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شكر و تقدير

 عند تحقيق النجاح يتذكر النسان أهل الفضل ليشكرهم ، وليسعني بعد النتهاء        

 من إعداد هذه الرسالة إل أن أتقدم بالشكر الخالص والتقدير العميق لكل من أسدى

 إلّي خدمة و وقف بجانبي وقدم لي المساعدة والتوجيه خلل مشخوار بحخثي ، وأخخص

 بالشكر أستاذي الفاضل الدكتور فطين مسعد صاحب العطاء المتميز لما بذله من جهد

 دمه لي من توجيهات كان لها أكبر الثر في إخراج هذه الرسالة بالشكل الذيقوما 

تمت عليه.

    كما وأتقدم بالشكر الى عضوي لجنة النقاش الدكتورة خولة الشخشير ، والخخدكتور

 أحمد فهيم جبر على تفضلهما بنقاش هذه الدراسة ، وعلى المساقات الخختي دّرسخخاني

 إياها والتي تعلمت منها الكثير .  ول انسى أساتذة قسم التربية الذين سخخاهموا فخخي

 إغناء معارفي التربوية وأخص بالذكر الدكتورماهر حشوة والدكتورة آجنس حنانيا ،

وكل الشكر للخت رحاب شحادة سكرتيرة الدائرة على مساعدتها الدائمة.
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 الخ عمخخر صخخبيحكما أخص  بالشكر الدكتور غازي أبو شرخ والخ حازم أبو جخخزرو 

 والخت فضيلة يوسف لما قّدموه من تسهيلت تتعلق بتطبيق أداة الدراسة على معلمي

 الرياضيات في الضفة الغربية ،وأشكر الدكتورة تفيدة الجرباوي ،والدكتور محمخخد

 عمران، والستاذ منير الرفيدي لتكرمهم بالمساعدة  في تطبيق أداة الدراسة علخخى

طلبة كلية العلوم التربوية . 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل للستاذ ماهر ملحم لمراجعته اللغوية وترجمته لملخص الرسالة

.ول أنسى زميلتي شروق الجلد، وزميلي حسن معالي لطباعتهما لهذه الرسالة ،

  وكذلك كل الشكروالتقدير لمركز القطان ممثل بالمشرفين علخخى المكتبخخة عزمخخي

 شنارة وسالي أبوبكر لتعاونهما الدائم . و لمركز القياس والتقويم والعاملين فيه على

مساعدتهم المتواصلة.

 ولأنسى أخي وحبيبي أحمد الرمحي لطباعته إختبار التفكير الهندسي باتقان ولتنسيقه

 لهذه الرسالة والخت الغالية رواء الرمحي لمساعدتها فخخي إحضخخار بعخخض المراجخخع

الضرورية.

 كما أتقدم بالشكر إلى صديقتي سهير العدوي لهتمامها الدائم بخخي والخخى الخخخت

العزيزة  ناهدة بزبز لمساعدتها المستمرة  ،

 وأخيرا كل الشكر والحترام إلى العم العزيز "أبو مهند" وزوجته الغالية لمسخخاعدتهم

لي في رعاية أبنائي  .

، أكرر  شكري وتقديري  عا  .إلى هؤلء جمي
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ملخص الدراسة

            يشكو التربويون عامة ومعلمو الرياضيات خاصة مـن تــدني قـدرات الطلبــة فـي الهندســة،

 ول يقتصر هذا الضعف على الطلبة الفلسطينيين، بل يتعداه الى غالبية دول العالم.  وعند البحث في

 سباب التي تؤدي الى سوء تحصيل الطلبة في الهندسة، نجد أن جانبا منهـا يعــزى الـى صــعوباتال

ناتجة عن عوامل داخلية للمتعلمين ، وأخرى تعزى إلى عوامل خارجية كالمعلم والمنهاج .

       لقد بحثت هذه الدراسة موضوع الهندسة والتفكير الهندسي على الصــعيد الفلســطيني،  وهــدفت

 الى تحديد مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءهــا،  كمــا  هــدفت
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 الى  تحديد  مستويات  التفكير  الهندسي  التي تقدمها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية  في كل

 ) . ولتحقيق  هذه  الهداف استعانت الباحثة بأداتين الولــى مكونــة10-1صف  من الصفوف  من (

 من جزئين  استبانة وإختبار وقد بنت الباحثة الختبار بالسـتعانة  بـأدوات سـابقة. أمـا الداة الثانيـة

). 10-1فهي  تحليل أنشطة وتمارين موضوعات وحدات الهندسة في كل صف من الصفوف من (

ّبقت الستبانة و الختبارالذي تكّون من ( ) فقرة من إختيار من متعدد على عينــة مكونــة مــن (40ط

ًا ، وعلى (191  ) من طلب وطالبات كلية العلوم التربوية من تخصصــي تعليــم105) معلمة ومعلم

ّلـت البيانـات بالعتمـاد علـى الحصـاء الوصـفي  ومـن ثـّم تـّم  الرياضيات وتعليـم العلـوم . وقـد حل

إستخلص النتائج.

ًا لــدى المعلميــن الفلســطينيين فــي موضــوع التفكيــر ًا شــديد        أظهــرت النتــائج بشــكل عــام ضــعف

 % ) منهــم تحقيــق11.9الهندسي ، وقد تركز هذا الضعف عند معلمي قبل الخدمة حيث لم يستطع( 

 % ) مــن معلمــي أثنــاء الخدمــة . أّمــا2.2) البصري ، في حين لم يحقق ذلك المستوى( 0المستوى(

 % ) فقــط مــن معلمــي أثنــاء الخدمــة43) الســتنتاج الرســمي فقــد تمّكــن مــن تحقيقــه (3مســتوى (

% ) فقط من معلمي قبل الخدمة . 11و( 

          تقارب أداء المعلمين والمعلمات فــي تحقيــق المســتويات المختلفــة رغــم تفــوق المعلميــن فــي

 بعض الحيان في حين استطاع معلمو التخصصات العلمية (الفيزياء  و الكيمياء  والحياء ) تحقيق

) الستنتاج الرسمي .3المستويات الدنيا  بنسب مرتفعة ولكن لم يستطع أّي منهم تحقيق مستوى(

ًا اســتطاعوا تحقيــق المســتويات بشــكل أفضــل مــن        ظهر أن حملة البكالوريوس المؤهلين تربوي

  سنة .20-11الخرين ، وكان أفضل أداء للمعلمين من ذوي الخبرة من 
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       أظهرت النتائج أثر المرحلة التي قام المعلــم بتدريســها علــى تفكيــره الهندســي ، حيــث ظهــرأّن

ً  في تحقيق المســتويات مــن المعلميــن  المعلمين الذين دّرسوا المرحلة الساسية فقط كانوا أكثرضعفا

الذين  قاموا بتدريس صفوف من المرحلتين الساسية والثانوية .

       أّما بالنسبة لمعلمي قبل الخدمة ، فقد تمكن طلبة تعليم الرياضيات من تحقيق المستويات بشــكل

 أفضل من طلبة تعليم العلوم ، وقد تفّوق الطلبة  في مستوى سنة ثالثة في التخصص على الطلبة في

مستوى سنة رابعة . 

      أظهرت نتائج تحليل التمارين والنشطة في موضوعات وحدات الهندسة من كتــب الرياضــيات

 %) في كتب الصفوف الثلثــة الولــى ، وأّن أول ظهــور100) البصري بنسبة (0ظهور المستوى(

 ) وهو2% ). أّما المستوى (62.5) التحليلي كان في الصف الرابع الساسي وبنسبة  (1للمستوى (

)21.7الستنتاج غير الرسمي فظهر لول مّرة في كتــاب الصــف الخــامس الساســي وبنسـبة (  % 

 %) ثــّم30وقد ارتفعت نسبة التمارين والنشطة ضمن هذا المســتوى  فــي الصــف الســادس لتبلــغ (

%) .22عادت للنخفاض في الصف السابع لتبلغ (

ًا3          أّما بالنسبة للمستوى ( ًل ســريع  ) وهو مستوى الستنتاج الرسمي فقد ظهر اّن هنــاك إنتقــا

 ينمــا لــم تــرد أي مــن التمــارين  والنشــطة  فــيبفي طرح تمارين وأنشطة ضمن هــذا المســتوى ، ف

  %) مـن تمـارين24الصـف  السـابع  ضـمن  ذلـك   المسـتوى  (السـتنتاج الرسـمي) ظهـر أن   (

 وأنشطة دروس وحدات الهندسة كانت ضمن هذا المستوى في الصف الثامن الساســي ، وقــد بــدت

 %)24المراوحة واضحة في طرح التمارين والنشطة ضمن هذا المستوى فبعد أن كــانت النســبة (

 %) ، وبعدها إرتفعــت فــي الصــف19في الصف الثامن ، عادت لتنخفض في الصف التاسع لتبلغ (

%) .31العاشر حيث بلغت (
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 توصي الدراسة بضرورة إجراء دورات تدريبية لمعلمي قبل الخدمة قبل دخولهم فــي ســلك التربيــة

 والتعليم ، حيث ينبغي أن تركز تلك الدورات على المحتوى الدراسي الوارد في الكتــب المدرســية ،

 بالضافة الـى الـتركيز علــى الــدورات المسـتمرة فيمـا يتعلــق بمحتـوى وحــدات الهندسـة فـي كتــب

 الرياضــيات المدرســية  لمعلمــي أثنــاء الخدمــة  ولمختلــف الصــفوف ، للمحافظــة علــى معلومــاتهم

 وتطويرها،  وكذلك العمل الدائم علــى مراجعــة كتــب الرياضــيات المدرســية والعمــل علــى إغنائهــا

  لمــا لــهبأنشطة توفر الفرصة لدى الطلبة للعمل الحسي ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالحاســوب 

  وخاصــة لغــة لوغــو الــتي تســاعد الطلبــة علــىمن أهمية في زيادة القدرة علــى التخميــن والتفكيــر،

 النتقال من مستوى تفكير هندسي إلــى مســتوى أعلــى  ،  و تطويرمناهــج الكليــات لعــداد معلميــن

 متمكنين في مجال الهندسة من خلل التركيز بشكل أفضل على المساقات الهندسية  ، بالضافة الى

 تطوير كتب دليل المعلم ، بحيث تتناول تعريــف المعلميــن بمســتويات فــان هيــل للتفكيــر الهندســي ،

 والشروحات التي تظهر كيفية مساعدة المعلــم لطلبــه علــى  النتقــال مــن مســتوى تفكيرمعيــن إلــى

 المستوى العلى منه ، مما يساعد المعلمين علـى ترتيـب أفكـارهم  وتقييــم مســتوى فــان هيــل الـذي

ًا والبناء عليه قبل البدء بشرح أّي موضوع هندسي جديد. وصل إليه طلبتهم سابق
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       Educators in general, and mathematics teachers in particular, complain 

from  obvious weakness of their students in the field of geometry. In fact 

the weakness is not limited to the Palestinian students, it extends to include 

students of many countries in the world.

     It has been found that intrinsic factors concerning learners themselves 

as  well  as  extrinsic  elements  concerning  teachers  and  curriculum 

contribute to the weakness. 

      This research studies geometry in Palestine, it aimed at defining the 

geometric  thinking  levels  of  the  preservice  and  inservice  Palestinian 

teachers. It also purposed to define the geometry thinking levels presented 

in the mathematics school textbooks in Palestine for grades 1-10 .

         To achieve these objectives, the researcher used a questionnaire and a 

test  . In the process of framing these instruments, the researcher consulted 

several relevant references. 

      The test  included (40) multiple choice questions, each  group of (10) 

items represented a different geometric thinking level. 

      The test and the questionnaire were given to (191) male and female 

teachers,and were also given to (105) male and female students from the 

Educational Sciences College,  these students majored in mathematics and 

sciences education fields . 

     Data was analyzed using descriptive statistics.  In general, findings have 

revealed  drastic  weakness  with  the  Palestinian  teachers  in  the  field  of 

geometric thinking, such weakness  clearly appeared  with  the  preservice 

teachers , since  ( 11.9%) of them did not reach the level (0), the visual 

level, whereas( 2.2 %) only of the inservice teachers failed to reach this 

level.  But  as  for  level  (3)  ,  the  formal  deductive  level,  (43%)  of  the 
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inservice teachers could reach such level , and only 11% of  preservice 

teachers.

       Male and female teachers performance approached one another in 

reaching the various levels despite the superiority of male teachers some 

times. Taechers who taught scientific subjects like physics, chemistry, and 

biology, reached the low levels at high rates, but  none of them could reach 

the formal level .

       It appeared that teachers with the B.A.& diploma in education scored 

best results ,  also the study revealed that the best results were scored by 

teachers with 11-21 years of experience .

     Results showed that teachers who taught elementary grades revealed 

some weakness in reaching the high levels.

      As for the preservice teachers, the student teachers who majored in 

mathematics could fulfill  and reach levels more satisfactorily than those 

who majored in science education, also third year students scored higher 

than 4th year students.

       Analyzing the exercises and activities in the various units of the 

geometry textbooks, showed that the visual level appeared in the textbooks 

of the first three gades with(100%) and the first appearance of the analysis 

level was in fourth grade’s textbook with(62.5%). The informal deduction 

level appeared for the first time in  the fifth grade’s mathematics textbook, 

also  the percentage of the exercises and activites of this level in the  sixth 

grade rose to (30%) and  then fell down in the seventh grade to (22%) . It 

also found that  there was an abrupt shift  in the exercises and activities 

within pattern (3), the formal deductive pattern, while none of the exercises 

or  activities  within  this  level  were  presented  in  the  7th grade  textbook. 

(24%) of the 8th grade textbooks’ exercises and activities are lied within 
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this level,  the rate then dropped in the 9th grade textbook to (19%). the 

highest rate of this level was scored in the 10th grade textbook with (31%).

     The study recommends training courses for preservice teachers prior to 

joining the education cadre, these courses will concentrate on the textbooks 

content. In addition, the same kind of courses should be organized for the 

inservice  teachers  in  order  to  maintain  and develop their  knowledge in 

mathematics.  The  research  also  recommends  working  constantly  to 

develop  mathematics  textbooks  as  the  colleges  curricula  in  order  to 

provide successful and competent teachers at all levels. 

      Finally, the study suggests to develop the teachers’ guide books , to 

introduce Van Hiele levels of geometric thinking ,and the explanations of 

how teacher should help students to move from one level to the next ,so 

this will help teachers to assess the level that their students reached to base 

on it before they start any other geometrical subject.
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الفصل الول

مشكلة الدراسة و أهميتها

المقدمة:

         تعد الهندسة من الموضوعات القديمة التي حظيت باهتمام النسههان، و ذلههك لرتباطههها

دراسههة موضههوعات أخهههرى مههن الرياضههههياتفههي بههالكون و الههبيئة، ولكونههها أداة مفيههدة 

Clements وغيرها من العلوم )   &  Battista,1992،؛ أبههو عميههرة،2003  ;  الحربههي  

2000. ( 

 NCTM       وقههد دعهها المجلههس الههوطني لمعلمههي الرياضههيات فههي الوليههات المتحههدة 

(National Council of Teacher of Mathematicsإلى أن تولي الكتب المدرسية ( 

ًا للهندسههة، و ذلههك مههن خلل المعههايير الههتي أصههدرها عههام  ًا كبير  . ولههم يتوقههف1989اهتمام

ًا فههي " مبههادئ و معههايير  الهتمام عند هذا الحد، بل  اسههتمر فيمهها بعههد. وقههد بههدا ذلههك واضههح

  الذي اعتبرت فيه أساسيات الهندسةالحّد إلى  2000الرياضيات المدرسية" التي نشرت عام 

 ).Clements and Samara,2000والعداد جوهر الرياضيات لطلبة المرحلة الساسية (

ًا، ًا وحهديث        وكانت أهميهة الهندسهة مهن بيههن السهباب الهتي أدت إلهى الهتمهام  بههها قههديم

 مساعدة الطلبة على تحسين طرق تفكيرهههم،  و تههدريبهم علههى ربههط و تكمن تلك الهمية في 

 الحقائق، و استنباط النتائج، و اسههتخدام طههرق البرهههان المنطقههي، و اكتسههاب أسههاليب تفكيههر

الناقد، وتنمية فهم الطلبة و إدراكهم  للخواص الهندسية،وسليمة مثل التفكير التأملي 
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  و إكسابهم المهارة في تطبيق الطرق الستدللية فههي التفكيههر فهي المواقهف الهندسههية و غيههر

) .2000الهندسية (أبو عميرة،

ًا من الهندسة،  و له مفهوم أوسع من برهنة النظريات  ًا أساسي           ويعتبر البرهان جزء

 ؛1999و التمهههارين الرياضهههية وحسهههب،لنهههه يسهههتخدم فهههي حياتنههها العامهههة (الكهههرش،

Sherad,1981 البرهان الطريقة الُمثلى لبرهنة صحة أفكارنا و آرائنا اليوميههة (يعتبر  ). إذ

Battista & Clements,1995. ( 

         و رغههم  إتفههاق البههاحثين  والههتربويين علههى أهميههة موضههوع الهندسههة، إل أن هنههاك

 صعوبات  تعترض تعلم وتعليم الهندسة،  وإليها يعزى سههوء تحصههيل الطلبههة عنههد دراسههتها.

ّا منهههم ًا كههبير ّ  عههدد  إحدى تلك الصعوبات ناتجة عن توجهات الطلبههة و معتقههداتهم،  حيههث أن

ًا، و الهندسههههة بشكل خاص،  مواضيع  صعبة  تتطلب  الحفظ  يرى أن الرياضيات عموم

). Hoffer,1981;   Fuyes, Geddes,& Tischler,1988 و ليس الكتشاف (

        و أظهرت دراسات عديدة أن كتابة برهان هندسي أمر صعب و غير مرغوب فيههه بيههن

Usiskin,1982الطلبههة  (  ;  Senk,1989 و حسههب بياجيههة ،(Piagetفههإّن الطههالب لههن  

ًا) إل إذا وصل إلى مرحلة العمليههات الشههكلية  ًا (رسمي ًا شكلي  Formalيستطيع أن يكتب برهان

Stageو إذا لم يصلها فسههيكون مههن الصههعب عليههه كتابههة أو حههتى فهههم البرهههان. وقههد دلههت  

الدراسههات أن الكههثير مههن طلبههة المرحلههة الثانويههة لههم يصههلوا إلههى تلههك المرحلههة بعههد (

Weber,2003. (

  و هناك الكثير من الطلبة ل يميزون بين النظريههة والتعريههف و المسههلمة، و ل يتمكنههون مههن

Shaughnessyفهم نظام المسلمات (  & Burger,1985إذ أن الكههثير منهههم يعرفههون ،(   
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 العديد من النظريات ولكنهم يفشلون في تطبيقها فههي حههل المشههكلت، أوفههي توظيفههها لبرهنههة

) .NTCM,1988نظريات أخرى(

 دلت الدراسات التي أجريت في مجالي الرياضيات والهندسههة        فعلى الصعيد الفلسطيني،

 محدودية قدرات الطلبة في  الرياضيات بشكل عام، وفي الهندسة بشكل خاص، وإحدى أولى

 ) الههتي هههدفت إلههى وصههف الداء1991الدراسههات فههي هههذا الشههأن دراسههة كمههال ومسههعد(

 الرياضي لطلبة الصفين الرابهع والسهادس فهي سهتة مجهالت مهن ضهمنها الهندسهة .أظههرت

 %21.6النتائج أن متوسط النسههب المئويههة للجابههات  الصههحيحة فههي مجههال الهندسههة كههانت 

% للصف السادس .  16.2للصف الرابع و 

ًا      وقد   كان أداء طلبة الصف الرابع في السئلة المتعلقة بخواص الشكال الهندسههية ضههعيف

ًا. أما طلبة الصف السادس فلم يكونوا أفضل حهال مهن طلبهة الصهف الرابهع، فعلهى سهبيل  جد

 % منهم لم يتمكنوا مههن تعريههف متههوازي الضههلع . توّصههل الباحثههان إلههى نتيجههة83المثال 

ًا مفادها أن ّا بقدر كاف ،كما أّن مادتههها  ل تغطههى أفقيهه  الهندسة البتدائية  ل يتم تدريسها صفي

ًا (كمال و مسعد، ). 1991أو رأسي

        وفي دراسة أخرى أجراها مركز القياس و التقويم تحت عنوان " مستوى التحصيل فههي

 الرياضيات لدى طلبة نهاية المرحلة الساسية الدنيا (الصف السادس الساسي) في فلسهطين"

 ) والتي أجريت على عينة كبيرة تشمل1998(وزارة التربية والتعليم/ مركزالقياس والتقويم، 

 جميع محافظات الضفة الغربية وغزة، ظهر أن ما يقارب فقط من نصف الطلبههة تمكنههوا مههن

 التعرف على المستقيمات المتوازية وغيههر المتوازيههة ضههمن خصههائص متههوازي الضههلع .

