع المكافئ" هذان الشكالن : الفاعل) ينتميان 
– ( أربعة أوضاع: الفاعل) توجد  –( المنحنى المفتوح: الفاعل) يجمع  –( مرات 5(  ) نقطة: الفاعل) تتحرك 
  -( الرأس: الفاعل) يقع  –( مرتان( ) القطع المكافئ: الفاعل) يتخذ  –( القطع المكافئ: لفاعلا) يتخذها 
  –( هذه المنطقة: الفاعل) دارت  –( الشكل: الفاعل) يمثل  –( مرتان(  ) المعادلة: الفاعل) تتبع 

 (مخروط دائري قائم : الفاعل) ال يمر 
 ُيسمى  –ُتسمى  :صيغة المبني للمجهول .2
) المار  –الواقعة  –( مرتان) انعكاس  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساويًا  -مجموعة : قل لإلسميةالن .5

 (مرتان) المقارنة  -(مرتان

ريب
لتغ
ا
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 : أدوات الربط -
هذان الشكالن ينتميان إلى مجموعة والقطع المكافئ، ومنها الدائرة وتعرفت سابقًا بعض األشكال الهندسية المستوية، 

 األشكال الهندسية تسمى القطوع المخروطيةمن 
 هو مبين في الشكل  كما

حركة الكواكب والعدسات، وعلمية مختلفة، مثل المرايا وفلكية وللقطوع المخروطيةأهمية كبيرة في دراسات فيزيائية و
المسلمين، والعرب وتعود الدراسات األولى لهذه األشكال إلى علماء اإلغريق وحركة اإللكترونات في الذرة؛ و
القطع الناقص، والقطع المكافئ، : التفاضل ففي دراسة القطوع المخروطية التاليةوسنستخدم مبادئ الهندسة التحليلية و
 القطع الزائدو
 في الشكلفـ
 النقطة ن تتحرك في المستوىو

 ُنسمي كما أمثالها قطعًا مكافئًا،و، 5، ن2، ن1ُيسمى المنحنى المفتوح الذي يجمع النقاط الثالثة ن
 الدليل الرأسوالواقعة في منتصف المسافة بين البؤرة ( ر) النقطة 

 الرأس محور التماثلوالخط المستقيم المار بالبؤرة 
 البؤرةو( 1،1)حيث الرأس 

 يلي كماويمكن توضيحها 
 1<، أ(،أ1)أّن ب  أيالبؤرة على المحور الصادي الموجب، و، (1،1)الرأس 

 معاالت القطع المكافئ بطريقة مماثلة يمكن اشتقاقو
 1<، أ(أ-،1)أّن ب  أيالبؤرة على المحور الصادي السالب، و، (1،1)الرأس 
 1<، أ(1أ،)أّن ب  أيالبؤرة على المحور السيني الموجب، و، (1،1)الرأس 
 1<، أ(1أ،-)أّن ب أي  البؤرة على المحور السيني السالب،و، (1،1)الرأس 

 كذلك معادلة دليلهوجد معادلته، وارسم شكاًل تقريبيًا للقطع، (. 5،1)بؤرته و( 1،1)قطع مكافئ رأسه 
 7( = البعد بين الرأس والبؤرة) حيث إن أ و - 5(= البعد بين الرأس والبؤرة)وحيث إن أ 

 أوجد معادلته ثمارسم شكاًل نقريبيًا للقطع، . 7=دليله المستقيم صو (1،1)قطع مكافئ رأسه 
 الصورة العامة للقطع المكافئو( 7-، 1) البؤرة ب  -( مرتين) قارنة بين المعادلتين بالمو -الدليل وبين البؤرة 

 معادلة محور التماثل للقطع المكافئ في كل من الحالتين اآلتيتينومعادلة الدليل وأوجد كاًل من الرأس والبؤرة 
 ةارسم شكاًل تقريبيًا له في كل حالواكتب معادلة القطع المكافئفي كل مما يلي، 

 6-= الدليل  صو( 1،  1)الرأس  -( 1، 2)البؤرة و (1،  1)الرأس 
 2-= الدليل س و( 1،  2) البؤرة  -  1= الدليل صو( 1-،  1) البؤرة 