 و كان أحسن أداء لدى الطلبة في حساب حجم متوازي المسههتطيلت المعلومههة أبعههاده، حيههث

ًا . في حين أّن أضعف أداء لديهم كان  في مسألة إيجاد مساحة الدائرة، حيث63بلغ    % تقريب

3



 % فقههط . و ممهها يلفههت النظههر  أن طلبههة الصههف12بلغت نسبة  مههن أجههابوا إجابههة صههحيحة 

 السادس و الذين تعرفوا على المسههتطيل مههرات عههّدة فههي مراحههل سههنواتهم الدراسههية السههابقة

 واجهوا صعوبة في إيجههاد طههول مسههتطيل محيطههه معلههوم و عرضههه معلههوم ، حيههث  أجههاب

% فقط  من الطلبة على هذا السؤال إجابة صحيحة.30حوالي 

      وكان مههن أهههم توصههيات الدراسههة تخصههيص وقههت كههاف لتههدريس المفههاهيم الهندسههية، 

ًل من تركها حتى نهاية العام، وأنه من المفيههد  و البدء بتدريس وحدة الهندسة في بداية العام بد

 ربههط المفههاهيم الهندسههية بخههبرات عمليههة كههالطي و قههص الههورق المقههوى، علههى أن يكههون

ًا لههه (وزارة التربيههة والتعليههم/ مركزالقيههاس ًا للنشههاط و ليههس مشههاهد  دورالطههالب ممارسهه

).1998والتقويم ،

ًا مما سبق أّن هناك صعوبات لدى الطلبة  تعههترض الهندسههة و تدريسههها، رغههم        يبدو جلي

 أهميتها في حياتنا العملية و العلمية، مما يههؤثر علههى تحصههيل الطلبههة فههي الرياضههيات بشههكل

عام،  و في الهندسة بشكل خاص.

:مشكلة الدراسة

        يشكو التربويون عامة ومعلمو الرياضيات خاصة، من تدني قدرات الطلبة  في الهندسة

؛ وزارةالتربيههة التربيههة والتعليههم / مركههز القيههاس والتقههوبم  ،2001؛الطيطي،2005(شويخ،

 )، و مثل هههذا الضههعف ل يقتصههر علههى الطلبههة1991؛ كمال و مسعد،1998،2000،2002

؛2003؛ الحربههي،1999الفلسههطينيين ، بههل يتعههداه إلههى غالبيههة دول العههالم   (الكههرش،   

Usiskin,1982;Fuys,et  al.,1988;  Battista  &  Clements,1988;Hoffer, 

1983; Senk, 1989. (  ; 
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        وإذا تّم البحث عن السباب التي تؤدي إلى سوء تحصهيل الطلبههة فهي الهندسههة، نجهد أن

ًا منها يعزى إلى صعوبات ناتجة عن عوامل داخلية للمتعلميههن، وأخههرى تعههزى لعوامههل  جانب

).Clements,1980خارجية كالمعلم والمنهاج (

  أن       وعند  تسليط الضوء علهى الصهعوبات الناجمهة عهن المعلهم،  يظههر مهن الدراسهات

  الحاجز اللغوي بين المعلم والطالب، و الذي كما  ذكر  فههانإحدى تلك الصعوبات ناجمة عن

أنه ينتج عندما يستخدم المعلم لغة أعلى من مستوى تفكير الطلبةVan Hieleهيل  

)Fuys, et al.,1988;NCTM,1988;Usiskin,1982 . (

        أّما السبب الكثر أهمية في ضعف الطلبة العام في البرهان فقههد عههزي لضههعف قههدرات

 ).  لذا فإن على معلم2005) في (شويخ،Back- Nanwald,1997المعلمين في الهندسة  (

ًا، و هههذا الشههعور لههن ًا تامهه  الهندسة أن يشعر  بأنه يستوعب المادة التي يقوم بتدريسها استيعاب

ّتى ما لم يكن المعلم على دراية تامة بموضوعاتها بحيث يكهون باسهتطاعته أن يعههرض أي  يتأ

موضههوع مههن موضههوعاتها بطههرق مختلفههة، وأن يوضههح مهها يوجههد بينههها مههن ترابههط 

).1986و تداخل (ميرف في موريس،

      يعتمد التفكير الهندسي بشكل مباشر على الخلفية الرياضية لمعلم الرياضيات والتي يكون

 هو طالب في المدرسة، فإذا كانت هذه الخلفية  ضعيفة فإن ذلك سيؤدي بالضرورةوقد تلقاها 

).Ahuja,1996إلى ضعف في تدريسه الهندسة لطلبه (

ًا،  حيث يههرى الكههثير منهههم أن الهندسههة ًا كبير        كما أّن لمعتقدات المعلمين و توجهاتهم أثر

 ). فعلههى2005) فههي (شههويخ،Backe-Nanwald,1997هي مههن المواضههيع القههل أهميههة (

 الصعيد الفلسطيني وجد أن نظرة المعلمين للهندسة ليست بههالمر المشههجع، و قههد يشههكل ذلههك
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).2005أحههد أسههباب الصههعوبات أمههام الطلبههة والمعلميههن فههي تعلمههها و تعليمههها (شههويخ،

       تشههير الدراسههات إلههى أن معرفههة المعلههم و معتقههداته حههول المحتههوى الدراسههي و كيفيههة

ًا فههي تشههكيل أنمههاط ًا كههبير  تدريسه لها تأثير على ممارسته في غرفة الصف، كما أّن لههها دور

ًا على تعلم و تعليم الرياضيات ( ).Thompson,1992شخصيتة، و تؤثر أيض

      ومن الجدير بالذكر أن  الباحثين قد قّسموا معرفة المعلم الرياضهية إلهى معرفهة المحتهوى

Fennemaالرياضي والمعرفة التربوية و معرفة التطههور الههذهني و المعرفههي للطلبههة (   & 

Franke,1992 وتلهههههك المعرفهههههة تهههههدعى ،( )PCK)  Pedagogical  Content 

Knowledge(Bransford,et al.,1999من الجلي أن هذه المعرفة ليست مجّزأة و إنما  ( 

 متكاملة، فقههد دلههت البحههوث  أن الشههخص ل يسههتطيع تعليههم مهها ل يعرفههه، لههذا  يههترتب علههى

 المعلميههن أن يعرفههوا تخصصههاتهم  بشههكل عميههق ليتمكنههوا مههن نقلههها إلههى طلبهههم بصههورة

Fennemaصحيحة (  & Franke,1992ًا علههى  )، كما أن لعمق المفهوم لههدى المعلههم  أثههر

 المفاهيم الهتي يطرحهها ، فهإذا كهانت متكاملهة و مترابطهة يكهون باسهتطاعتة تحويهل المنههاج

).Hashweh,1986المكتوب إلى منهاج نشط (

       ومن الواضح أن الصعوبات التي تعاني منها الدول الخرى تنطبههق علههى فلسههطين، فقههد

 أجريت دراسههة محليههة (أبوشههرخ وآخهرون ،قيهد النشهر) ههدفت إلههى التعهرف علههى المفهاهيم

 الخاطئة لمعلمي الرياضيات للصفوف الثامن والتاسع والعاشرالساسية. شملت الدراسة عينههة

  مههن5 تخصههص رياضههيات ،و100( معلميههن مههن معلمههي الرياضههيات105مكونههة مههن 

ًل مههن نههوع الختيههار مههن39  ،وكانت أداة الدراسة إستبانة ضههمت تخصصات أخرى)   سههؤا

 متعدد، وزعت على ثمانية مجالت فهي الرياضهيات مهن ضههمنها الهندسهة الهتي بلهغ نصههيبها

 %)26.7ثلثة أسئلة فقط تناولت الدائرة والمستطيل وشبه المنحرف. وقدأظهرت النتائج أن (
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مههن المعلميههن إعتقههدوا أن النقههاط الههتي تقههع داخههل الههدائرة تنتمههي للههدائرة، فههي حيههن أّن(

 %)منهههم اعتقههدوا أن خصههائص المسههتطيل مثههل خصههائص المربههع (قطههراه ينصههفان32.4

 % ) منهههم شههبه المنحههرف، وهههذا يظهههر35.2بعضهما وينصفان الزوايا)، بينما لم يعههرف (

ًا في قدرات المعلمين الفلسطينيين الهندسية  .  ضعف

ًا  بالصعوبات الناجمة عن المناهج، و الههتي تنتههج عنههدما تكههون المههادة       اهتم الباحثون أيض

 التعليمية غير متسلسلة بشكل ملئم، و مفتقرة إلههى النشههطة الههتي تهيههئ الطلبههة للنتقههال مههن

ًل تغطههي غالبيهة الكتههب فههي الوليههات المتحههدة أمثلهة حدسههية،  مستوى تفكيههر إلههى آخههر. فمث

  و أمثلة على براهين شكلية ،و لكن النتقال من المستوى الحدسي إلههى المسههتوى الشههكلي لههم

ًا ( ).Weber,2003يكن واضح

        لذا يجب أخذ المنهاج بعين العتبار عند وضع أّي خطة تطويرية  لما له من أهميههة فههي

 تحسين أداء الطلبة في الهندسهة . وعليهه يجهب أن تسهمح مناههج الهندسهة بشهكل عهام، و فهي

 المرحلة الثانوية بشكل خاص للطلبة أن يفسروا و يشرحوا أفكارهم، و أن توفر لهههم النتقههال

ًا بههههالتفكير الحدسههههي أو التجريههههبي ( Battistaإلههههى البرهههههان الشههههكلي مههههرور  & 

Clement,1995.(

ّ القيام  بأّي محاولة للتحسين والتطوير،  ينبغي أن يستند إلى معلومههات ًا من أن          وانطلق

 واقعية،  فإّن الباحثة تتطلع إلههى تسههليط الضههوء علههى  مسههتويات التفكيههر الهندسههي للمعلميههن

 الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءها، وعلى المستويات التي تطرحها كتب الرياضيات المدرسههية

 للتفكير الهندسي.Van Hiele في ضوء نظرية فان هيل10-1للصفوف من 

7



أهمية الدراسة:

       تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لكونها الدراسة الوطنية الولى حسب علم الباحثة فههي

 المجتمع الفلسطيني التي تجرى على عينة كبيرة من المعلمين قبل الخدمههة وأثناءههها، و تقيههس

ًا بههأن الدراسههات السههابقة الههتي أجريههت علههى الطلبههة  مستويات التفكيههر الهندسههي لههديهم، علمهه

 ) قد دعت إلههى2003)، و التي أجريت على المنهاج (ياسين،2001، الطيطي،2005(شويخ،

 إعارة موضوع الهندسة المزيد من الهتمام، و خرجت بتوصيات منها ضرورة العمههل علههى

 معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين، وكههذلك المسههتويات المطروحههة

في كتب الرياضيات الفلسطينية.

       لذا تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن نتائجها  سوف تسههاعد قسههم التهدريب و الشهراف

 في وزارة التربية و التعليم العالي علههى إعههداد دورات تدريبيههة لمعلمههي الرياضههيات لتطههوير

قدراتهم في الهندسة.

      كما أن الدراسة ستساعد المشرفين والمههدربين فههي كليههة العلههوم التربويههة علههى تشههخيص

الواقع التعليمي لدى طلبتهم.

      وحيث أن وضع مناهج حديثة تلبي متطلبات العصر، و حاجات الفههراد يعتههبر مسههؤولية

 )، تبرز الهمية الخاصة لهذه الدراسة في أنها تقدم معلومههات1982تربوية كبيرة  (أبو زينه،

 لمخططي المناهج عن مستويات التفكير الهندسي فههي كتههب الرياضههيات المدرسههية للصههفوف

)، والثغرات التي ينبغي العمل على سّدها عند التطوير وفي الخطط المستقبلية.10-1من (
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مبررات الدراسة:

       بالرغم من إجماع الباحثين والههتربويين علههى أهميههة الهندسههة والتفكيههر الهندسههي، إل أن

ًا في الدراسات المحلية حسب علم الباحثة التي بحثت في مستويات التفكير الهندسههي  هناك شح

  أمهها علههى صههعيد).2001؛ الطيطههي،2005فعلههى صههعيد الطلبههة وجههدت دراسههتان (شههويخ،

 ) تنههاولت بعههض الكتههب الدراسههية حسههب2003المنهاج فلم توجد إل دراسههة واحههدة (ياسههين،

 المنهاج الردني،  و هي كتاب الصف الرابع وكتاب الصههف الخههامس، بالضههافة إلههى كتههاب

ًا إلى كتاب الصف العاشر. و قد تناولت تلههك  الصف التاسع ،  في حين لم تتطرق الباحثة نهائي

 ) كتهاب الصهف  الثهامن بنسهخته التجريبيهة حيهث أجريهت تعهديلت2003الدراسهة (ياسهين،

 واسعة على الكتاب فيما بعد و خاصهة فهي وحهدات الهندسهة (وزارة التربيهة والتعليهم ،كتهاب

) .2004الرياضيات للصف الثامن الطبعة الجديدة،

        أما فيما يخص الدراسات المحلية المتعلقة بمستويات التفكيههر الهندسههي للمعلميههن، فعلههى

ّيهة دراسههة سههابقة مختصهة بهالمعلمين الفلسهطينيين قبههل الخدمههة  حهّد علههم  الباحثههة لهم توجههد أ

 أوأثناءها. ومن هنا، فههإن الحاجههة تقتضههي تحديههد مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن

 الفلسطينيين، والمسههتويات الههواردة فههي كتههب الرياضههيات المدرسههية، وذلههك لمحاولههة وضههع

ًا مههن  الخطط التطويرية المناسبة لعلج ضعف الطلبة في موضوع الهندسة الههذي بههدا واضههح

 ؛1991نتائج الدراسات التي أجريت في مجههال الهندسههة وتعليههم الرياضههيات( كمههال ومسههعد،

).1998،2000،2002وزارة التربية والتعليم / مركزالقياس و التقويم،
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:أهداف الدراسة و أسئلتها

       هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسههطينيين قبههل

 الخدمههة وأثناءههها، كمهها هههدفت إلههى تحديههد مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي تقههدمها كتههب

).10-1الرياضيات المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من (

         و بالتحديد فإن الدراسة هدفت إلى الجابة عن السئلة االتية:

 مهها مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين قبههل الخدمههة.1

وأثناءها؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء.2

الخدمة     حسب الجنس؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء.3

الخدمة      حسب التخصص؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء.4

الخدمة      حسب سنوات الخبرة؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء.5

الخدمة       حسب المؤهل العلمي؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء.6

الخدمة      حسب المرحلة التعليمية التي  دّرسها المعلم/ة؟

 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمههة.7

حسب      سنة التخصص ؟
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 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمههة.8

حسب 

     التخصص؟

 . ماهي مستويات التفكير الهندسي التي تقدمها كتههب الرياضههيات المدرسههية الفلسههطينية9

؟   10-1للصفوف من 

محددات الدراسة:

 اقتصههرت الدراسههة علههى معلمههي الرياضههيات فههي المههدارس الحكوميههة و.1

الخاصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 م، وعلههى طلبههة2005-2004 و الوكالة في مدارس الضفة الغربيههة للعههام الدراسههي 

ًا فههي تخصصههي تعليههم الرياضههيات و تعليههم  العلههوم ًا وذكور  كلية العلوم التربوية إناث

 م.2005-2004للعام الدراسي 

 اقتصرت الدراسة على كتب الرياضيات المدرسية الفلسههطينية الههتي دّرسههت.2

م.2005-2004في العام الدراسي 

 للتفكير الهندسي.Van Hieleاعتمدت الدراسة على نموذج فان هيل.3

 إعتمدت النتائج التي تهّم الحصهول عليهها فقهط علههى إختبههارالتفكير الهندسهي.4

الذي تّم تطبيقه في المجتمع الفلسطيني ومدى صدقه وثباته في هذا المجتمع.

مصطلحات الدراسة:
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:  المعلمون الفلسطينيون أثناء الخدمة.1

ّلم مادة الرياضيات في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الوكالة بغض ُيع  كل من 

النظر عن جنسه أوتخصصه أو سنوات خبرته أو الصفوف التي يدرسها.

  :  المعلمون الفلسطينيون قبل الخدمة.2

 طلبة كلية العلوم التربوية من تخصصي تعليم الرياضيات و تعليم العلوم بغض

 النظر عن جنسهم من الذين يتوقع أن يدّرسوا مادتي الرياضيات و العلوم حتى

الصف العاشر.

:  سنة التخصص لمعلمي قبل الخدمة . 3         

  مستوى السنة الدراسية في تخصص تعليم العلوم ، أو تخصص تعليم الرياضيات

1وهي إّما السنة الثانية أو السنة الثالثة أوالسنة الرابعة.

:. مستويات التفكير الهندسي 4 

 ، و لكلVan Hieleهي المستويات الخمسة التي وضعها الزوجان فان هيل

 مستوى لغته ورموزه الخاصة، و تمتاز تلك المستويات بالهرمية بمعنى أنه ل يمكن

ّين قبل اجتياز المستوى السابق له. و تلك المستويات هي  الوصول إلى مستوى مع

,):Fuys, et al.,1988;Usiskin, 1982كما ورد في (

 التعّرف على الشكل أوVisualization البصري )1(المستوى 

Recognition2:

. تّم استثناء طلبة سنة أولى من العينة 1

.

 
2.                                                                    

         
   هذه المصطلحات كلها مترادفة ،ولكنها تختلف في التسمية حسب المرجع الذي أخذت منه.2
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  و فيه يتعرف الطالب على الشكل من مظهره العام، و يميزه من بين مجموعة من

الشكال الهندسية.

: Descriptive أو الوصفي Analysis) التحليلي 1المستوى (

ًا على خصائصه الهندسية.  و فيه يتعرف الطالب على الشكل الهندسي اعتماد

  / الستنتاجRelationships / العلئقي Ordering) الترتيبي    2المستوى (

 :Informal  Deductionغير الشكلي  

 و فيه يكتشف الطالب خصائص معينة بالعتماد على الستنتاج، و يقوم بتكوين

علقات متبادلة كما يستخدم لغة العام و الخاص.

: Formal Deduction) الستنتاج الشكلي 3المستوى (

 يثبت فيه الطالب بعض المبادىء بالعتماد على المسلمات، و يقّدم البراهين

ًًا. ًا شكلي بالعتماد على المنطق الرياضي، و يعطي إثباتا استنتاجي

:Rigor) التجريد الصارم 4المستوى (

 يستطيع الطالب فيه فهم العلقات بين النظمة، و إثبات النظريات بشكل مجرد في

  مسلمات، ومن الصعب الوصول إلى هذا المستوى قبل مرحلة التعليمأنظمة

الجامعي.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة.الخلفية النظرية و

        تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل

 الخدمههة وأثناءههها، كمهها تسههعى إلههى معرفههة مسههتويات التفكيرالهندسههي الههتي تقههدمها كتههب

).10-1الرياضيات المدرسية الفلسطينية في الصفوف من (

 نستعرض في هذا الفصل الخلفية النظرية للدراسة، بالضافة إلى مراجعة للدبيات ذات      

الصلة بها.

ًل . الخلفية النظرية-أو

      بما أّن الدراسة تتنههاول مسههتويات التفكيههر الهندسههي، لههذا فالخلفيههة النظريههة تتههولى شههرح

Van، وأفكار فان هيلPiagetالعلقة بين كل  من  أفكار بياجيه   Hieleوبيههن مسههتويات ، 

التفكير الهندسي .
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    أفكار بياجية:

  ومسههاعدته انهيلههدرPiaget تعتههبر الدراسههتان اللتههان نشههرهما كههل مههن بياجيههة  

Inhelder) فههي مجههال الهندسههة Piaget,  &  Inhelder,  ) السههس  الولههى الههتي1967 

  حيث أوضههحا  أنههه ل يمكههن التعلههم بالسههاليب الههتي تبقههي  الطلبههة،وضعت لتدريس الهندسة

سلبيين في عملية التعلم، بل يجب أن تكون لهههم مشههاركات فههي العههالم مههن حههولهم (الحربههي،

2003. (

 ومسههاعدوه نظريههتين أساسههيتين حههول مفههاهيم الطفههال عههنPiaget       وقد وضع بياجية  

 إدراك) وذلك في كتابه " Clements & Battista ,1992; Clements,1998الفضاء (

representational"،  تتعلق  الولى  بالفضههاء التمههثيلي الطفل للفضاء  spaceوتتلخههص  

  ، وبعدها يقوم ببناءperceptualفي أن الطفل منذ الولدة  يقوم ببناء فضاء مدرك بالحواس 

 الفكار المتعلقة بالفضاء التمثيلي من خلل التقدم المنظم لحركته وأعمههاله الداخليههة، لههذا فههإن

 الفضاء التمثيلي ل يتم ادراكه بالحواس، وإنما يتم  بناؤه  من  خلل اللعب اليدوي الفّعال فههي

البيئة التي يعيش فيها الطفل.

 Topological        أمهها النظريههة الثانيههة والههتي سههميت "أطروحههة الطبولوجيهها الوليههة" 

Primary  thesisًا، بحيههث ً  منطقيهه    فقد أوضحت أن التقدم في الفكار الهندسية يتبع ترتيبهها

 ،enclosureالغلههق،هه Connectednessيبههدأ الطفههل ببنههاء علقههات طبولوجيههة (ترابههط 

  (الخطهههوط المسهههتقيمةProjective)، ثهههم علقهههات اسهههقاطيةContinuityاسهههتمرارية 

rectilinearity علقههات إقليديههة (تكههوين الزوايهها  ً  ، التههوازي،angularity  )، وأخيههرا

المسافة) .
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ًا ًا مههدرك         و قههد رأى اصههحاب هههذه النظريههة أن تجريههد الشههكل الهندسههي ليههس تجريههد

 بالحواس، أي ذا خواص فيزيائية، وإنما ينشأ مههن تصههرفات الطفههل المترابطههة، و باسههتطاعة

ًا أو إذا نظههر ًا مسههتقيم  الطفل أن يصل إلى مرحلة تجريد فكرة خط مستقيم، إذا صنع بيده خطهه

بعينه دون أن يغير التجاه.

ًا بههالحواس، و يبههدأ بعمههل نسههخة طبههق ًا مههدرك         ويعتبر الرسم عملية تمثيل و ليس تصرف

  سنوات) ل3الصل ذات خواص طبولوجية .فعلى سبيل المثال، في المرحلة صفر (أقل من 

 . أّما في المرحلة الولىscribbleيوجد هدف لدى الطفل ،و إنما يقتصر رسمه على خربشة 

ًا) فإّن الطفل يرسم دائرة على أنها منحنى مغلهق غيهر منظهم،11 سنوات و 3(في عمر    شهر

و ل يميهههز الطفهههل بيهههن الهههدائرة و المربهههع و المثلهههث، و ل بيهههن الجهههوانب المسهههتقيمة

 و الجوانب المنحنية.

  سنوات) فإّن الطفل يبدأ بههالتفريق بيههن الشههكال الهندسههية4 بينما في المرحلة الثانية (حوالي 

ًل، وتبههدأ التمههثيلت القليديههة لههديه - مثههل الزاويههة ًا أو مسههتطي  القليدية، فيرسم بنجههاح مربعهه

-بالتطورببطء في هذه المرحلة. 

  سههنوات) يتغلههب الطفههل علههى مشههكلته و يبههدأ بههالتعرف علههى7-6و فههي المرحلههة الثالثههة ( 

ًا إلى التمييز بين الخطههوط  المسههتقيمة والمنحنيههة بحيههث يسههتطيع تجريههد هههذه  الشكال استناد

) .Clements &Battista,1992; Clements,1998الشكال في النهاية (

   ل تههأتي مههن المشههاهدةPiaget        الفكرة الساسية حول الشكال الهندسية حسب بياجية 

Passiveالسلبية   Looking ،و إنما مما يمثلهه الطفهال بأجسهامهم أو بأيهديهم أو بهأعينهم ،
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 و أظهرت التجارب أن على الطفال أن يكتشفوا الشكال الهندسية بشكل كامههل ليتمكنههوا مههن

).Clements & Battista,1992فهمها، و أن النظر المجرد و تسمية صورها غير فّعال.(

ًا في رسم  أو عمل نسخة عههن أشههكالPiaget      وقد وجد بياجية      أن لدى الطفال قصور

Motorهندسية  بسيطة، فقد أعطى هو و مساعدوه أمثلة على مهها أسههماه “  abilityقههدرة  ” 

 حركية، وجد فيها أن الطفل يستطيع أن يرسم شجرة صنوبر تكههون  فروعههها زاويههة  قائمههة،

 و لكنه ل يستطيع رسم مربع زواياه قائمههة. و أغلههب الطفههال يحتههاجون الههى مهها ل يقههل عههن

ّين. سنتين للتقدم من رسم مربع  إلى رسم مع

  بمسهتويات التفكيهر العليها كالبرههان، و أوضهح كيفيهة تمّكهنPiaget       و قد اهتم بياجية  

 الطلبة من تطوير أفكارهم في البرهان دون أخذ المنهاج بعين العتبار، حيث اقههترح أن يمههر

Battistaتهههدريس البرههههان الهندسهههي فهههي ثلث مراحهههل (  &  Clements,1995 (

و هي:

  وغير ممنهجnonreflective    يكون    فيها   تفكير الطالب  غير  تأملي  المرحلة الولى

Unsystematic وغيههر منطقههي illogicalوتكههون العديههد مههن البيانههات الههتي يجمعههها ، 

  و المثلة التي يختبرها منفصلة،كما أن استنتاجاته تكون عشوائية و بدون خطة، و قهد تكهون

متناقضة.

 ل يستخدم الطلبههة النتهائج التجريبيهة فقهط  لتأكيههد  توقعههاتهم وإنمها  يحهاولونالمرحلة الثانية 

 premisesالحكم على تلك التوقعات و تبريرههها، والتفكيههر بطههرق منطقيههة حههول المقههدمات 

التي يعتقدونها.
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 يبني الطلبة تفسيرات و نتائج منطقية لما يعتقدون أنههه صههحيح و ل يعتمههدونالمرحلة الثالثة 

 على العتقاد بأن ذلك صحيح،  و يكونهون قههادرين علههى السههتدلل الشههكلي بالعتمههاد علههى

الفتراضات ويكون بمقدورهم  إجراء عمليات بالعتماد على نظام رياضي .

   وّضح كيفية انتقال الطفل من التفكيههر غيههر التههأمليPiaget       و من هنا يظهر أن بياجية

ًا إلههى السههتنتاج المنطقههيempiricalو غير الممنهج و غير المنطقي إلى التجريبي    و أخيههر

Logical deduction.

:Van Hiele أفكار فان هيل

 Diana Van Hiele Geldof         تم تطوير نظرية من قبل باحثين هولنديين هما ديانا 

Pierreو زوجها بيير  Marie  Van  Hieleفي رسههالتي دكتههوراه منفصههلتين  وذلههك فههي  

  في هولندا، و قههد سههميت هههذه النظريههة فيمههاUtrech) في جامعة 1957أواخر الخمسينات (

  ، مع العلم أن ديانا قد مههاتت بعههد أن أنهههت رسههالتها لنيههلVan Hieleبعد بنظرية فان هيل 

 درجة الدكتوراه  والتي كان موضوعها تعليم الهندسة .  و كان زوجها ههو الشههخص المؤهههل

  حيث كان موضوع دراسة بيير"دور الحدس في تعليم الهندسة"،لشرح و تفسير تلك النظرية

)Wirzup,1976; Fuys,et al.,1988;  Usiskin,1982.(

  ثلث أوراق بحثية عن النظرية إحداهاPierre نشر 1959 - 1958             و في عام   

 ). وكانتUsiskin,1982ترجمت فيما بعد إلى الفرنسية،  واثنتين بالنجليزية (وبالهولندية، 

 & The thought of the childإحدى الوراق البحثية بعنوان " الهندسة وتفكير الطفل" 

geometry) وشهههرح فيهههها خمسهههة مسهههتويات لتطهههور التفكيهههر الهندسهههي عنهههد الطفهههال 

Wirzup,1976.(
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           استخدم السوفييت النظرية في تطوير منهاج الهندسة لديهم .هذا، ولقي عمل فان هيههل

  ونشههر ذلههك1974 الذي كان الول في التحدث عن النظرية عام Wirzupاهتمام  ورزيوب 

(1981 فههي كتابههاته عههام Hoffer، وبعههده هههوفر1976عههام    Fuys,  et  al.,1988; 

Usiskin,1982.(

,Usiskin,1982;Fuys)  أساسههية هههي (aspect      وتوجههد للنظريههة ثلثههة جههوانب(  et 

al.,1988 :(

وجود المستويات،و خصائص المستويات، والنتقال من مستوى الى المستوى الذي يليه.

.وجود مستويات التفكير الهندسي.1

 فإّن التعلم هو عملية ليست متواصلة Van Hieleبالنسبة للزوجين فان هيل

discontinuosإذ توجد هناك قفزات في منحنى التعلم، مما يكشف عن وجههود،  

)) .Fuys, et al.,1988مستويات تفكير منفصلة ومختلفة

  مختلفهتين لتحديهد تلهك المسهتويات،بنيهتين رقميهتين   وقهد اسهتخدمت الدبيهات 

ّقم المسههتويات مههن    وهههو نظههام يماثههل النظههام الوروبههي لعههد4 إلههى 0الولى تر

ًا  بالطابق الرضي، ثم الول وبعده الثاني وهكذا.  الطوابق في بناية بادئ

Hoffer وهو ما استخدمه هوفر 5 إلى 1   ونظام آخر يرقم المستويات من 

 0). ويستخدم في هذه الدراسة الترقيم من Wirzup (Senk,1989و ورزيوب

ً  علهى الهترقيم الهذي وضهعه فهان هيهل، مهع العلهم أن ديانها4إلى   ، وذلك اعتمادا

:Usiskin,1982 وهي بالتتابع((5 إلى 2سّمت المستويات من 

 The aspect of geometry مظهر الهندسة 

The essence of geometryجوهر الهندسة 
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Insight into theory of geometry الستبصار في نظرية الهندسة 

into geometry The scientific insightوالستبصارالعلمي في الهندسة

; Wirzup,1976;Usiskin,1982أّما مستويات فان هيل فهي: (كما ورد في

Hoffer,1983;  Burger  &  Shaughnessy  ,1986  ;Fuys,  et 

al.,1988;Clements&Battista,1992;Battista&Clements,1995;

Clements,1998(.

  أو البصريrecognition  التعّرف على الشكل):0المستوى(

visualization: ،وفيه يحكم الطالب على الشكل الهندسي من مظهره العام  

ً  الشكل مستطيل لنه ً  عن الخصائص. فمثل  ويميزه  ككل،  ول يعرف شيئا

   و ل يستطيع   الطالبهذا  ،يشبه الباب، الشكل مربع لنه يشبه  الشباك .    

 في  هذا  المستوى  الربط   بين الخصائص، كما  أنه ل يعرف  العلقات  بينها

و بالنسبة  للطالب فإّن  المربع يختلف عن المستطيل.

ّلههل الطههالب الشههكلdescriptive أو الوصسسفي analysis): التحليلسسي 1المسسستوى (  : يح

 الهندسي بدللة مكوناته والعلقة بين هذه المكونات. كما ويعتمهد صهفات مميهزة لكهل فئة مهن

 الشكال بشكل تجريبي (الطي، القياس، الشبكات)، ويسههتخدم الخصههائص فههي حههل المسههائل.

ً  يفكر في المربع على أّن له أربعة أضهلع وأربهع زوايها قائمهة. ويقهارن بيهن الشهكال  فمثل

ً  يقهارن بيهن المربهع  بالعتمهاد علهى الخصهائص وليهس بالعتمهاد علهى الشهكل العهام، فمثل
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 والمثلث بالعتماد على عدد الضلع، ولكن ل يستطيع الطالب في هذا المستوى الربههط بيههن

ً  ل يستنتج أن المربع هو متوازي أضلع. الخصائص، فمثل

 أو السسستنتاج غيسسر relationship أو العلئقسسي  ordering) : الترتيسسبي  2المسسستوى (

: informal deduction الشكلي

ً ، ولكنه ل ًا بسيطا ّتب الطالب الشكال والعلقات بشكل منطقي، كما يستخدم استنتاج         ير

 يفهم البرهان. باستطاعة الطالب تصنيف الشهكال بشهكل هرمهي بتحليهل خصائصهها والقيهام

ّين لنه معين غير أّن له خصائص إضافية،  بمناقشات غير شكلية. مثال ذلك أّن المربع هو مع

ًط بيههن الشههكال مههن خلل  وفههي هههذا المسههتوى يههدرك الطههالب أهميههة التعريههف ويبنههي روابهه

التعريفات.

 :formal deduction) الستنتاج الشكلي 3لمستوى (ا

              يفهم الطالب أهمية الستنتاج، ويبني نظريات في نظام مسلمات، ويقوم بالتمييزبين

 العناصههر غيههر المعرفههة والتعريفههات و المسههلمات، والبرهههان، ويههذكر السههبب بشههكل شههكلي

ًا و لكهن ً  شهكلي  وبعبارات منطقية بالعتماد على المسلمات و النظريات، ويعطي الطالب إثباتا

ً  يكون باسههتطاعته برهنههة تكههافؤ مجموعههتين مههن  بدون المقارنة بين النظمة المسلمية، فمثل

الخصائص التي تحدد تعريف متوازي الضلع.

  أو المسلماتيamathematical أو فوق الرياضي rigor): التجريد 4المستوى (

axiomatic :

ً  بحيث يمكن          ً  مجردا  يفهم الطالب ضرورة التجريد، وباستطاعته أن يجري استنتاجا

 الهندسة اللإقليدية. وفي هذا المستوى يهذكر الطهالب السهبب حهول نظهام رياضهي بشهكلفهم 
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 شكلي أكثر من الخصائص التي يعرفها  من قبل، ويكون باستطاعته تحليل السههتنتاجات مههن

 المسههلمات والتعريفههات، كمهها يكههون بامكههانه التعلههم عههن طريههق اسههتحداث مسههلمات جديههدة

بالعتماد على النظام الهندسي.

):Usiskin,1982خصائص المستويات (.2

fixedالخاصسسية الولسسى: التتسسابع الثسسابت   sequence أو الهرميسسة hierarchical: 

وهي  ضرورة أن يمر الطالب في المستوى السابق قبل أن يصل إلى المستوى التالي.

ًا adjacencyالخاصية الثانية: التجسساور    فههي مسهتوىintrinsic كههل مها يكهون ضهمني

  ً   في مستوى التفكير التالي.extrinsicالتفكير السابق يصبح صريحا

 : لكل مستوى تفكير رموزه الخاصة ولغته وعلقههاتهdistinctالخاصية الثالثة: التمييز 

التي تربط بين  تلك الرموز.

  وتعني أنههه لههن يتمكههن شخصههان فههي مسههتوييseparationالخاصية الرابعة: الفصسسل 

 تفكير مختلفين من فهم بعضهههما البعههض. فههإذا كههان الطههالب فههي مسههتوى التفكيههر الثههاني

 ,Fuysوالمعلم يشرح في المستوى الثالث، فلن يتمكن الطالب من فهم مهها يقههوله معلمههه (

et al.,1988.(

 ذكر الزوجان فان هيل خاصية خامسة وهي: 

 : وتعنههي أنههه يمكههن لعمليههة التعلههم نقههل الطههالب مههن مسههتوىattainmentالكتسسساب 

تفكيرإلى آخر. 

:- النتقال بين المستوياتج

ّنه  يمكن  تسريع  التطوير الذهني  المعرفي  في  الهندسةVan Hieleإعتقد فان هيل   أ
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) ،  و ليس  من  خلل  النضج  أو  العمرUsiskin, 1982 من  خلل   التعليم  (

 (Teppo,  1991;  Senk,1989;Fays,  et  al.  Van). وطبقهها لفههان هيههل 1988; 

Hiele)  فإن النتقال من مستوى تفكيههر إلههى آخههر يتههم مههن خلل خمههس مراحههل وهههي 

Usiskin,1982;Hiele,1999:(

  بمههواد تقهدم للطفهل و تقهوده لكتشهاف بنهى التهدريسالمعلومههات : يجهب ان يبهدأ -1

معينة.

directedالتوجيه المباشر :-2  orientation بطريقههةوهي أن تقدم المهههام للطلبههة  

تجعل البنى المتعلمة مألوفة لديهم .

  : يقدم المعلههم المصههطلحات الهندسههية ويشههجع الطلبههةexplicitationج- الوضوح 

على إستخدامها في كتاباتهم ومناقشاتهم في حصص الهندسة.

Freeد- التوجيه الحر  orientationيقدم المعلم  مهمات  يمكن  إتمامههها   بطههرق : 

 مختلفههة، ويكتسههب الطلبههة خههبرات فههي حههل متطلبههات بمفردهههم بالعتمههاد علههى مهها

. ً درسوه سابقا

ًً،  مثههلIntegrationهه - التكامل  ً  لتجميههع مهها درسههوه سههابقا  : يعطى الطلبة فرصهها

أن يصمموا أنشطتهم بأنفسهم.

          يقتصر دور المعلم في المرحلة  الخيرة على التخطيط للمهام، وتوجيه انتبههاه

 الطلبة للخصائص الهندسية للشكال، واستخدام مصطلحات هندسية، وتشجيع الطلبة

 علهى اسهتخدامها، و تشهجيع حهل المشهكلت الهتي تحتهاج إلهى تفكيهر تحليلهي  حهول

 Mosaicالشكال الهندسية مع أهمية استخدام مواد ملموسة مثل أحههاجي الفسيفسههاء 

Puzzleوالتي تساعد على بناء خلفية بصرية وتفكير تحليلي عند الطفال. رأى فان  
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ً  أن "الهندسههة تبههدأ بههاللعب "Hiele,1999هيل (  ) ضرورة أن يتههذكر المعلههم دائمهها

.316ص:

     مما سههبق يتضههح أّن الزوجيههن فههان هيههل قههد تخصصهها فههي نظريتهمهها بطلبههة

ّط أنظههار البههاحثين الههذين حههاولوا  المدارس فقط ، فيمهها بقههي الطفههال الصههغار محهه

 معرفة مدى إنسجام نظرية فان هيل مع أطفال ماقبل المدرسة، المههر الههذي قههادهم

 إلى التعديل الول علههى المسههتويات، وههو مسههتوى مهها قبههل التعههرف علههى الشههكل

الهندسي.