 معادلة محور التماثلومعادلة الدليل وأوجد كاًل من الرأس والبؤرة 
 عّين رأسه وبؤرتهوقطع مكافئ بّين أّن المحل الهندسي للنقطة هو  -أوجد قيمة أف...إذا كان المستقيم 

الخط المستقيم المار ببؤرة القطع المكافئ وص 6=  2أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى القطع المكافئ س
 أوجد حجم الجسم الناتجفـإذا دارت هذه المنطقة حول محور السينات دورة كاملة، و. عموديًا على محور التماثل

قية
منط

ة ال
لبني
ا

 



262 
 

 ( modifiers) صيغ البدل -
 ُتسمى القطوع المخروطية التي يمكن الحصول عليها من قطع مخروط دائري قائم مزودج بمستٍو ال يمر برأس المخروط
توجد أربعة أوضاع يمكن أن يتخذها القطع المكافئ وفقًا لالتجاهات األربعة الممكنة لفتحة القطع، ويمكن توضيحها كما 

 :يلي
 : الجمل الشرطية -

 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)ن كانت  إذا
 أوجد قيمة أفـس،  8=  2أ مماسًا للقطع المكافئ ص+ س = كان المستقيم ص  إذا
 أوجد حجم الجسم الناتجفـدارت هذه المنطقة حول محور السينات دورة كاملة،  إذاو

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 ُنسمي -بّين  –( مرتان) الحظ  –( مرتان) تنتج نس –( مرات 4) أوجد  –ِجْد 

تم تقديم طريقة إيجاد معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى أعلى بشكل جاهز وُأعطي المجال للطالبات إليجاد  -
 معادلة القطع المكافئ في االتجاهات الثالثة األخرى

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 

 لرياضياتكيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن با
 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 ُنسمي -سنستخدم  :ضمائر المتكلم -
 عّين –اكتب  –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6) انظر  –تعرفت  :ضمائر المخاطب -
 : مفكر -
 نستنتج  : ضمائر المتكلم -
 (مرتان) الحظ  –بّين  –( مرات 4) أوجد  –ِجْد  :ضمائر المخاطب -

لية
فاع
ال

 

 : الشخصيةالضمائر  -
 ال يوجد: ضمير المتكلم أنا

 نسمي -نستنتج –سنستخدم : ضمير المتكلم نحن
 –ِجْد  -عّين  –اكتب  –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6) انظر  –تعرفت : (صيغ األمر) ضمائر المخاطب 

 (مرتان) الحظ  –بّين  –( مرات 4) أوجد 
 (صيغة األمر) ضمير المخاطب السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة لكثرة استخدام  -
 :للسلطة واليقينية( modality)دالالت وجهة االستخدام  -

 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)كانت ن  إذا

طة
لسل
ا
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 :استخدام الضمير نحن -
 ُنسمي -نستنتج –سنستخدم 

 :صيغة المبني للمجهول -
 ُيسمى  –ُتسمى 

 :مدى تخصصية الشكل -
 كثرة الرموز والمفردات الرياضية المتخصصةتخصصي نظرًا ل -

نية
كال
الش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



265 
 

 نتائج التحليل لوحدة القطوع المخروطية للصف الثاني عشر علمي
 كيف يمكن تفسير طبيعة الرياضيات والنشاط الرياضي؟

 مؤشرات في النص الكتابي
خصائص 

 الخطاب
 :اضيةالمفردات المستخدمة وفقًا للتعريفات الري -
 –( مرتان) مستقيم  –( مرات 5) نقطة  –مستقيم معلوم –( مرات 5) نقطة ثابتة  –( مرات 5) المستوى  –النقاط 
 –عموديًا  –االتجاهات األربعة  –( مرتان)الخط المستقيم  –منتصف المسافة  –المستقيم الثابت  –(مرة 14) الرأس 