التعديلت على مستويات فان هيل :

  : مستوى ما قبل التعرف على الشكل الهندسي.  التعديل الول

         لحههظ البههاحثون أنههه باسههتطاعة الطفههال الصههغار تشههكيل مفههاهيم حههول الشههكال

Clementsالهندسية ،وذلك قبل دخولهم المدرسة بفههترات طويلههة (  &  Sarama,2000،( 

 مما قاد إلى إجراء بحوث مستفيضة حول الطفال ،وممن اشتهر فههي هههذا المجههال كلمنتههس و

Clementsباتيستا (  &Battista,1992اللذان استنتجا من بحوثهما وجود مسههتوى يسههبق ( 

 Pre-recognitionالمستوى البصري و هو ما أسمياه بمستوى ما قبل التعرف على الشكل  

levelًا، ولكنهم يكونههون  ، و فيه يدرك الطفال مجموعة جزئية من خصائص الشكال بصري

غير قادرين على تعريف العديد من الشكال بشكل ثابت مثل الدوائرو المربعات و المثلثات.

إمكان الطفال في هذا المستوى التمييز بين الشههكال ذات الخطههوط المنحنيههةب          

ًل يميزون   و الشكال ذات الخطوط المستقيمة. و لكنهم ل يميزون داخل كل مجموعة. فمث

 بين الدائرة و المربع ولكنهم ل يميزون بيهن المثلهث و المربهع. و حسهب وجههة نظهر بيهاجيه

):Piaget & Inhelder,1967و انهيلدر(
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 فإن معرفة الدائرة أو المربع من خلل العمل الحسي يختلف عن تشسكيل صسور ذهنيسة لهمسا سسواء مسن" 

.37خلل محاولة اختيار من مجموعة أشكال أو محاولة رسمها" ص:

     و ربمهها يكههون سههبب عههدم قههدرة الطلبههة علههى التعههرف علههى الشههكال هههو قلههة خههبرتهم

).Clement & Battista,1992المحسوسة  في تشكيل  صور ذهنية لها (

     وفي سياق التعديلت تجدر الشارة إلى أن فان هيل نفسه قد أعاد تصنيف المستويات إلههى

ًا على  المستويات ( ًل  ثاني ).Teppo,1991ثلثة فقط ،وقد شّكل ذلك  تعدي

. إعادة تصنيف المستويات:التعديل الثاني

 ، حيث أعاد تصههنيفها إلههى ثلثههةHiele,1999      أّكّد فان هيل إعادة تصنيفه للمستويات ((

,Fuysفقط (  et  al.,1988) كما ورد في (Teppo,1991فيما بقيههت خصهائص النظريههة،( 

) كالتي:Teppo,1991ومراحل التعليم كما هي.وقد أصبحت تلك المستويات(

المستوى الول:

، و فيه يتعرف الطالب على الشكل الهندسي ككل.Visual           المستوى البصري 

المستوى الثاني:

ًاDescriptive           المسههتوى الوصههفي   ، و فيههه يميههز الطههالب الشههكال الهندسههية تبعهه

لخصائصها الهندسية .

المستوى الثالث:

  ، و فيههه يسههتخدم الطههالب السههتدلل السههتنتاجيTheoretical         المسههتوى النظههري 

 ) المسهههتوى الثهههالثHiele,1999لثبهههات العلقهههات الهندسهههية. و قهههد سهههّمى فهههان هيهههل (

.Informal deduction levelمستوى الستنتاج غير الشكلي 
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ستنتاج حول أفكار بياجية وأفكار فان هيل:إال

          تقترح نظرية بياجية و نظرية فان هيل أنه بنبغي مرورالطلبة  خلل مستويات تفكيههر

ًل إلى مستويات التفكير العليا. غير أّن ذلك يستغرق بعههض الههوقت ( Battistaدنيا وصو  & 

Clements,1995.(

,Senk         ترى نظريههة فههان هيههل أن التعليههم أساسههي للتقههدم خلل المسههتويات (  1989; 

Usiskin,  1982;  Fuys,  et  al.,1988بينما تعزو نظرية بياجية السههبب إلههى النضههج ،( 

)، وترى كل النظريتين أنههه بإمكههان الطلبههة  الفهههم Teppo,1991؛هه 1999دس،عأو النمو( 

  فقط عندما يصلون إلى مستويات التفكيرaxiomatic systemو التوسع في نظام مسلمات 

 )، مههع الخههذ بعيههن العتبههار أن نظريههةBattista&Clements,1995العليا فههي الهرميههة (

 بياجية هي نظرية في النمو العقلي ول تختص بههالتعليم أو التعلههم بشههكل عههام أو بالرياضههيات

 بشكل خاص. و لكن تّم توجيه الكثير من الكتابههات نحههو الفتراضههات الههتي تضههمنتها نظريههة

).2003بياجية لتعلم الرياضيات (الحربي، 

ًا- :الدراسات السابقة ثاني

 تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستويات التفكير الهندسههي للمعلميههن الفلسههطينيين قبههل الخدمههة

 وأثناءها . كما أنها تبحث المستويات التي تقدمها كتب الرياضيات المدرسية  الفلسطينية. لهذا

فمراجعة الدراسات السابقة  تعالج الجوانب التية :

الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي للطلبة.-1
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الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي الواردة في المناهج المدرسية.-2

الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي للمعلمين .-3

 الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلمين بالهندسة وأثرها على مستويات التفكير الهندسههي-4

لديهم.

ًل- الدراسات المتعلقة ب. مستويات التفكير الهندسي للطلبة :أو

Van      ازداد الهتمام في الوليات المتحدة بنظرية فان هيل  Hiele،في بداية الثمانينههات  

 حيث ساعدت النظرية الباحثين على إجراء العديد من الدراسات والبحوث، وذلك بعد أن لفت

   انتباه المريكهان للنظريههة مههن خلل الورقههة البحثيههة الهتي قهام بتقههديمهاWirzupويرزوب

) .Hoffer,1983 (1976حول الهندسة في الوليات المتحدة عام 

      ومن أولى الدراسات في مجال التفكير الهندسي دراسههة قههام بههها"مشههروع أوريغههون " (

ًا مههن70)، حيث هههدفت إلههى وصههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي ل (1982- 1979  ) طالبهه

 مدارس ابتدائية و ثانوية و كليههة. كههانت أداة الدراسههة عبههارة عههن المقابلههة الفرديههة بحيههث تههم

ًا،45 منهمههاتسجيل المقابلة لكل طالب على أشرطة سمعية في جلستين مههدة كههل    دقيقههة تقريبهه

 و ضمت مهام مثل الرسم والتعرف علههى الشههكال و تعريفههها و تصههنيف الشههكال الهندسههية

 و معرفههة الشههكل المجهههول، و أسههئلة حههول النظريههات والمسههلمات والبرهههان (فقههط لطلبههة

المدارس الثانوية). و كانت المهام الولى في المقابلت ذات طبيعة استكشافية سهلة، 

 ,Shaughnessy&Burger( و بعههدها تبههدأ بالتعقههد بحيههث تقيههس مسههتويات تفكيههر عليهها 

1985; Burger& Shaughnessy, 1986; Hoffer, 1983. (
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      حاول المشروع الجابة عن السئلة التية:  

)Burger &Shaughnessy,1986; Shaughnessy& Burger,1985(

-  هل تعتبر مستويات فان هيل صحيحة في وصف التفكير الهندسي لدى الطلبة؟1

كيف يؤثر سلوك الطلبة في التعرف على مستويات التفكير الهندسي؟-2

- هل يمكن تطوير أداة للكشف عن مستويات التفكير الهندسي؟3

 &Shaughnessy& Burger, 1985;Burger الدراسة مايأتي:)         أظهرت نتائج

Shaughnessy, 1986.(

  من مستويات فان هيل في وصف عملية الستدلل2،1،0أهمية المستويات •

لدى الطلبة.

  ( السهتنتاج3لم يبلهغ أي  طهالب مهن  طلبهة   المهدارس الثانويهة المسهتوى •

 الشكلي)     و هذا ل يعني عدم وجود مثل هذا الطالب و لكنه يعني أنه مههن الصههعب

الوصول إليه في هذا العمر.

ًل عندما يكتههب المعلههم تعريههف•  لم يتحدث المعلمون و الطلبة بنفس اللغة، فمث

 ) الخصههائص1) فقد يفكر الطههالب فههي مسههتوى (2المستطيل على السبورة (مستوى

ًا. التي شرحها المعلم  سابق

 لدى الطلبة مفاهيم هندسية أكثر مما نتوقع، فعندما ندّرس مساق الهندسة نجد•

ًل ليست بمثلثات  أّن لمفهوم المثلث معاني كثيرة عند الطلبة، فهناك من اعتقد أن أشكا

هي مثلثات والبعض الخراستثنى مثلثات من مجموعة المثلثات.
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 هنههاك سههوء فهههم للتعريفههات، كمهها أّن هنههاك سههوء تقههدير لفههائدة السههتدلل•

المنطقي وأهميته.

 * قد ينحدر مستوى تفكير الطلبة بعد سنة من دراسة الهندسة إلى مستوى تفكير أقل، فقههد

 كههانت إجابههات الطلبههة بعههد أخههذ مسههاق الهندسههة تحليليههة اكتشههافية لخصههائص الشههكال

ًا للطلبههة2) أكثر من المحاولت في المستوى (1(المستوى   )، و الذي كان أكثر تخصصهه

 الذين يأخذون الهندسة في ذلههك الههوقت. و قههد كههانت إجابههة الطلبههة الههذين أخههذوا الهندسههة

َه لتلك التي قدمها من لم يدرسوها، و الفرق الوحيد كان في المفردات الهندسية، فقد  مشابه

ًا من الصعوبات التي يواجهههها  كانت أفضل عند من درسوا الهندسة، و هذا قد يفسر جزء

ّيات. الطلبة في البرهان عندما يدخلون الكل

           أوصت الدراسة بضرورة تعليم الهندسة غير الشههكلية لطلبههة المههدارس الثانويههة لمههدة

نصههف سههنة علههى القههل، و تطههوير نشههاطات تسههاعد علههى النتقههال خلل المسههتويات،

  و مساعدة طلبة المدارس البتدائية  والعدادية على اكتشههاف خصههائص الشههكال الهندسههية

بطريقة غير شكلية ، و تطوير قدراتهم التصورية البصرية.

           ومما يميز  "مشروع أوريغون " اسههتخدامه للمقههابلت الفرديههة كههأداة للدراسههة علههى

 ) والههذي اسههتخدم الختبههارات1982-1979خلف " مشههروع شههيكاغو" المههتزامن معههه (

,Usiskinالكتابية كأداة للدراسة  (  )، و كان بعنوان"التطور المعرفي والتحصيل فههي1982 

 هندسة المدارس الثانوية" ، والذي هدف إلى معرفة مستويات التفكيههر الهندسههي للطلبههة. وقههد

:Usiskin, 1982سعت الدراسة إلى الجابة عن السئلة التية ((

كيف يتم توزيع الطلبة الذين يدخلون المدرسة بالنسبة لمستويات فان هيل؟.1
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 ما التغيرات في مستويات فان هيل التي تحصل بعد دراسههة الطلبههة للهندسههة.2

لمدة سنه كاملة؟

إلى أي مدى ترتبط مستويات فان هيل بالتحصيل في الهندسة؟.3

إلى أي مدى تتنبأ مستويات فان هيل بالتحصيل الهندسي بعد سنة دراسية؟.4

 ما هي التعميمات التي يمكن الوصول إليها من خلل دراسههة مسههتويات فههان.5

هيل      و معرفة الهندسة لمن لم ينجحوا في دراستها ؟ 

 إلى أي مدى تتناسب الهندسة التي يدرسها الطلبة مع مستويات فان هيل التي.6

بلغوها؟

 إلى أي مدى تتلءم الهندسههة الههتي يدرسههها الطلبههة فههي مههدارس مختلفههة مههع.7

مستويات فان هيل التي يحققونها ؟

ًا ((2699          و قد ضمت الدراسة  ًا و (1392 طالب  ) طالبههة )،  و اخههتيرت1307) طالبهه

 وليات في الوليات المتحدة.5 مدرسة من 13العينة التي شملت 

       أعطي الطلبة خمسة اختبارات و هي اختبار دخول الهندسة و اختبار لمعرفههة مسههتويات

 . و قبههل نهايههة العههام1981-1980فان هيل إن وجدت، و أعطيا في السبوع الول من العام 

  أعطي الطلبة مرة أخرى اختبههار مسههتويات فههان هيههل بالضههافة إلههى اختبههار برنامههج1982

التقييم الشامل في الهندسة، وأخذ جزء من طلبة العينة اختبار البرهان الهندسي وكان عددهم(

ًا وطالبههة مههوزعين علههى 1520   مدرسههة. و قههد بلههغ عههدد الطلبههة الههذين أخههذوا11) طالبهه

ًا و طالبة.1596الختبارات الربعة الولى    طالب

):Usiskin,1982 و من نتائج المشروع (
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  % لهم29 % مهن الطلبهة تهم تصهنيفهم علهى مسهتويات فهان هيهل بينمها 71•

  إجابههات صههحيحة3يصنفوا في اختبار فان هيل القبلي عند استخدام معيار التصحيح 

 لبلوغ المستوى  .5من 

 حسب المعيار المستخدم فإّن المسههتوى الخههامس إمهها أنههه غيههر موجههود أو ل•

.79يمكن قياسه ص:

 ما يزيد عن •
3

2
  الطلبة أجابوا بطريقة سهلت تصنيفهم على مسههتويات فههان

80هيل ص:

 القههرار النهههائي حههول عههدد الجابههات الصههحيحة الضههرورية للوصههول إلههى•

المسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتوى

 ) يؤثر على تصههنيف الطلبههة5 إجابات صحيحة من 4 أو 5 إجابات صحيحة من  3(

في المستويات.

 اختبار فان هيههل مؤشههر جيهد علههى أداء الطلبههة فهي الهندسههة و كههذلك الحهال•

بالنسبة لختبار البرهان.

  لم يتعلههم الكههثير مههن الطلبههة المفههاهيم الهندسههية فههي المههدارس العداديههة، و•

 ، و87الكثير منهم لم يعرفوا مثل تلك المفاهيم حتى عند نهاية المرحلههة الثانويههة ص:

 الكثير منهم ينهون مساقات الهندسة دون أية معلومات هندسية أساسههية أو أفكههار فههي

.87الهندسة ص:

  %  مههن طلبههة المههدارس الثانويههة لههم يدرسههوا البرهههان وكههان60 حههوالي •

توزيعهم كما يأتي: 
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  % أخذوا مساق الهندسههة و لكنهههم انسههحبوا قبههل أن6 % لم يأخذوا الهندسة، 47     

 % أخذوا مساق الهندسة دون برهان.7ينهوا ، 

  % أخههذوا البرهههان11 % أخذوا البرهان و كان تههوزيعهم كمهها يههأتي: 40 •

  % نجحوا بشكل معتههدل فههي7 % بإمكانهم عمل براهين سهلة، 9دون أن يستفيدوا، 

ًا في إجراء البرهان.13البرهان،   % نجحوا تمام

 تساوى الذكور و النههاث فهي القههدرة علههى تعلههم الهندسههة مهن الحقههائق حهتى•

88البرهان ص:

  % من الطلبة تم تصنيفهم،68في نهاية العام الدراسي  دلت النتائج على أن •

% لم يصنفوا  .                    32

         أوصههت الدراسههة بضههرورة تعليههم الهندسههة بطريقههة منهجيههة قبههل المرحلههة الثانويههة،

 و ذلك لضمان اكتساب الطلبة المعرفههة المناسههبة فههي الهندسههة، و كههذلك لزيههادة قههدرتهم علههى

).Usiskin, 1982كتابة البراهين. (

         دراسة أخرى مشابهة للدراستين السابقتين  قهام بههها "مشههروع بروكليهن " الههذي سههعى

للجابة عن السؤال الرئيس التي :هل يصف نموذج فان هيل كيفية تعلم الطلبة في الهندسة؟

)Fuys, et al.,1988 و أما أهداف المشروع فتمثلت فيما يأتي: (

 - توثيق المواد الخاصة بنموذج فان هيل مثههل رسههالة الههدكتوراة الخاصههة ِب ديانهها فههان1

 هيل و ترجمتها من الهولندية إلى النجليزية. و كذلك الحال بالنسبة للمقههالت الههتي كتبههها

بيير فان هيل حيث كانت غير متوفرة بالنجليزية إلى أن تمت  ترجمتها في المشروع.
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 تصنيف طلبة الصههف السههادس و التاسههع حسههب مسههتويات فههان هيههل و هههل-2

 يتقدمون خلل المستوى الواحد أو نحههو مسهتوى أعلههى؟ و مها هههي الصههعوبات الههتي

تواجههم؟

 محاولههة معرفههة هههل يمكههن تههدريب معلمههي صههفوف السههادس و التاسههع-3

ليستطيعوا تحديد مستويات التفكير الهندسي لطلبتهم و لمادة المناهج الهندسية؟

 تحليل منهاج الهندسة للصفوف من الروضة و حتى الثامن باستخدام نمههوذج-4

فان هيل؟

 ) ) بتطوير ثلث وحدات تعليميةFuys, et al.,1988 و لتحقيق الهدف الثاني قام الباحثون

Modules:ليتم استخدامها كأداة في المقابلت الكلينيكية حسب الترتيب التي 

الوحههدة التعليميههة الولههىmodule   : احتههوت مفههاهيم هندسههية أساسههية1 

(متوازي الضلع، خصائص الشكال الرباعية، الزاوية، التطابق).

 الوحههدة التعليميههة الثانيههةmodule   : ركههزت علههى علقههات الزوايهها2 

للمضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلعات

  ( قياس الزاوية، مجمههوع زوايهها المثلهث، مجمههوع زوايها الشهكل الربهاعي، الزاويهة

الخارجية، الزوايا المتبادلة).

 الوحدة التعليمية الثالثةmodule  : ركزت على مساحة الشكال الهندسههية3 

 (إيجههاد المسههاحة بعههّد الوحههدات المربعههة، مسههاحة المسههتطيلت، مسههاحة المثلثههات،

مساحة متوازيات الضلع، مساحة شبه المنحرف).

     ضّمت الوحدات نشاطات تعليمية و مهام تقيميية ترتبط بمستوى معين.
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ًا من الصف السادس و مثلههم مهن طلبهة 16        أجرى الباحثون مقابلت مع    الصهف طالب

 دقيقة. وقام  بإجراء المقابلة أحد أفراد 45 جلسات مدة كل منها 8 -6التاسع، واستمرت من 

 طاقم المشروع، و تم تسجيل المقابلت بالفيديو . بعدها تههّم تحليههل كاسههيتات الفيههديو وتسههجيل

النتائج.

           كانت نتائج المقابلت كما يأتي:

: و قّسموا  حسب المستويات التي حققوها إلى ثلث مجموعات :طلبة الصف السادس

)0المجموعة الولى: الطلبة ذوو التقدم البطيء أو ل تقدم خلل المستوى (-

.3) و عددهم 1     أو باتجاه المستوى (

) و الذين تقدموا باتجاه المسههتوى (0المجموعة الثانية: الطلبة في المستوى (-

 .5)     و عددهم 1

 ) و ههم فهي مراحهل مختلفهة مهن1 المجموعة الثالثة : الطلبة فهي المسهتوى(-

.8) و عددهم 2التقدم باتجاه المستوى (

:  قّسموا كذلك إلى ثلث مجموعات :طلبة الصف التاسع

 المجموعههة الولههى : ضههمت طههالبين و هههم مههن عنههدهم ضههعف فههي تحليههل-

ًا لجزائها أو خصائصها. كمهها شههّكل التعههرف علههى الشههكال  الشكال الهندسية تبع

الهندسية في صور مختلفة معضلة لهؤلء الطلبة.

  و هم الطلبة الملّمون بالمعاني الهندسية7المجموعة الثانية: عدد الطلبة فيها -

 الساسية (زاوية، توازي، قطر..)، و لغتهم أفضل من لغة طلبة المجموعة الولههى

34



 )،1 منههم نحهو المسهتوى (3). و تقهدم 0مع أن جميعهم قهد بهدأوا عنهد المسهتوى (

).2و ثلثة آخرون نحو المستوى(

 ) و1 و ههم مهن بهدأوا عنهد المسهتوى (7المجموعة الثالثة: عدد الطلبة فيهها -

 ). و قههد تقههدم طلبههة هههذه المجموعههة بسههرعة كههبيرة و أنهههوا2انتهههوا بالمسههتوى (

الوحدات التعليمية الولى والثانية و الثالثة.