 مساحة –حجم  –دورة كاملة 
 :االصطالحية/ التعبيرات العرفية -

 –( مرات 6) الدليل  –( مرة 17) البؤرة  –المنحنى المفتوح  -( مرتان) المحل الهندسي -( مرة 15) القطع المكافئ 
المحور الصادي  –المحور الصادي الموجب  –المحورين اإلحداثيين  -معادلة القطع المكافئ –( مرتان) محور التماثل 

محور  –( مرتان) انعكاس  –( مرات 6) المعادلة  –محور السيني السالب ال –المحور السني الموجب  –السالب 
 –( مرتان) معادلة محور التماثل للقطع المكافئ  –( مرات 4) معادلة الدليل  –محور الصادات  –( مرتان) السينات 
 (مرتان) مستقيم  – (مرتان)الخط المستقيم  –حجم  –منحنى القطع المكافئ  –مساحة  –مماس 
 :ز رياضيةرمو  -
 : للتعبير عن أسماء النقاط -

الرأس  -النقطة ر –( مرتان) أوضاع مختلفة للنقطة ن  5، ن 2، ن 1ن –( مرتان) ن نقطة  –( مرتان) ب نقطة 
 (7-، 1)ب  –( 1,5)، بؤرة  1<أ( 1أ، ) ب  – 1<أ( أ-، 1)ب  –( ص، س) ن  – 1<أ( أ، 1)ب  –( 1,1)

 :للتعبير عن أسماء المستقيمات -
 ( معادلة الدليل)  1= ص –( معادلة الدليل)  5-= ص   -المستقيم الثابت ل –( مرتان) ستقيم ل م

 ( مرات 6) اختصار إذن   : لالختصار -
 :للتعبير في المعادالت -
 أ ص 6=  2س/ أ ص 6 -=  2س/  1/2( 2(أ–ص + )  2س= )أ + ص ( / مرتان) ن ب = ن و 
 س6-=  2ص/ / س  11=  2ص/ / ص  21 -=  2س/ / ص  12=  2س/ أ س   6 -= 2ص/ أ س  6= 2ص

ص
ص
لتخ
ا
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 : النقل إلى االسمية -
 (مرتان) المقارنة  -(مرتان) المار  –الواقعة  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساويًا  -مجموعة 

 :أسماء متخصصة تغلف العمليات -
 ( مرتان) انعكاس 

 :عمليات عالئقية  -
 أ ص 6=  2س: لى أعلى معادلة القطع المكافئ المفتوح إ

 أ ص 6 -=  2س: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى أسفل 
 أ س 6=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليمين 
 أ س 6 -=  2ص: معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى اليسار 

 :عمليات مادية -
 تعرفت -ُنسمي  –عّين –اكتب–سنستخدم  -(مرات 5) ارسم  –( مرات 6) انظر 
 :عمليات ذهنية -
 ِجْد  -بّين –( مرتان) الحظ  –( مرتان) نستنتج  –( مرات 4) أوجد 

سيد
لتج
ا

 

 :وجود فاعلين بشر في العمليات الرياضية -
 ال يوجد : الفاعل أنا

 ُنسمي  –سنستخدم  -(مرتان)نستنتج (: مرات  6) الفاعل نحن
 –ِجْد  –تعرفت  -(مرتان) الحظ   -( مرات 5) ارسم  -(راتم 6) انظر  –( مرات 4) أوجد (: مرة 21) الفاعل أنت

 بّين  –عّين  –اكتب 
 :إخفاء الفاعلية -
 :صيغة المبني للمعلوم الفاعل كائن رياضي .1

  –( مجموعة جميع النقاط: الفاعل) تبعد  –"( الدائرة والقطع المكافئ" هذان الشكالن : الفاعل) ينتميان 
– ( أربعة أوضاع: الفاعل) توجد  –( المنحنى المفتوح: الفاعل) يجمع  –( اتمر  5(  ) نقطة: الفاعل) تتحرك 
  -( الرأس: الفاعل) يقع  –( مرتان( ) القطع المكافئ: الفاعل) يتخذ  –( القطع المكافئ: الفاعل) يتخذها 
  –( هذه المنطقة: الفاعل) دارت  –( الشكل: الفاعل) يمثل  –( مرتان(  ) المعادلة: الفاعل) تتبع 

 (مخروط دائري قائم : الفاعل) ال يمر 
 :صيغة المبني للمجهول .2
 ُيسمى  –ُتسمى 
 : النقل لإلسمية .5

) المقارنة  -(مرتان) المار  –الواقعة  –( مرتان) انعكاس  –واقعان  –( مرة 24) المكافئ   –مساويًا  -مجموعة 
 (مرتان

ريب
لتغ
ا
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 : أدوات الربط -
 مرة 68: الواوحرف العطف 

 مرات 6: لفاءاحرف 
 مرات 6: أي
 مرات 5: كما

 مرة واحدة: ثمحرف العطف 
 مرة واحدة: مثل

 مرة واحدة: حيث
 مرة واحدة: السينحرف 

قية
منط

ة ال
لبني
ا

 

 ( modifiers)صيغ البدل  -
 ُتسمى القطوع المخروطية التي يمكن الحصول عليها من قطع مخروط دائري قائم مزودج بمستٍو ال يمر برأس المخروط

جد أربعة أوضاع يمكن أن يتخذها القطع المكافئ وفقًا لالتجاهات األربعة الممكنة لفتحة القطع، ويمكن توضيحها كما تو 
 :يلي

 : الجمل الشرطية -
 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)كانت ن  إذا
 أ أوجد قيمةفـس،  8=  2أ مماسًا للقطع المكافئ ص+ س = كان المستقيم ص  إذا
 أوجد حجم الجسم الناتجفـدارت هذه المنطقة حول محور السينات دورة كاملة،  إذاو

 :اللفظية/ أنواع العمليات الذهنية -
 ُنسمي  –ِجْد  -بّين  –(مرتان)نستنتج  –( مرتان) الحظ  –( مرات 4) أوجد 
المجال للطالبات إليجاد  تم تقديم طريقة إيجاد معادلة القطع المكافئ المفتوح إلى أعلى بشكل جاهز وُأعطي -

 معادلة القطع المكافئ في االتجاهات الثالثة األخرى

ضية
لريا
ة ا
عرف
 الم

ضع
و

 
 كيف يمكن تفسير صورة المتعلمات وعالقتهن بالرياضيات

 :مجرد منفذ لألوامر" / scribbler"مخربش  -
 ُنسمي  -سنستخدم (: مرتان) ضمائر المتكلم

 تعرفت  -عّين  –اكتب  –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6 )انظر (: مرات 11) ضمائر المخاطب
 : مفكر -

 (مرتان)نستنتج (: مرتان) ضمائر المتكلم
 ِجْد  -بّين  – (مرتان) الحظ  –(مرات 4) أوجد (: مرات 11) ضمائر المخاطب

لية
فاع
ال
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 : الضمائر الشخصية -
 ال يوجد: ضمير المتكلم أنا

 نسمي –سنستخدم  -( نمرتا)نستنتج (: مرات  6) ضمير المتكلم نحن
 –( مرات 5)ارسم  –(مرات 6) انظر   –( مرات 4) أوجد (: مرة 21( )صيغ األمر)  ضمائر المخاطب

 تعرفت -( مرتان) الحظ  –بّين –ِجْد  -عّين  –اكتب 
 (صيغة األمر) السلطة األساسية تظهر على أنها للمؤلفة لكثرة استخدام ضمير المخاطب  -
 :للسلطة واليقينية( modality) دالالت وجهة االستخدام -

 ن ب= ن و  فإن  نقطة ما على القطع المكافئ، ( س،ص)كانت ن  إذا

طة
لسل
ا

 

 :(مرات 4)استخدام الضمير نحن  -
 ُنسمي –سنستخدم  -( مرتان)نستنتج  

 :(مرتان)صيغة المبني للمجهول  -
 ُيسمى  –ُتسمى 

 :مدى تخصصية الشكل -
 الرياضية المتخصصة تخصصي نظرًا لكثرة الرموز والمفردات -

نية
كال
الش

 



 

 