,Fuys        وجههدت الدراسههة أن هنههاك عوامههل تههؤثر علههى أداء الطلبههة و هههي (    et 

al.,1988: (

ًا للنتقال عبر المستويات ،حيث أظهرت الدراسههة أن ًل هام  اللغة: تعتبر عام

اللغههة اليوميههة والخههبرة أثههرت علههى الطلبههة عنههد اسههتخدامهم كلمههات مثههل مسههتقيم “

Straight.و عنههد حههديثهم عههن الخطههوط المتوازيههة و المتعامههدة والزوايهها القائمههة ”

ًا للمعلميههن عنههد تدريسهههم المصههطلحات الهندسههية، إذ عليهههم أن   و قد يكون هذا مهم

يميزوها عند استخدامها في العالم المألوف.

المفاهيم الخاطئة: حيث أعاقت المفاهيم الخهاطئة تقههدم الكههثير مهن الطلبههة، و 

ًا ،وإل فهإنه لهن يكهون ًا أو عموديه  من المفاهيم الخاطئة " القطهر يجهب أن يكهون أفقيه

ًا". قطر

ًا فهي المعلومهات  التعلم السابق: حيث أظهرت الدراسة أن لهدى الطلبهة ضهعف

السابقة ، 

وكمثال على ذلك عدم قبول الكثير منهم لحقيقة أن المربع هو حالة خاصة من المستطيل.

ًا من طلبة الصف التاسع اسههتخدموا الخوارزميهات فههي المههام         أظهرت الدراسة أن كثير

 كما أنهم كانوا يجيبون عند سؤالهم لماذا؟ "هذا قانون"، و عمل طلبة الصف السههادس الشههيء
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ًا للكثير منهم، و مهع ذلهك أحهرز ًا جديد  نفسه، و قد كان اكتشاف الحل دون استخدام قاعدة أمر

ًا. ًا في حين أّن آخرين لم يحرزوا تقدم ًا بطيئ عدد كبير منهم تقدم

      ومن الدراسات التي كانت نتائجها مشههابهة لنتههائج الدراسههات السههابقة دراسههة هههدفت إلههى

استكشاف أنماط التفكير الهندسهي لهدى الطلبهة الفلسهطينيين فهي كهل مهن الصهفوف السهادس 

ًا مههن1240 تكههونت عينههة الدراسههة مههن .)2005و الثامن و العاشر الساسههية (شههويخ،   طالبهه

  مدرسههة فههي المدينههة و القريههة15صفوف السادس والثامن والعاشر الساسية موزعين علههى 

و المخيم في محافظة رام ا والبيرة. 

  و آخريههنUsiskin         واستخدم في الدراسة اختبار فان هيل الذي طّور مههن قبههل العههالم 

 لقياس مستويات التفكير. و قد تمت ترجمة الختبار من قبل الباحث، كما استخدمت المقابلت

 الفرديههة للتعههرف بعمههق علههى  التفكيههر الهندسههي للطلبههة. و قههام البههاحث بتصههوير المقههابلت

ًا مثههل رسههم الشههكال و تصههنيفها و التعههرف عليههها  بالفيههديو، و قههد تطلههب ذلههك مهامهه

 و تعريفها، بالضافة إلى لعبة الستدلل حول الشكال الهندسية.

)2005             و قد خلصت الدراسة إلى النتائج التية: (شويخ،

 أكثر من ثلثة أرباع الطلبة الفلسطينيين الذين تههم اختبههارهم يقعههون عنههد المسههتوى الول

 النسب المئوية لتوزيع الطلبة على مستويات فان هيل 1-2أو دونه ، ويظهر الجدول

).2005(شويخ،

)2005: النسب المئوية لتوزيع الطلبة على مستويات فان هيل (شويخ،1-2جدول 

الصف
 الطلبة الذين لم يحققوا

0المستوى 

  و ليسXالطلبة الذين حققوا مستوى 
X = 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4(3أعلى (

01234

3 

 

   التصنيف لكل مستوى يعني نسبة الطلبة الذين حققوا هذا المستوى على الكثر،بمعنى أنهم قد يحققههون الدنههى منههه (إن وجههد)
ًل الطلبة الذين يحققون المستوى (  ) ،لكنهم لههم1) والمستوى(0) ، يكونون قد حققوا المستوى (1ولكنهم لم يحققوا   العلى منه ،مث

)   . 2005) أو أكثر (شويخ،2يحققوا المستوى (
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43.244.110.91.800السادس
23.848.920.35.71.20الثامن
20.84321.512.51.11.1العاشر

     كما ظهر أّن أنماط التفكيههر الهندسههي لههدى الطلبههة الفلسههطينيين تتفههق مههع الخصههائص

الساسية لنظرية فان هيل، مثل الطبيعة الهرمية للمستويات و قضية اللغة.

ّينت النتائج تقارب أداء الهذكور و النهاث فهي التعهرف علهى الشهكال و العلقهات       وب

).2005بينها. كان  أداء طلبة المدينة أفضل بقليل من طلبة القرية و المخيم (شويخ،

          أوصى الباحث بضرورة التعرف على المفاهيم السابقة لدى الطلبة و اتجاهههاتهم حههول

ًا فههي تعليمهههم، مههع ضههرورة تههوفير الفرصههة للطلبههة للعمههل  الشكال، المر الذي يساعد كثير

الحسي و عدم الكتفاء بمشاهدة الهندسة.

         ولعل البرهان الهندسههي مههن أكههثر حقههول الرياضههيات الههذي يخلههق مشههكلة للكههثير مههن

ّا ،ومن هنهها كههان البرهههان الهندسههي ومنههذ ّا خاص  الطلبة. لذا كان من الضروري إيلؤه اهتمام

 القدم موضع اهتمام الباحثين . و من أوائل الدراسههات الههتي بحثههت فههي العلقههة بيههن تحصههيل

 الطلبة في كتابة البرهان وتحصيلهم في الهندسة التي ل تشتمل على برهان هي دراسههة سههنك

)Senk,1989 ًا و طالبههة (241) ، والههتي أجريههت علههى عينههة مكونههة مههن ًا132 طالبهه   طالبهه

  % منهههم مههن الصههف العاشههر، و البههاقي مقسههمون بشههكل متسههاٍو بيههن60 طالبههة) ، 109و 

 الصفين التاسع و الحادي عشر، و قد استخدمت الباحثة اختبار فان هيل الذي طّور في جامعة

ًا  آخههر احتههوى سههتةUsiskin,1982شيكاغو (  ) لقياس مستويات التفكير الهندسي، و اختبار

) .Senk,1989أسئلة لقياس القدرة على كتابة البراهين الهندسية (

37



        وجدت الباحثة أّن تحصههيل طلبههة المههدارس الثانويههة فههي كتابههة البرهههان قههد ارتبههط مههع

 مستويات فان هيل للتفكير الهندسي .

)  أّن  الطلبة  الذين  بدأوا  مساق  الهندسة  وهم غيرSenk,1989      كما أظهرت النتائج (

  قادرين على إدراك الشكال الهندسية، كانت فرصتهم في تعلم كتابههة الههبراهين الهندسههية فههي

 وقت لحق من السنة الدراسية ضعيفة. أّما الطلبة الذين بدأوا سنتهم الدراسههية و هههم قههادرون

 على إدراك الشههكال الهندسههية دون معرفههة لخصائصههها، كههانوا قههادرين علههى القيههام ببعههض

البراهين الهندسية.

  غير أّن الطلبة القادرين على إدراك الشكال الهندسية و خصائصههها كههانت فرصههتهم لتقههان

كتابة البراهين في نهاية السنة أكبر.

         أظهرت الدراسة كذلك أّن هناك فرصة كبيرة لدى الطلبة القادرين على السههتدلل

 من التعريفات لتقان البرهان الهندسههي.المسههتوى الثههاني التحليلههي هههو المسههتوى الحاسههم

 لمرحلة كتابههة الههبراهين. ويتوقههع مههن الطلبههة فههي مسههتوى السههتنتاج الشههكلي و مسههتوى

التجريد أن يكتبوا براهين شكلية  بثبات.

        أّما من هم أقل من مسههتوى الثههالث (مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي) فلهن يكونهوا

قادرين إل على حفظ البراهين.

 )  أّن المعلم والمنهاج هما السبب في الكههثيرSenk,1998       ومن أهم نتائج الدراسة( 

من العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة في كتابة البرهان .
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        وفي محاولة لمعرفة العلقة بين إكتساب مسههتويات التفكيههر الهندسههي وبيههن القههدرة

 ) على عينة عنقودية مكونة2001على كتابة البرهان الهندسي أجريت دراسة الطيطي ( 

ًا وطالبة مههن طلبههة الصههف العاشههر، و إسههتخدم البههاحث اختبههار مسههتويات264من    طالب

 التفكير الهندسي، و اختبار البرهان الهندسي و استبانة تحديد مستوى الطالب في التفكيههر

ُطههوّرت مههن قبههل البههاحث بنههاء علههى  الهندسههي مههن قبههل معلههم الرياضههيات ، و جميعههها 

 مجموعة من الختبارات التي ذكههرت فههي الدراسههات السههابقة بشههكل يتناسههب مههع الواقههع

الفلسطيني.

ًا من مستويات فان هيل للتفكيههر6.4       أظهرت النتائج أّن  ّي   % من الطلبة لم يكتسبوا أ

  % صههنفوا فههي46.2 % صههنفوا فههي المسههتوى الول ،فههي حيههن أّن 14الهندسههي،وأّن 

ّنف  %14.4المستوى الثاني و كانت تلك النسبة العلى بين جميع المستويات . كمها صه   

 %   منهههم صههنفوا فههي  المسههتوى الرابههع،  امهها15.5من الطلبة  في المستوى الثالث ، و

 %3.4المستوى الخامس فكانت نسبة الطلبة الذين استطاعو تحقيقه 

       ومههن الجههدير بالههذكر أن المسههتوى الخههامس  هههو مسههتوى خههاص بالرياضههيين

 %3.4المتميزين،  ومن الصعب الوصول إليه قبل مرحلة التعليم الجامعي. لذا فإّن نسبة 

 مههن طلبههة الصههف العاشههرالذين حققههوا هههذا المسههتوى ل بههّد و أن تكههون ناجمههة عههن

ًا من متعدد. التخمين،حيث أّن الختبار كان إختيار

  % لم ينسجموا مع نظرية فههان هيههل.أمهها حههول العلقههة12.9        كما أظهرت الدراسة أن 

 بين درجات اكتساب مستويات التفكير الهندسي و القدرة علههى كتابههة الهبراهين الهندسهية  فقهد

 دلت النتائج عدم وجود علقة ذات دللة إحصائية بين متوسطات علمات الطلبة على اختبار

التفكير الهندسي ، ومتوسطات علمات الطلبة على اختبار البرهان الهندسي.
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       و قد أوصت الدراسة بضرورة الهتمههام بتنميههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى طلبههة

 المرحلة الساسية عن طريق تضمين المنهاج مستويات تحقهق ذلهك الههدف مهع التأكيهد علهى

 أهمية تدريب المعلم على كيفية إكسهاب الطلبهة لههذه المسهتويات مهع الهتركيز علهى الهبراهين

).2001الهندسية و ربطها بالحياة العملية للطالب (الطيطي، 

        ولكي يكون بالمكان تنمية مستويات التفكير الهندسي للطلبة في المرحلة البتدائية ل بّد

 محاولة إستكشاف مفاهيم الطفههال الصههغار حههول الشههكال الهندسههية،  و قههد تههّم فههي هههذامن 

,Clements&Sarama,2000;Clementsالطههار أجههراء العديههد مههن الدراسههات (  et 

al.,1999و التي أظهرت أن الطفل الصغير يتعرف على الشكل من "مظهره الكلي" كههأن (  

 يقول عن شكل ما بأنه مستطيل لنه يشبه الباب. ومهن الملحهظ أن الطفهال يشهكلون مفهاهيم

حول الشكال قبل دخولهم المدرسة.

,Clements ففي دراسة كليمنتس وأخرون (  et  al.,1999الههتي إعتمهدت علههى إجهراء  ،( 

ًل من الطبقة الوسههطى (97مقابلت فردية مع    بنههت)، تراوحههت أعمههارهم49 ولههد و 48 طف

  سههنه ، وتركههزت تلههك المقههابلت علهى تحديههد و وصههف الشههكال الهندسهية،6.9 و 3.5بين 

ّنوا من تمييز الدائرةClements, et al., 1999أظهرت نتائج الدراسة (  ) أّن الطفال قد تمك

  سنوات أفضل من الطفههال الصههغر6بدرجة عالية من الدقة ، و كان أداء الطفال في عمر 

ًا، و الههذين اختههاروا الشههكل البيضههاوي أو المنحنههي . وقههد وصههف أغلههب الطفههال  منهم عمههر

،  أي أنه كان من السهل التعرف  على  الدوائرroundالدوائر كأشياء " مدورة " 

 و لكههن كهان مهن الصههعب وصهفها. و أشههارت النتهائج إلههى أن الطفهال وفقهوا بيههن الشهكال

 لها.Visual Prototype و بين نموذج أولي بصري 
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     وقد كان الطفال  أقل دقة في التعرف على المربعات،  و كانوا أقل دقههة فههي تصههنيف

ًل ّين، مع دقة في تصنيف المربع الذي لهه جهوانب أفقيهة.و كهان تعريهف المربهع سهه  المع

للطفال الذين بنوا استدللهم على مميزات و سمات الشكل.

ّيز الطفال بين الدوائر و المربعات و لكنهههم كههانوا أقههل دقههة فههي التعههرف علههى      وقد م

 المثلثههات والمربعههات، و اعتههبر الطفههال جميعهههم الشههكل الربههاعي الطويههل ذا الجههوانب

ًل.  المتوازية مستطي

     وأشارت النتائج المتعلقة بالمربعات و المستطيلت إلههى نمههو بطيههء فههي القههدرة علههى

ًا إلههى صههعوبة المفهههوم  التصنيف بناء على أساس الزوايا القائمة، و قد يكههون ذلههك راجعهه

).Clements, et al., 1999أو إلى التقديم المبكر للمربعات  و المستطيلت (

     وجدت  الدراسة فروقات تعود للعمر في مهمتين هما مهمههة الههدائرة، و مهمههة اختيههار

 شكل موجود ضمن أشكال أخرى، و لههم تظهههر النتههائج أي دعههم لفرضههية الختلف بيههن

الذكور و الناث.

أما التضمينات التربوية التي خلص إليها الباحثون فهي:

 دعم المزاعم السابقة بوجود مستوى ما قبل التعرف على الشكل و يكون قبل•

Clementsالمستوى البصري (  &Battista,  ) لذا يجب تصههنيف الطفههال1992 

 الذين ل يستطيعون تصنيف الدوائر و المستطيلت و المربعات من غير المثلة على

 .Prerecognitionأنهم ما زالوا في مستوى  قبل التعرف على الشكل 

 تدعم النتائج مستويات فان هيل حيث كانت الستجابات البصرية تتوافق مههع•

 التنبؤات النظرية، و كان هناك دليل على معرفة مكونات و خصائص الشكال علههى

الرغم من أنها لم تعرف بوضوح.
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ًا لنظريهة فههان•  وصف إدراكات الطفال المبكرة للشكال الهندسية ليههس مهمه

 هيههل فحسههب، بههل وللمعلميههن و مطههوري المناهههج، حيههث أّن أغلبهههم يفترضههون أن

 الطفهال ل يملكهون إل المعلومهات القليلهة عهن ههذه الشهكال، و ههذا العتقهاد ليهس

ًا إذ ينبغي أن يبدأ  التعليم من معرفة الطفل و مههن ثههّم يبنههى عليههها. هههذا ويعههد  صحيح

 عدم تقديم مسائل هندسية كافية في السنوات الولى من العمر من أههم السهباب الهتي

 Descriptiveتهههؤدي إلهههى فشهههل الطفهههال للوصهههول إلهههى المسهههتوى الوصهههفي 

(VanHiele,1987) كما في (Clements, et al.,1999.(

          أوصههت الدراسههة بضههرورة أن يشههجع المعلههم طلبههه علههى وصههف الشههكال و قبههول

 الوصف البصري وتوقعه، مع التأكيد على أهمية الجابات المبنية علههى الخاصههية. فالوصههف

 اللفظي يأتي بشكل عفوي للشكال التي لها خصائص أقل (الدائرة و المربع) و تحتاج لدعمها

بالتهههدريس لتقهههوى مهههع الشهههكال ذات  الخصهههائص و المميهههزات الكهههثر مثهههل المثلهههث ،

 و يؤكهد  ذلهك علهى أهميهة التهدريس وإسهتخدام البرامهج المتطهورة والحاسهوبية فهي تطهوير 

التفكير الهندسي لدى الطلبة .

تطوير التفكير الهندسي من خلل التدريس وإستخدام برامج حاسوبية ولغة لوغو:

    أّن الرتقههاء مههن مسههتوى  تفكيههر إلههى آخههر يعتمههد علههىVan Hiele        ذكر فان هيل

التههدريس وعلههى النشههطة والبرامههج التعليميههة الههتي يتعههرض لههها الطلبههة خلل الههدروس (

Hiele,1999. (
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         وللتأكد من أثر التدريس والمناهج على تطوير التفكير الهندسي،  تّم إجهراء العديهد مهن

 االدراسات التي بحثت في أثر إستخدام مناهج متطورة . ومن تلك الدراسههات دراسههة مسههتريت

Mistretta,2000(  ِ ً من طلبة23) التي بحثت في تطوير مستويات التفكير الهندسي ل   طالبا

 الصف الثههامن، و اتجاهههات الطلبههة نحههو الهندسههة و ذلههك مههن خلل تدريسهههم وحههدة هندسههة

.Supplementaryمساعدة/إضافية 

ًا من نوع الختيار من متعدد لقياس مستويات ًا وآخر بعدي ًا قبلي          أجرى الباحث اختبار

  فان هيل لطلبة العينة، و اسههتخدم اسههتبانة لقيههاس توجهههات الطلبههة نحههو الهندسههة قبههل و بعههد

 تدريسهم الوحدة المساعدة.بالضافة  إلى مقابلت مدة كههل مههها نصههف سههاعة لمعرفههة أنمههاط

تفكير الطلبة وتوجهاتهم حول الهندسة.

 % من الطلبة كانت سلبية نحو الهندسة، و قالوا أنههها معقههدة61      أظهرت النتائج أّن ميول 

 ومربكة و أجابوا بأنهم يحفظون النظريات و القوانين دون فهم . و ممهها قههاله الطلبههة   " نحههن

 .  طههالب آخههر قههال: " ل373نقوم بنسخ التعريفات من السبورة، ومن ثّم نقوم بحفظههها" ص:

نستخدم أدوات سوى الدفتر و القلم" 

ّ  الطلبههة حققههوا        دلت نتائج الختبار والمقابلة اللههذين أجريهها قبههل تطههبيق الوحههدة علههى أن

المستويين الول والثاني من مستويات التفكير الهندسي .

     صممت الوحهدة التعليميهة  بحيهث ضهمت تمهارين وأنشهطة  ضهمن المسهتوى الثهالث مهن

مستويات فان هيل ودّرست لمدة شهر.

      أظهرت نتائج الختبار البعدي الذي ضّم نفس أسئلة الختبار القبلههي أن الوحههدة التعليميههة

).2-2رفعت من مستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة (الجدول 
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 : مستويات التفكير الهندسي التي حققههها الطلبههة فههي الختبههار القبلههي و الختبههار2-2الجدول 

)Mistertta, 2000البعدي (

2المستوى1المستوى 0المستوى غير مصنفين

العدد
 النسبة
المئوية

العدد
 النسبة
المئوية

العدد
 النسبة
المئوية

العدد
 النسبة
المئوية

835522730313اختبار قبلي
00146261670اختبار بعدي

        كما أّن الوحدة نجحت في تغييروجهههات النظههر حههول الهندسههة، إذ وافههق غالبيههة الطلبههة

 على أن الهندسة ممتعة، و أنها قد بدت أكثر سهولة، فقد قههال أحههد الطلبههة: " بعههد معرفههة كههل

375شيء، الشياء تبدو أكثر سهولة" ص:

       أظهرت المقابلت البعدية أن  فهم الطلبة قههد أصههبح أفضههل للمسههائل و بالههذات الشههكال

).Mistretta,2000غير المنظمة، وأنه قد أصبح بإمكانهم و صف الشكال بسهولة (

       حههاولت بعههض الدراسههات المقارنههة بيههن المعرفههة الهندسههية باسههتخدام منهههاج تقليههدي،

Caroll(، ومن تلك الدراسات دراسة كارول و بينها باستخدام منهاج متطور  ) الههتي1998, 

 سههعت الههى معرفههة أثههر "برنامههج الرياضههيات اليوميههة" ضههمن " برنامههج جامعههة شههيكاغو

 ) على الستدلل الهندسي . وقد حاولت الدراسههة الجابههةUCSMPللرياضيات المدرسية" (

عن  السؤال التي:
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 ما مستوى الستدلل الهندسي الذي يصل إليه الطلبة في الصفوف العاديههة إذا تههم تطههوير

المنهاج؟

ًا مههن76     اختار الباحث عينة مكونه مههن عشههرة صههفوف مههن الخههامس والسههادس (    طالبهه

   طلب من  السادس )  لتكون  مجموعة   تجريبية،  وقد   درسوا  "برنامج109الخامس  و 

 لرياضيات المدرسية" و هو برنامج خاص بالمرحلة البتدائيههة ويختلههف عههن التقليههدي بعههدةا

أشياء  منها  التأكيد والهتمام  بالتكامل  بين جميع  الموضوعات  الرياضية مثل الهندسة 

و الجبر،  وبهذه  الطريقة  يفهم الطالب  الخصائص  والعلقات أكثر مما يحفظ  السماء 

و القوانين، كما أّن النشاطات  ترتبط مع الحياة اليومية و تعلم الستدلل.

ًا مههن الخههامس ،و 92     و تّم اختيار عشرة صفوف أخرى(   طلب مههن السههادس)137 طالب

ًا فهي بدايهة .ليدرسوا المنهاج التقليدي، و اعتبروا مجموعة ضهابطة   إسهتخدم البهاحث اختبهار

ًل موزعه على 27العام الدراسي وفي نهايته، وقد ضّم  ًل لقياس ثلثة مسههتويات21 سؤا   سؤا

 للتفكير الهندسي، بالضافة الى سؤالين مفتوحين لكل مستوى من المسههتويات الثلثههة الولههى

ًا. تتطلب تفسير

   فههي الختبههارين القبلههيUCSMP    أظهههرت النتههائج تفههوق طلبههة المجموعههة التجريبيههة

 والبعدي ،كما دعمت النتائج وجهة النظرالقائلة ان طلبة المرحلههة البتدائيههة بإمكههانهم تطههوير

  نتائج أعلى مههنUCSMPفهم قوي للعلقات الهندسية، فقد سجل أفراد المجموعة التجريبية 

 تلك التي سجلها طلبة المجموعة التقليدية في اختبار مسههتويات فههان هيههل و السههتدلل. فعلههى

%29 %  من طلبة المجموعة التجريبية من طلبة الصف الخههامس و 20سبيل المثال حقق    

 7من طلبة الصف السادس المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي ،  فههي حيههن حقههق 
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  % من طلبة الصف الخامس فههي المجموعههة الضههابطة0% فقط من طلبة الصف السادس و

هذا المستوى .كما دعمت النتائج هرمية المستويات.

       أوصت الدراسة بضرورة زيادة حصص الهندسة للصفوف البتدائيههة، مههع التأكيههد علههى

 أهمية المنهاج المسههتخدم فههي تطههوير التفكيههر الهندسههي لههدى الطلبههة  والخههذ بعيههن العتبههار

تدريب المعلمين على المناهج باعتبارهم المصدر الرئيس للصلح والتعديل.

      بحثت الدراسات تطوير التفكير الهندسي من خلل التدريس، واسههتخدام برامههج حاسههوبية

 لما للحاسههوب مههن أهميههة فههي مسههاعدة الطلبههة علههى بنههاء مفههاهيم حدسههية وتحليليههة للعمليههات

ًا للنتقال إلى المجرد، كما أن الحاسوب يفسح المجال لزيادة القدرة  الرياضية التي تعتبر أساس

 أثهره اليجهابي المتمثهل فهي تشهجيع) ول يخفى  Choi-Koh,1999على التخمين والتفكير(

 الطلبة علهى تطهوير العمليهات العقليهة وذلهك مهن خلل وضهع حلهول لمشهكلت وتصهحيحها

Battistaوتعديلها  & Clements,1988وأجمعت غالبية تلههك الدراسههات علههى تأكيههد .) ( 

الثر الفّعال لستخدام الحاسوب في التعليم.

 ) وههي دراسهة حالهة علهىChoi-Koh,1999       ومن تلك الدراسات دراسة شوي- كه  (

 طالب أنهى الصف السادس. فحصت الدراسة مدى التغيرات في تعلم الطالب، و ربطت ذلههك

 مع مستويات فان هيل للتفكير، و ذلك للموضوعات الهندسية التية: المثلثات القائمة الزاويههة،

المثلثات المتساوية الساقين، المثلثات المتساوية الضلع. 
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ًا) احتههوى كههل منهمهها علههى  ًا و بعدي ًل، 26     استخدم الباحث اختبارين (قبلي ًل20 سههؤا   سههؤا

,Mayberryمنها أخذت مهن الختبههار الههذي أعههدته مههايبيري (   أسههئلة أخههرى6)، و 1981 

كانت لتقييم مستويات فان هيل و وضعت من قبل الباحث.

      اعتمدت الدراسة على المقابلت الكلينيكية و تصوير شريط فيديو و تسجيل كاسيت. وقد

 ضمت ثلث جلسات، الولى أجري للطالب فيها اختبار قبلي، مههع تعليمههه النسههجام (اللفههة)

مع جهاز الحاسوب. 

ًا، ًا بعههدي       في الجلسة الثانية أعطي الطالب التعليم المناسب. أما الجلسة الثالثة فكانت اختبار

 ساعة.21بحيث كان مجموع ساعات الجلسات الثلث 

,Choi-Koh      أظهههرت النتههائج (  ) تقههدم الطههالب مههن المحسههوس إلههى المسههتوى1999 

 الشكلي من التجريد. فعلى صعيد المثلث القههائم الزاويههة و المثلههث المتسههاوي الضههلع، تقههّدم

  ولكنههه يمتلههك خصههائص2 ( وتعنههي أن الطههالب عنههد المسههتوى 3-2الطههالب مههن المسههتوى

   اما فيما يتعلق بههالمثلث المتسههاوي السههاقين فقههد أظهههرت نتههائج4) إلى المستوى 3المستوى 

.4 إلى المستوى 2-1الختبار البعدي أن الطالب تقّدم من المستوى 

,Choi-Koh      خلههص البههاحث ((   إلههى أن مثههل هههذه التجربههة و فههرت المجههال1999 

ًل بين التعلم المنظم و التعلم بالحاسوب، و لمثههل تلههك  لكتشاف المفاهيم، وبالتالي أحدثت تكام

البيئة التفاعلية خصائص كامنة في تسريع تقدم الطالب خلل مستويات التفكير الهندسي. 

ًا حههاولت دراسههة (الكهرش،   ) معرفهة أثههر دراسههة وحهدة1999       و في هههذا المجهال أيضه

  بمسههاعدة الحاسههوب علههى  تحصههيلفههي السههعوديةتعليمية في هندسة الصههف الول الثههانوي 

 الطلبة و تنمية مهارات البرهان الرياضي لههديهم . اسههتخدم البههاحث المنهههج التجريههبي، و قههام
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 بإعداد اختبار تحصيلي في الوحدة المقترحههة مههن الكتههاب المدرسههي، و اختبههار فههي مهههارات

البرهان الرياضي.

ًا، و أفراد المجموعة الضههابطة 35     بلغ أفراد المجموعة التجريبية  ًا، بحيههث34 طالب   طالبهه

ًا، بينمهها درسههت المجموعهة  درسهت المجموعهة التجريبيهة باسهتخدام البرنامههج المعههّد حاسههوبي

الضابطة بالطريقة التقليدية.

       دلت النتائج  على وجود فروق في تحصيل الطلبههة لصههالح المجموعههة التجريبيههة و هههذا

 يعني أن التدريس بمساعدة الحاسههوب سههاهم فههي نمههو التحصههيل لههدى الطلبههة،كمهها اتضههح أن

 الوحدة بمساعدة الحاسوب اتصفت بالفاعلية و الكفاءة فيمهها يختههص بتنميههة مهههارات البرهههان

الرياضي لدى أفراد المجموعة التجريبية.

       و هناك أهمية للغة لوغو تتمثل في تعليم النشاطات الهندسههية، فبوسههاطتها يكههون بإمكههان

 الطلبة رسم أشكال هندسية من خلل طباعة مجموعة من التعليمههات علههى الحاسههوب ، وهههي

 تساعد الطلبة على التقدم إلى مستويات تفكير عليها، كمها أنهها تمّكهن الطلبهة مهن النتقهال مهن

).Battista & Clement,1988الخبرات المحسوسة إلى الستدلل المجرد   (

) كمهها ورد فههي (شههويخ،Yusuf,1994        و فههي هههذا المجههال أجريههت دراسههة يوسههف (

 ) وهي دراسة تجريبية بحثت أثر اسههتخدام لغهة لوغههو فههي التههدريس علههى فهههم الطلبههة2005

للمفاهيم الهندسية مثل النقطة والشعاع و الخط و المستقيم و القطعة المستقيمة.

        أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية لصههالح المجموعههة التجريبيههة،

 %) من طلبة المجموعة التجريبيههة عنههد المسههتوى الول قبههل87.5حيث كان ما يقارب من (

 إجراء التجربة، أصبحوا عند المستوى الثالث بعد اجراء التجربة، بينما تقدم طالب واحد فقههط
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 مههن طلبههة المجموعههات الضههابطة مههن المسههتوى الول إلههى المسههتوى الثههاني، كمهها أظهههرت

).Yusuf,1994الدراسة عدم وجود فروق تعزى للجنس (

Battista( فههي Taylor      وهذا يتفق مههع مههاذكره تههايلر  & Clement,1988مههن أّن ( 

 الطلبة الذين يدرسون مناهج تحوي لغة لوغو يخههترعون مفههاهيم رياضههية، ويتقههدمون بشههكل

أسرع خلل المستويات. 

       ومن هنا يظهرمن الدراسات التقييمية التي أجريت في مجال استكشاف وتحديد مستويات

ًا . ففههي دراسههة يوزسههكن ( ًا وعالميهه التفكير الهندسي للطلبههة ،محدوديههة قههدرات الطلبههة محليهه

Usiskin,1982) ّنف على مستويات فان هيل مهها يقههارب ّينههة35)  لم يص  %)  مههن طلبههة الع

 ( وللحصول على هذه النسبة قام الباحث بجمع نسبة الطلبة الذين لم يصههنفوا علههى  المسههتوى

 %) والههتي تمثههل الطلبههة غيههر المصههنفين حسههب29%) مههع النسههبة (6البصههري وتمثههل (

النظرية).

ًا أظهرت نتائج دراسة شويخ(  %) من الطلبههة الفلسههطينيين لههم30.9) أّن (2005      فلسطيني

 يحققوا المستوى الول (البصري )، مما يدعم الزعم بوجود مستوى قبههل المسههتوى البصههري

). Clements, et al.,1999وهو مستوى قبل التعرف على الشكل(

       وقد أظهرت الدراسات أهمية التدريس والبرامج التعليمية والحاسههوبية و لغههة لوغههو فههي

 Yusuf,1994;Mistretta,2000؛1999ي لدى الطلبة   (الكرش،تطوير التفكيرالهندس

Choi-Koh, 1999; Caroll,1998;.(
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 ) مههن أن المنهههاج والمعلههم همهها الوسههيلةSenk,1989        وهذا يتفق مع ما إعتقدته سنك (

 لتطوير التفكير الهندسي،  والرتقاء به عند الطلبهة،  وفيمها يهأتي سههيتم تنهاول الداة الولهى،

وهي المنهاج .

ًا- الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي الواردة في المنهاج: ثاني

       بدأ الهتمام بتحديد مستويات التفكير الهندسي في المناهج منذ القدم، وأجمعت العديد مههن

,Fuysالدراسههات  (  et  al.,1988;Shaughnessy&Burger,1985علههى أّن مههؤلفي ( 

المناهج ينبغي أن يأخذوا بعين العتبار مستويات فان هيل كمرشد في تخطيط التعليم .

 Fuys, et     ويعتقد البعض أّن الكتاب المدرسي هو أداة مهمة وخاصة للستاذ المبتدىء   (

al.,1988 لكن أظهرت بعض الدراسات فقر المادة التعليمية في الكتب المدرسية التي ،(

 )2003تساعد على النتقال من مستوى تفكير إلى آخر ،ومن تلك الدراسات دراسة الحربههي(

 التي بحثت مدى ارتباط بناء المنهههج بالنظريههات المعاصههرة فههي تههدريس الهندسههة ،و لتحقيههق

ّلل البههاحث وحههدة مههن الكتههاب المقههرر للصههف الول المتوسههط (   سههنه) ،13هدف الدراسة ح

 و هي وحدة "مباديء الهندسة المستوية". أظهرت نتههائج الدراسههة إرتبههاط محتويههات الوحههدة

ًا بالمسههتوىوبمستويي فان هيل الول  ًا من النشطة  و التمارين مرتبطهه ًا  بسيط  الثاني، وعدد

 المقهترح الثالث، و هو ما يدعو للقلق ، كما أن النتقال بيهن المسههتويات ليسيرحسههب التقنيهن

 لفههان هيههل حيههث توجههد العديههد مههن التههداخلت بيههن المسههتويين الول والثههاني فههي تههدريس

الموضوعات المختلفة للوحدة.
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      إتضحت ندرة الموضوعات التي تنمي مستويات التفكيهر  بشهكل عهام، وظههر أّن أجهزاء

 الوحدة التي تنمي مستويات التفكير يقع أغلبها في التمهارين و الهتي قهد يتجاوزهها الكهثير مهن

المعلمين لصعوبتها أو لضيق الوقت.

       أوصهت الدراسهة بضهرورة توعيهة المعلميهن و مصهممي المناههج بالعلقهة بيهن أجهزاء

المنهاج عند بناء وحداته، و خاصة العلقة بين المحتوى و التقويم.

        ومن الدراسات القديمة الههتي تنههاولت موضههوع الهندسههة وهههدفت إلههى تحديههد مسههتويات

 التفكير الهندسي في مناهج الهندسة المريكية للصفوف من الروضة وحتى الثههامن فههي إطههار

 نظرية فان هيل،الدراسة التي قام بها "مشروع بروكلين" وقههد حههاولت الدراسههة الجابههة عههن

):Fuy, et al.,1988السئلة التية (

 مهها هههي موضههوعات الهندسههة الههتي تههدرس لكههل صههف؟ وهههل اختيههار-1

الموضوعات يظهراستمرارية في التدريس أو إثراء للخبرات الهندسية؟

ما هي مستويات فان هيل التي تتضمنها مناهج الهندسة في كل صف؟-2

ً  لمستوى الصف؟-3 هل تتسلسل مستويات فان هيل للمادة التعليمية تبعا

 هل يوجد قفزات في مستويات فان هيل ضمن الصف الواحد أو عند النتقال-4

من صف إلى آخر؟

 هل يتناسب عرض موضوعات الهندسة مع المبههادئ التعليميههة لنظريههة فههان-5

هيل؟ 
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       ولتحقيق الهدف تم اختيار ثلث سلسل(أ،ب،ج) من كتب الصفوف من الروضة وحههتى

 الثامن. كان  معيار الختيار هو أنههها تههدرس فههي مههدارس وليههات بروكليههن، الههتي تههّم كههذلك

اختيار الطلبة منها لجراء مقابلت معهم.

       وللجابة عن السئلة تّم تحليل المفردات الهندسية في مستوى كل صف،  وبذلك حهاولت

 الدراسة معرفة ماهية المفههاهيم الخاصههة بكههل مسههتوى والمعروضههة فههي كههل صههفحة يقرأههها

الطالب ويعلمها المعلم.

 :)   Fuys,et al.,1988     أظهرت النتائج ما يأتي (

 * السلسلة ( أ ) : احتوت على نوع غنههي مههن الخههبرات الهندسههية حيههث كّرسههت نسههبة

 كبيرة من الصفحات لموضوع الهندسة، وعّرفت مفاهيم كثيرة لم تههذكر فههي السلسههلتين

 الخرييههن، واحتههوت الكههثير مههن الصههور والرسههومات البيانيههة ونشههاطات المختههبر

 والحتياجات الهندسية، واستخدامات الهندسة في سياقات الحيههاة الواقعيههة. والنشههاطات

 )، حيث أن ربط الحقائق الهندسية بشكل منطقي لههم يكههن0عادة بقيت ضمن المستوى (

. ً موجودا

 * السلسلة (ب): احتوت على موضوعات هندسية قليلة، و كانت الشروحات في العههادة

 )، واستخدمت الصههور للههتزيين وليههس للرتبههاط  بههالمحتوى، و كههانت1في المستوى (

 ) أو المستوى غير المصنف فههي الهندسههة، ولههم يتههم اكتشههاف0التمارين في المستوى (

 العلقات المنطقيههة، وكههانت هنههاك فههرص أقههل لكتشههافات هندسههية غيههر مرتبطههة مههع

 مهارات أكههثر مههن السلسههلتين الخرييههن . ووجههدت الكههثير مههن الخطههاء فههي محتههوى

ً "، والههذي قههد يحههدث مشههكلة  الجابات فههي دليههل المعلههم مثههل" المربههع ليههس مسههتطيل

للمعلمين الذين يعتمدون على دليل المعلم.
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 * السلسلة (جه): فيها الكثير مههن خصههائص السلسههلة ( أ ) ، مثههل وجههود تطبيقههات مههن

ً  فههي الموضههوعات الهندسههية الغنيههة والههدروس  الحياة، وبالرغم من ذلك فان فيها نقصا

 التي تحتاج  إلى مسههتويات تفكيههر عليهها مههن قبههل الطلبههة أكههثر ممهها هههو فههي السلسههلتين

(1( أ،ب)، وخاصة في الصفوف  العليا و قد وجد فيها تمارين في المسههتويات (  )2)،ه 

وكانت السلسلة الوحيدة التي تطلب من التلميذ أن يفسروا إجاباتهم.

 ) قليههل فههي2     أّما فيما يتعلق بمستويات فان هيل فقد أظهههرت النتههائج أّن المسههتوى (

 ، وظهر أن هناك ندرة فههي التمههارين والنشههطة8-7النصوص ويبدأ فقط في الصفوف 

 ). كما أن النشطة والتمارين ل تتطلب من  طلبههة الصههف الثههامن3)،(1في المستوى (

) لكمال التمارين والمتحان الخاص بالهندسة.0التفكيرفي ماهو أعلى من المستوى (

ّين أنها تتعامههل مههع الشههكال0     أّما بالنسبة للرسومات في دروس المستوى (  ) فقد تب

 مع إهمال للمثلة المخالفة، ومثال ذلك عند ذكر المستطيل لول مرة، يفترض الطههالب

 وجود ضلعين طويلين وآخرين قصيرين، مما يؤدي إلههى تشههكيل مفههاهيم خههاطئة، وقههد

وجد الكثير من ذلك في السلسلة (جه). ومن تلك المفاهيم الخاطئة :

. ً ً  أفقيا - المربعات والمستطيلت والمثلثات يكون أحد أضلعها دائما

. ً ً  يرسم بأضلع متوازية أفقيا - شبه المنحرف دائما

        وفي محاولة لجراء مقارنة بيههن مناهههج الهندسههة المدرسههية فههي دول مختلفههة، أجريههت

 )التي هدفت الى المقارنة بين مناهج الهندسة المدرسية فيHoleys, et al. ,2002دراسة (

 بريطانيا ومناهج الهندسة في دول  وأقاليم أو وليات أخرى من العالم  وهههي فرنسهها واليابههان
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 وهولنهههههدا وبولنهههههدا وسهههههنغافورة ويهههههدن ورتيمهههههبرج (ألمانيههههها) و أونتهههههاريو (كنهههههدا)

و  ولوسيرن(سويسرا).

ًا ،وتمت16-11     بحثت الدراسة أوجه الختلف و التشابه في المناهج للفئة العمرية (  )عام

مقارنة المحتوى والتركيز الهندسي والعمار التي تقدم فيها المفاهيم المختلفة .

,Holeys      أظهرت النتائج (  et  al.,2002ًا في تنظيم مادة الرياضههيات  )أّن هناك اختلف

 في هذه الدول، و في موقع وحدات الهندسة، وفي وضوح الهداف التربوية والرياضية، وفي

 العمار التي تقدم فيها الفكار والمفاهيم الهندسية . فبينما اهتمت هولندا بالمجههال العملههي فههي

الهندسة،  اهتمت اليابان  والمانيا  و فرنسا بالجانب النظري .

ّنههى العديههد مههن الههدول المجههال الرسههمي للبرهههان، وركههزت مناهههج بعههض الههدول علههى      تب

 الخصائص والعلقات الساسية التي تشتق منها النظمة الستنتاجية،  وعند ظهههور البرهههان

ًا فههي  ركههز علههى التطههابق والتشههابه وليههس التحهويلت، وهنههاك دول لههم يههذكر البرهههان نهائيهه

مناهجها .

      أكدت مناهج غالبية الدول على الشكال ثنائية وثلثيههة البعههاد ،وعلههى التصههور والعمههل

 المحسوس أكثرمما هههو عليههه الحههال فههي بريطانيهها. أّمهها بالنسههبة للحاسههوب فقههد كههان  إدخههال

ًا عند غالبية الدول بالرغم من أن غالبيتها تبحث عن الطههرق الملئمههة  الحاسوب للمنهاج نادر

لدمج برامج الحاسوب في تعليم الهندسة .

 ) التي هدفت إلى تقييم منهاج الهندسة 2003      وفي نفس المجال أجريت دراسة ياسين(
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 الفلسهطيني ومقهارنته مهع مناهههج هندسههية عالميهة مثههل منههاج الهندسهة المشهتقة مهن معههايير

، و  كذلك منهاج الهندسة الياباني.2000 لعام NCTMالرياضيات المدرسية التي  وضعتها 

وقد سعت الدراسة إلى الجابة عن السئلة التية :

 مهها أوجههه الشههبه و الختلف بيههن أهههداف تههدريس الهندسههة فههي المنهههاج-1

  و2000الفلسطيني    و الهداف المشتقة من معايير الرياضيات المدرسية لعههام 

 .؟NCTMالتي وضعتها 

 مهها أوجههه الشههبه و الختلف بيههن أهههداف تههدريس الهندسههة فههي المنهههاج-2

الفلسطيني   و الهداف المقابلة لها في المنهاج الياباني؟

 ما مدى توافق أهداف و أنشطة الهندسة في المنهاج الفلسطيني مع مسههتويات-3

فان هيل؟

       تههم تفريههغ و ترتيههب الهههداف و النشههطة فههي منهههاج الهندسههة الفلسههطيني و اليابههاني

  في جدولين، أحدهما للهداف و النشطة لمنههاج الهندسهة الفلسهطيني و اليابهانيNCTMو 

 و المنهاج الفلسطيني.NCTMو الخر لمنهاج الهندسة حسب معايير 

       أظهرت النتائج وجهود أوجهه شههبه و أوجههه اختلف بيههن المنهههاج الفلسههطيني و المنهههاج

-3  حيث لم يركز المنهاج الفلسطيني في الصههفوف مههن NCTMالياباني و   علههى الربههط5 

 بين الشكال الهندسية ذات البعدين و الثلثية البعاد.كما أنه لم يهتم  بالشكال الهندسية ثلثية

البعاد.

      و للجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسههة قههامت الباحثههة بتفريههغ أهههداف و أنشههطة

ًا مههن ًل سههريع  المنهاج الفلسطيني حسب مستويات فههان هيههل. أظهههرت النتههائج أّن هنههاك انتقهها
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 ) (مستوى الستنتاج غير الشكلي)، ثم إلههى المسههتوى2) التحليلي إلى المستوى (1المستوى (

ًا فهي النشهطة فهي المسهتوى (3(  ) الهتي2) مستوى الستنتاج الشكلي. كمها أّن هنهاك قصهور

).3تساعد الطالب على النتقال إلى المستوى (

ً  مههن الثههامن،3     أوصت الدراسة بتأجيل العمل في المستوى (  ) حههتى الصههف التاسههع بههدل

 وكمرحلة أولى في تطوير منهاج الصف الثههامن يمكههن حهذف جهزء مهن الهههداف والنشهطة

 ) واسههتبدالها بأنشههطة وتمههارين3والتمارين مهن وحهدات الهندسههة الواقعهة ضهمن المسههتوى (

).2003)، (ياسين،2ضمن المستوى (

 ) فقههد جمعههت بيههن مناهههج الهندسههة الفلسههطينية ومعههايير2005      أّمهها دراسههة الرويههدي(

NCTM وهدفت إلى تقييههم التفكيههر السههتدللي الرياضههي فههي المنهههاج والستدلل المنطقي 

 الفلسطيني وذلك من خلل مقارنة الهداف والنشطة الواردة في المناهج الفلسطينية مع تلههك

 المقابلههة لههها فههي معههايير الرياضههيات المدرسههية والههتي أوصههى بههها المجلههس الههوطني لتعليههم

.2000 لعام NCTMالرياضيات في الوليات المتحدة 

      قههامت الباحثههة برصههد الهههداف والنشههطة المتعلقههة بتنميههة مهههارة السههتدلل الرياضههي

  والمناهج الفلسطينية، ورتبتها في جداول حسههب المراحههل الصههفية، وتمههتNCTMلمعايير 

المقارنة حسب أربعة مقاييس للستدلل والبرهان وهي :

- إدراك الستدلل والبرهان كأساسيات للرياضيات.

- تخمينات رياضية وتقصيها.

- تقييم حجج وبراهين رياضية 

- استعمال أنواع مختلفة من الستدلل و أساليب البرهان.
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ً  بيههن المنهههاج الفلسههطيني2005      أظهرت النتههائج (الرويههدي، ً  محههدودا  ) أن هنههاك توافقهها

ً  بينهما يتمثل في عمق واتساع وطريقة عرض معههاييرNCTMومعايير   ، وأن هناك اختلفا

NCTM.وتغطيتها لمواضيع أكثر من تلك  الموجودة في المنهاج الفلسطيني ،

       وفي مجال إدراك الستدلل والبرهان كنههواح أساسههية للرياضههيات، أظهههرت النتههائج أن

 المناهج الفلسطينية ل تطلب من الطلبة استخدام السههتدلل السهتنتاجي أو السههتقرائي بشههكل

 منتظم في المسهائل أو التقييمهات الهتي يجرونهها. أمها فهي مجهال صهنع التخمينههات الرياضههية

 وتقصيها فقد ظهر أن المناهج الفلسطينية لم تقدم ما يكفي مههن أهههداف وأنشههطة لتعميههق توقههع

 الطلبة. وفي مجال تطوير وتقييم الحجج الرياضية دلههت النتهائج علههى أن الطلبهة فههي المناهههج

ًا ً  طرحههت مههن غيرهههم. وأخيههر ّيمههون حججهها ً  رياضية ولكنهم ل يق  الفلسطينية يقدمون حججا

 و في مجال اسههتعمال أنههواع متنوعههة مههن البرهههان ظهههر أن المنهههاج ل يسههاعد الطلبههة علههى

 تطههوير حجههج تههدعم اسههتنتاجاتهم فههي موضههوعات مختلفههة كنظريههة العههداد والحتمههالت

والحصاء وغيرها.

        يظهر وجود ندرة في التمارين والنشطة في وحدات الهندسة التي تساعد على  النتقال

 من مستوى تفكير إلى آخر ،وبالذات التمارين الي تؤهههل الطههالب لتطههوير مسههتويات التفكيههر

 العليا في غالبية دول العالم بالرغم من  أن الكتههاب المدرسههي هههو أداة مهمههة لتطههوير قههدرات

الطلبة الهندسية. 

     و بما أّن المعلم هو المفتاح الفّعال لستخدام الكتاب المدرسي، ومن واجبههه تشههجيع الطلبههة

,Fuysعلى الحديث عن المفاهيم الهندسية وتطوير لغتهم الهندسية (  et  al.,1988(فل بههّد ، 

ًا من عرض الدراسات التي تبحههث فههي مسههتويات التفكيههر الهندسههي للمعلميههن قبههل الخدمههة  إذ

وأثناءها.

57



ًا- الدراسات التي تبحث مستويات التفكير الهندسي للمعلمين :ثالث

 قي موضوع التفكير الهندسي اهتمام الباحثين منذ القدم، فمنهم من درس التفكير الهندسيل     

 للطلبة، وآخرون درسوا مستويات التفكير الهندسي المتضمنة في المنهاج، و قسم ثالث حاول

 استكشاف أنماط التفكير الهندسي للمعلمين، وذلك لمعرفة أسههباب ضههعف قههدرات الطلبههة فههي

الهندسة.

,Fuyes     و قد أجمع الباحثون (  et  al.,1988على أهمية تشههجيع الطلبههة علههى تطههوير ( 

 قدراتهم و مفاهيمهم الهندسية، و ذلههك عههن طريههق سههؤالهم عههن وصههف الشههيء و ليههس فقههط

 ) ، لههذاSenk,1989تسههميته، و مثههل هههذا التطههوير ل يتههم إل مههن خلل المنهههاج و المعلههم (

 ركزت الدراسات علههى أهميههة إعههداد المعلميههن فههي المحتههوى و السههاليب التربويههة المتعلقههة

 ، لن مثل هذا العداد سيساعد فههي تطهوير حصهص الهندسهةVan Hieleبنموذج فان هيل 

).Fuys, et al.,1988(و تشجيع الطلبة على التفكير في مستويات أعلى

       و من أولى الدراسات التي هدفت إلى معرفههة إمكانيههة تههدريب معلمههي الصههفين السههادس

 و التاسع علههى إكتشههاف و تحديههد مسههتويات للصههفوف مههن الروضههة و حههتى الصههف الثههامن

)  .Fuyes, et al.,1988) (1983 - 1980الدراسة التي قام بها " مشروع بروكلين " (

ًا ( 13      اشترك في الدراسة   6 أثناء الخدمة)، بحيث كان  تخصص 5 قبل الخدمة، 8 معلم

 من معلمي قبههل الخدمههة تربيههة ابتدائيههة، و واحههد تربيههة طفههل، و واحههد تخصههص رياضههيات

و مؤهل ليدرس مستوى المدرسة الثانوية.
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       أما معلمهو أثنهاء الخدمهة، فكهان إثنهان منههم يدّرسهان الصهف السهادس، و واحهد يهدرس

 سنوات. 8-1الصف السابع،  وإثنان يدّرسان الصف التاسع. بحيث تراوحت خبراتهم بين 

 سنوات.4و متوسط خبرتهم التعليمية 

      أعطي المعلمون فهي بدايههة الدراسهة معلومههات عهن مسهتويات فهان هيههل، و عهن أههداف

ّيههم المعلمههون فيههها مههدى ملءمههة3الدراسة من خلل مقابلت إكلينيكيههة اسههتمرت    سههاعات ق

 النشاطات فهي الوحهدات التعليميههة، بعهدها أجههري معههم لقهاء اسههتمر مهدة سههاعة، نهاقش فيههه

ّنف  المعلمون شريط فيديو إشتمل على تصوير خمسة طلب و هم يقومههون بنشههاطات، و صهه

 المعلمون تلك النشاطات حسهب مسهتويات فههان هيههل، كمهها تمههت مناقشههة عينهة مههن صهفحات

وحدات الهندسة الموجودة في كتب الصفوف من الثالث إلى الثامن.

) ما يأتي:Fuyes, et al.,1988    أظهرت النتائج (

 جميع معلمي قبل الخدمة ( عدا اثنين لم يدرسوا هندسة المدارس الثانويههة) و•

 اسهتخدام المفهردات الهندسهيةبجميع معلمههي أثنهاء الخدمههة كهانوا علههى درايهة كاملهة 

المتعارف عليها .

  من معلمي قبل الخدمة و واحد مههن معلمههي أثنههاء الخدمههة لههم يتأكههدوا مههن6•

مواصفات المستطيل.

 حههول علقههة المربههع بالمسههتطيل و علقتهمهها بمتههوازي الضههلع، اكتشههف•

 بعض المعلمين تلك العلقات، و كانت إحههدى إجابههات معلمههي قبههل الخدمههة " عنههدما

ًا، تعجبت لماذا؟ " تعلمت أن المربع هو مستطيل، لكن المستطيل ليس مربع
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ًل و متههوازي  أما معلمو بعههد الخدمههة فقههال احههدهم " المربههع يمكههن أن يكههون مسههتطي

ًا" . ًا جديد ًا بهذا من قبل، لقد اكتشفت شيئ أضلع، أنا لم أفكرأبد

  منهههم3ْ  و 180 من معلمي قبل الخدمة عرفوا أن مجمهوع زوايهها المثلههث 6•

 استطاعوا اعطاء نقاش استنتاجي حولها، بينما اسههتطاع جميههع معلمههي أثنههاء الخدمههة

معرفة العلقة، و اثنان منهم استطاعوا برهنتها بدقة.

  أثنههاء الخدمههة) فسههّروا كيفيههة إيجههاد مسههاحة4 قبههل الخدمههة، 5 معلميههن ( 9•

  أثنههاء الخدمههة) مههن نههوع وحههدة1 قبل الخدمههة، 2 منهم ( 3المستطيل، بينما لم يتأكد 

المساحة.

 غالبية المعلمين أظهروا طلقة في اللغة وفي المصطلحات الهندسية و كانت•

 الخطاء في المفاهيم هي نفسها عند معلمههي الصههف السههادس و الصههف التاسههع مثههل

.Parallel Line للشارة إلى مستقيم مواٍز Straight Lineقولهم خط مستقيم 

 زودت العديد من النشاطات المعلمين بفرصة لكتسههاب ظههاهرة الستبصههار•

AHA"اله" “  Phenomenaحيث ذكروا أن معظم معرفتهم السابقة كههانت مههن ” 

خلل الحفظ والتذكر دون الفهم.

ًا فههي ضههوء نظريههة فههان هيههل لمعرفههة        أوصت الدراسههة بضههرورة إعههداد المعلميههن جيههد

المفاهيم الساسية في الهندسة و التي تؤهلهم للنتقال إلى مستويات تفكير عليا.
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      و في محاولة لستكشاف مستويات التفكير الهندسي لمعلمي قبههل الخدمهة أجريههت دراسههة

ًا مههن معلمههي قبههل الخدمههة (19)  على عينة مكونة من (Mayberry,1983مايبري ( ) معلم

 منهم درسوا هندسة المدارس الثانوية) .13

       و لتحقيق هدف الدراسة تم اختيار سبعة مفاهيم شههائعة فههي كتههب الرياضههيات المدرسههية

 للمرحلة البتدائية وهي المربعهات والمثلثهات القائمهة الزاويهة و المثلثهات المتسهاوية السهاقين

 و الدوائر و الخطوط المتوازيههة و التشهابه و التطهابق. و تههم وضههع سهؤال أو أكههثر علههى كههل

 خاصية من خواص كل مفهوم للمستويات الربعة الولى، أما أسئلة المستوى الخامس فكانت

أجريت مقابلة مع كل معلم على مدار جلستين لمدة ساعة لكل منهما.وقد عامة. 

) ما يأتي:Mayberry,1983    أظهرت النتائج (

) : واجه معلمان صعوبة في تمييز المربع في شكله غير الشائع.0المستوى الساسي(

 ) منهههم لههم يعرفههوا12) :لم تكن خصائص الشكال الهندسية مفهومة للمعلميههن. (1المستوى (

 ) منهم لم يعرفوا أنههه يجههب أن يحتههوي7أن المثلث له ضلع أطول من الضلعين الخرين. و (

زاوية أكبر من بقية الزوايا.

 ) :لم يدرك العديد من المعلمين العلقات أو التضمينات، و أجههاب غههالبيتهم علههى2المستوى (

ًل من الجابة على الشكال بشكل عام. أسئلة خاصة بأشكال معينة بد

 ) :تطلبت السئلة في هذا المسههتوى تقههديم أسههباب لخطههوات معينههة مههن البرهههان3المستوى (

و تحديد ما تم إثباته بناء على الخطوات المعطاة بالضافة إلى القيام بالبرهان.

 و بشكل عام كان استنتاج حقائق من عبارات معطاة مهمة صعبة بالنسههبة للمعلميههن،      

ًل كههانت ثلث مهمههات علههى شههكل أ       ب       ج           د (حيههث       تعنههي إذا كههان  فمث
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 فإن)، و كان السؤال ما الذي أثبتناه هنا؟ أجاب معلم واحد فقط إجابة صههحيحة. و يظهههر هههذا

 محدودية قدرات هؤلء المعلمين على إدراك البرهان كسلسلة منطقيههة تبههدأ بمعطههى و تنتهههي

بنتيجة.

 ): تعلقههت أسههئلة هههذا المسههتوى بالبههدهيات و الههبراهين غيههر المباشههرة،4      المسههتوى (

  من خلل تقديم شكل يتناقض مع التعريفات. لم يجب أي معلم عنFiniteو الهندسة المنتهية 

هذه السئلة، و ثلثة منهم لم يفهموا أسئلة البرهان غير المباشر.

  % من المعلمين الذين درسوا هندسة المدارس الثانويههة حققههوا30     كما أظهرت النتائج أن 

 المستوى الثالث، مما يدل علههى أن هههؤلء لههم يتلقههوا التههدريس المناسههب ليصههالهم للمسههتوى

الثالث.

 ) أن مسههتوى فههان هيههل للتفكيهر الهندسهي يعتمهد علهىAhuja,1996      أظههرت دراسههة (

 مستوى الرياضيات التي درسها المعلم في المدرسة حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة للتحقق

 فيما إذا كان نموذج فان هيل يصههف بشهكل دقيهق التفكيهر الهندسهي لمعلمهي قبهل الخدمههة فهي

سنغافورة أم ل.

 من المعلمين من معلمي قبل الخدمة 145      اختارت الباحثة عينة مكونة من 

 دبلوم عالي في التربية)20 بكالوريوس مع دبلوم تربية، 54 طلبة دبلوم تربية، 71(

 الباحثة أداتين ، الولى اختبار فان هيل الذي طور ضمن مشروع شيكاغو تاستخدم

)Usiskin, 1982 ّله  دقائق و يضم ثلثة أسئلة مفتوحة هي:10) و الثانية اختبار يتطلب ح

 اكتههب مواصههفات لمتههوازي الضههلع إذا أردت أن تصههفه لزميلههك علههى.1

الهاتف؟
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 اكتب مواصفات متوازي الضلع باستخدام أقل عدد مههن الخصههائص الههتي.2

يمكن التعرف  على الشكل من خللها؟

صف المربع باستخدام كلمة متوازي الضلع؟.3

  % من المعلميههن صههنفوا علههى مسههتويات فههان هيههل (باسههتخدام66        أظهرت النتائج أن 

  كحد أدنى لتحقيق المستوى، مع اسههتثناء المسههتوى5 إجابات صحيحة من 3معيار التصحيح 

 5 إجابات صههحيحة مههن 4 % منهم ( باستخدام معيار التصحيح 77الخامس) في حين صنف 

  تصههنيف المعلميههن علههى مسههتويات فههان هيههل3-2كحد أدنى لتحقيق المستوى).يبين الجههدول 

.Usiskinحسب اختبار يوزسكن 

,Ahuja(4 النسب المئوية لمستويات فان هيل لمعلمي قبل الخدمة في سههنغافورة 3-2الجدول 

1996.(

 معيار التصحيح لجتياز
المستوى

 لم
يصنفوا

 المستوى
الول

 المستوى
الثاني

 المستوى
الثالث

 المستوى
الرابع

56.223.455.214.50.7 إجابات صحيحة من 4
52.18.338.642.88.3 إجابات صحيحة من 3

))  ً  % مههن المعلميههن الههذين صههنفوا فههي56 أن Ahuja,1996     أظهههرت النتههائج أيضهها

 المسهتوى الثهاني اسههتخدموا لغهة المسههتوى الول، و عههرف ههؤلء أن كهل ضههلعين متقههابلين

 متوازيان و متساويان في متوازي الضلع إل أنهم كانوا غير قادرين على مناقشة العلقههات

بين الخصائص لشكل هندسي معطى (مفاهيم المستوى الثالث).

  و استثنت الختبارات المستوى الخامس من5 -1) كان من Ahuja,1996  الترقيم للمستويات في دراسة (4
السئلة.
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  % ممن صنفوا علههى المسههتوى الثههالث، و الههذين عرفههوا علقههات الحتههواء10       كما أن 

  بين الشكال لم يفكروا في الحد الدنى مههن مفههاهيم المسههتوى الرابههعInclusion(التضمين) 

مثل "المربع هو متوازي أضلع، أضلعه متساوية، و قطراه متساويان" .

ًا لمعلمهي قبهل           و خلصت الباحثهة إلهى أن بلهوغ المسهتوى الثهالث يجهب أن يكهون ههدف

ًا مع ما أسمته دينا فان هيل " جوهر الهندسة" . الخدمة ، و ذلك تماشي

        و من الملحظ أن غالبية الدراسات حول المعلمين و الطلبة اسههتخدمت إمهها اختبههار فههان

 أو المقههابلت الههتي اعتمههدت عليهههاUsiskin,1982هيل الههذي صههمم فههي جامعههة شههيكاغو((

 ) و مع هذاBurger & Shaugnessy,1986الدراسة التي قام بها " مشروع أوريغون" (

 وّجهت بعض النتقادات لهاتين الداتين، مثهل الشهك فهي قهدرة الختبهار علهى قيهاس التفكيهر

 للتخميهههن أثهههر فهههي الجابهههة الصهههحيحةوالهندسهههي، ذلهههك لنهههه اختيهههار مهههن متعهههدد، 

 )Wilson,1990;  Crowley,1990ًل . أمهها   ) كما أن معامل ثبات ذلك الختبههار كههان قلي

&Gutierrezالمقههابلت فقههد رأى البههاحثون  (   (  Jaimes,1994رغههم فعاليتههها إل أنههها  

تحتاج لوقت طويل.

      و فهههي محاولهههة لتطهههوير أدوات للتفكيهههر الهندسهههي أجريهههت دراسهههة جيهههوترزوآخرون

 )Gutierrez,  et  al,1991 ًا ( 50) التي هدفت إلى معرفة مدى اكتسههاب ًا و معلمهه  9 طالبهه

ًا قبل الخدمههة مههن تخصصههات العلههوم و ريههاض الطفههال41طلب من الصف الثامن،    معلم

ًا  و اللغات) لمستويات فان هيل الربعة الولى في التفكير الهندسي. استخدم البههاحثون اختبههار

للهندسة الفراغية (ثلثية البعاد)، و ضّم خمسة أنشطة :
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ًل حسب  النشاط الول: رسمت ستة أشكال هندسية و طلب من المعلم أو الطالب أن يختار شك

الخصائص التي تعطى له.

 النشاط الثاني: طلب المقارنة بين المكعب و الشكال ثلثية البعهاد الههتي رسههمت فههي النشهاط

الول.

 النشاط الثالث: طلب من المشاركين رسم مجسم يحقق خصائص معينة، بشههرط أل يكههون قههد

 رسم في النشاط الول، بعدها تحديد أقل عههدد ممكههن مههن الخصههائص الضههرورية الههتي تههبين

الشكل الذي تّم رسمه مع ذكر السبب.

 النشاط الرابع: طلب من كل مشارك أن يتحقق مههن صههحة عبههارة معطههاة، مههع برهنههة صههحة

إجابته.

 النشاط الخامس: طلب النشاط برهنة صحة إجابة المشارك على أسئلة استنتاجية منطقية مثههل

 ،5، 4، 3" تلتقي ثلثة مستطيلت في زوايا إحدى الغرف، هل يمكن بناء زوايا تلتقي فيها 

 مثلثات متساوية الضلع" مع برهنة الجابة.7 أو 6

      تكّون الختبار من تسهعة أسهئلة، و سهمح للمشهاركين بأخهذ الهوقت الهذي يحتهاجونه لحهل

السئلة، و غالبيتهم احتاجوا ساعة واحدة فقط.

,Gutierrez     أظهرت النتائج (   et  al.,  ) أن جميع المشههاركين مههن معلمههي قبههل1991 

 الطلبة قد حققوا المستوى الثاني ( باستثناء المعلمين من تخصصات رياض الطفههالوالخدمة 

 واللغات الذين حققوا المستوى الول و احرزوا بعض التقدم باتجاه المستوى الثاني). فيمهها لههم

يحقق أي مشارك المستوى الرابع.

       من الملحظ أن بعض الدراسات قد سعت لتطههوير أدوات لقيههاس التفكيههر الهندسههي لههدى

  فهي وتطويرههاالمعلمين  والطلبة، فيما سعى آخرون لمعرفة أثهر معرفهة المعلميهن الهندسهية
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 تحسين مستويات التفكير الهندسي لديهم ، و سنستعرض في الجههزء الخيههر مههن هههذا الفصههل

الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلمين في الهندسة و أثرها في تدريس الهندسة. 

ًا   علسسى مسسستويات التفكيسسرلدراسسسات المتعلقسسة بمعرفسسة المعلميسسن بالهندسسسة وأثرهسسا- ارابعسس

الهندسي لديهم:

      أظهرت الدراسات أّن  المعلمين وطلبتهم يتبنون النمط نفسه من المفاهيم الخاطئة في  

 الهندسة،وذلك في المستويات الدنيا من مستويات التفكير الهندسي الخاصة بالشكال الهندسية

)Fuys, et al.,1985) في (Swafford ,et al. ,1997 فقد قام فاي وآخرون ،()Fuys, 

et al.,1985بإجراء مقابلت مع طلبة من الصفوف السادس والتاسع ومعلمي أثناء الخدمة ( 

 للمرحلة الساسية، ووجههد أّن هنههاك صههعوبات فههي الهندسههة لههدى الطلبههة ومعلميهههم، ورّجههح

الباحثون أّن تعزيز المعرفة الهندسية والتربوية للمعلمين سوف يعزز الممارسات التعليمية .

        وقد لقي موضوع المعرفة بكيفيهة تعليهم المحتهوى إهتمهام البهاحثين منهذ القهدم،  وأطلهق

 ) فههيHashweh,1985، وكههان أول مههن ذكههر هههذا المفهههوم هههو حشههوة (PCKعليههها ((

 Subject Matter) ، حيث أطلق على هذا النوع من المعرفة عند المعلمين1998(مسالمة،

Pedagogical  knowledgeووجد أنه بالرغم مههن أّن اللمههام بمحتههوى المههادة وبطههرق ،  

 التدريس العامة يشكل مظاهر هامة من معرفة المعلمين إل أّن لههدى المعلميههن معرفههة خاصههة

، وتتضمن تلك المعرفة :PCKحول تعليم موضوع معين وهو مايسمى 

ذخيرة من الطرق حول كيفية تعليم موضوع ما.•

معرفة المستويات الضرورية والممكنة لمعالجة موضوع ما.•

معرفة المعاني والمعرفة التي يأتي بها الطلبة إلى الصف.•
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ّين.• نماذج الدروس التي تستخدم عند تعليم موضوع مع

مجالت إستخدامات الموضوع.•

الدوات والتمثيلت التي تستخدم  في تدريس الموضوع .•

 )  كما وردShulman, 1987; Hashweh, 1985     و قد أظهرت الدراسات (

 ) أن المعرفة بكيفية تهدريس المحتهوى ههي مهن أههم المؤشهرات1998في (مسالمة، 

ّيز الخبير عن المبتدىء. التي تم

,NCTM        و قد ذكرت (  ) أن " التعليم الفعال يحتاج لمعرفة و فهههم الرياضههيات2000 

 17. ص:"والطلبة كمتعلمين و الستراتيجيات التربوية

,Swafford        وفي هذا الطارأجريت دراسة سههوافرد وآخههرون(  et  al.,1997الههتي ( 

 حاولت تطوير الممارسات التعليمية  من خلل برامج تدريبية للمعلمين لتعزيز تحصيلهم فههي

 الهندسة . وقد هدفت الدراسة إلى فحص أثر التعليم باستخدام برامج تعليمية وحلقة بحثيههة فههي

نظرية فان هيل لتعزيز معرفة المعلمين بالهندسة. 

  من المتطوعين من معلمي الصههفوف مههن الرابههع و حههتى الثههامن،49     شارك في الدراسة 

 و قد شارك هؤلء في برنامج امتد لمدة أربعة أسهابيع و اختهص بههالمحتوى الهندسههي و حلقهة

بحثية في نظرية فان هيل.  

  ساعات في اليهوم و لمههدة أربعههة أيههام فههي السههبوع، أمهها حلقههة3      استمر برنامج الهندسة 

 البحث فاستمرت ساعتين في كل أسبوع. و قد تم التههدريس مههن خلل متخصصههين فههي تعليههم

الرياضيات.
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     ركز مساق الهندسة على اكتشاف خصائص الشكال الثنائية و الثلثية البعههاد، مههن خلل

التحليل والستنتاج غير الشكلي و مستوى الستنتاج الشكلي .

      أما حلقة البحث فتركزت حول مستويات فان هيل . تمثلت أدوات الدراسههة فههي اختبههارين

 ) و هههوUsiskin,1982أجريا في بداية البرنامج أحدهما تّم  تطههويره فههي جامعههة شههيكاغو (

 متخصص بقياس مستويات فان هيل ،و الختبار الخر ههو اختبهار المحتهوى الدراسهي و تهم

ًا في جامعة شيكاغو ( ).Usiskin,1982تطويره أيض

  معلمين لمشههاهدتهم8      و قد اعيدت الختبارات عند نهاية البرنامج، بالضافة إلى اختبار 

 حصص هندسة لهم بالفيديو.5 إلى 3و لتسجيل من 

ًا في معرفة المحتوى الهندسي و مستويات فههان هيههل،       أظهرت نتائج الختبار البعدي تقدم

ًا في الهداف و التوقعههات باتجههاه مسههتويات عليهها مههن مسههتويات فههان  كما ظهر أن هناك تقدم

  % من المعلمين تقدموا على القل مستوى واحد عند انتهههاء البرنامههج، فههي72هيل، فحوالي 

 % منهم مستويي تفكير إلى أعلى.50حين تقدم 

Swafford,et     أظهههرت المشههاهدات (  al.,1997أن المعلميههن الههذين تمههت مشههاهدتهم ( 

ًا في تعليمهم السابق و الدور الذي لعبوه في غرفة الصف. أظهروا تغير

       و خلصت الدراسة إلى أن النماط التعليميههة تههأثرت بزيههادة معرفههة المعلميههن بههالمحتوى

الهندسي ومعرفتهم بالتقدم الذهني للطلبة.

 )Surizal,2003     وهناك دراسات بحثت في معرفة المحتوى  ومنهها دراسهة سهوريزال (

ًا من معلمي الصهف السهابع، و(18التي هدفت إلى معرفة المحتوى الهندسي ل (  )100) معلم
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ًا علههى المعههايير الههتي وضههعها  من معلمي قبل الخدمة وذلك في ضوء نظرية فان هيل إعتمههاد

). Gutierrez, et al.,1991جيوترز وآخرون(

      أظهرت النتائج أّن معلمي قبل الخدمة وأثناءها قد فشلوا في إكتسههاب درجههات كاملههة لي

 )4)و(3من مستويات فان هيل، وقد فشلوا في تحقيق درجات عالية من إكتسههاب المسههتويين (

من مستويات فان هيل.  

      ومههن توصههيات الدراسههة ضههرورة الهتمههام ببرامههج تههدريب المعلميههن لتطههوير المعرفههة

 الرياضية لديهم والتي تسمح لهم بتعليم الطلبة بطريقة بنائية ،كما أوصههت الدراسههة بضههرورة

 إتاحههة الفرصههة لمعلمههي قبههل الخدمههة للتأمههل فههي خههبرتهم كطلب للرياضههيات، وفههي بيئة

يمارسون فيها التعليم بنفس الطريقة المتوقع منهم العمل بها .

ًل من الطلبة، فإذا تم إخضههاعهم      ومن هنا تظهر الدراسات أن المعلمين ليسوا بأفضل حا

 لبرامج تعليمية تدريبية مناسبة تركز على المحتههوى الدراسههي، و علههى التقههدم المعرفههي لههدى

الطلبة فإن أداءهم ومستويات تفكيرهم ستتقدم باتجاه مستويات التفكير العليا بسهولة.

ملخص الدراسات السابقة:

        تّم في هذا الفصل مراجعة الخلفية النظرية للدراسة بالضههافة اإلههى  الدراسههات السههابقة

 المرتبطة بموضهوع الدراسهة الحاليهة، و قهد انهدرجت تلهك الدراسهات تحهت أربعهة مجهالت

 رئيسة هي: الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة، و الدراسههات المتعلقههة

 بمستويات التفكيهر الهندسهي الهواردة فهي المناههج، و الدراسهات المتعلقهة بمسهتويات التفكيهر

  علههى مسههتوياتالهندسي للمعلمين ،والدراسات المتعلقههة بمعرفههة المعلميههن بالهندسههة وأثرههها

 .التفكير الهندسي الموجودة لديهم
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       و قد تبين من الدراسات التي بحثت مستويات التفكير الهندسي للطلبة تدني قدرات الطلبة

 في الهندسة في غالبية دول العالم، كما تبين أن معظمهم لديه سههوء فهههم للتعريفههات الهندسههية،

 &Shaughnessy & Burger, 1985; Burgerو ل يميزون بين نظرية و مسلمة (    

Shaughnessy, 1986 (

      و في غالبية الدراسات حقق عدد قليل من الطلبهة المسهتوى الثهالث و لهم يحقهق المسهتوى

).2003الرابع إل نسبة بسيطة كانت ناتجة عن التخمين (الطيطي، 

      أوصههت غالبيههة تلههك الدراسههات بضههرورة تعليههم الهندسههة بطههرق منهجيههة قبههل المرحلههة

الثانوية، و ذلك لضمان اكتساب الطلبة المعرفة المناسبة و لزيادة قدرتهم علههى البرهههان     (

Usiskin,  ) مع التأكيد على أهمية  التركيز على النشطة الحسية الههتي تهيههئ الطلبههة1982 

 للنتقال من مستوى إلى آخر، والتعرف على المفههاهيم السهابقة لهدى الطلبههة و اتجههاههم حهول

 ) بالضههافة إلههى السههعي لتطههوير التفكيههر الهندسههي للطلبههة باسههتخدام2005الشكال (شويخ، 

برامج حاسوبية أو الدوات المناسبة.

       بحثت دراسات أخرى مستويات التفكير الهندسي الواردة في المنهاج، و ظهههر أن هنههاك

 ؛ ياسههين،2002قفزة في المواد التعليمية التي تساعد على النتقال بين المستويات (الحربههي، 

ًل للمثلة المخالفهة، و للتمهثيلت المختلفهة للشهكال الهندسهية  (2003 ).   كما أن هناك إهما

Fuys, et al., 1988و أوصت الدراسات بضرورة توعية المعلمين  و مصممي المناهج ( 

 بالعلقة بين أجزاء المنهاج عند بناء وحههداته، و الههتركيز علههى التمههثيلت المختلفههة للشههكال

الهندسية.

       هناك دراسات بحثت مسههتويات التفكيههر الهندسههي للمعلميههن و تطههوير تلههك المسههتويات،

 و أجريت في محاولة لوضع اليد على أسباب ضعف الطلبة، و قد أظهرت تلهك الدراسهات أن
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 المعلمين و طلبتهم يعانون من نفس الخطاء، و لم يتجاوز عههدد كههبير منهههم المسههتوى الثههالث

,Gutierrezفي تفكيرهم الهندسي . فيما حاولت دراسات أخرى (  et  al.,  ) تطههوير1991 

أدوات مناسبة لقياس التفكير الهندسي .

ًا كههانت الدراسههات المتعلقههة بمعرفههة المعلميههن وأثرههها علههى المسههتويات الههتي          أخيههر

 يحققونها،وقد أظهرت إمكانية تطوير معرفة المعلمين بالمحتوى الدراسههي الهندسههي وبالتههالي

 مستويات التفكيههر الهندسههي لههديهم  مههن خلل برامههج تعليميههة و حلقههات بحههث ممهها سههينعكس

و بكل تأكيد على تحصيل الطلبة.

      خرجت جميع الدراسات بتوصيات أهمها ضهرورة إجهراء المزيهد مهن البحهوث للوقهوف

على مستويات التفكير الهندسي للطلبة و المعلمين و المستويات الواردة في المنهاج.

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة

  مسههحية وصههفية تحليليههة هههدفت الههى تحديههد مسههتويات التفكيههردراسة       هذه الدراسة هي 

 الهندسي للمعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة و أثناءها، بالضههافة إلههى تحديههد المسههتويات الههتي

).10-1تقدمها وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من (

  في الدراسة عينة عشوائية طبقية من معلمي الرياضيات في المدارس الحكوميةشارك      

 و الوكالة و الخاصة في الضهفة الغربيهة، وكهذلك عينهة مقصهودة مهن طلب و طالبهات كليهة

 العلوم التربوية مهن تخصصههي تعليههم الرياضههيات و تعليهم العلهوم، علهى اعتبههار أن خريجههي
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ّية من تخصص تعليم العلهوم قهد يقومهون بتهدريس الرياضهيات بالضهافة إلهى  وخريجات الكل

العلوم حتى الصف العاشر.

تّم في هذا الفصل وصف ما يأتي:

أ. مجتمع الدراسة.

ب. عينة الدراسة.

ج. أدوات الدراسة :

-  الداة الولى المكونة من جزئين الستبانة والختبارمن حيث:

بناء الستبانة.•

بناء الختبار.•

العينة الستطلعية.•

الصدق.•

الثبات.•

تطبيق الختبار.•

آلية جمع البيانات.•

 - الداة الثانية وهي تحليل أنشطة و تمارين وحههدات الهندسههة الههواردة فههي كتههب الرياضههيات

.Van Hiele)) لتحديد مدى توافقها مع مستويات فان هيل10-1المدرسية للصفوف من(

مجتمع الدراسة:
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       تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين و المعلمههات الههذين يدّرسهون مهادة الرياضههيات

  م ، و عههددهم فههي السههجلت الرسههمية لههدى2005\2004في الضفة الغربية للعههام الدراسههي 

ًا و معلمة .1980وزارة التربية و التعليم العالي هو ( ) معلم

      أما مجتمع الدراسة لمعلمي و معلمات قبههل الخدمههة فتكههون مههن جميههع طلبههة كليههة العلههوم

 2005\2004التربوية في وكالة الغوث من تخصصي تعليم العلوم و تعليم الرياضيات للعههام 

ًا و طالبة.208وبلغ عددهم في السجلت الرسمية للكلية ( ) طالب

عينة الدراسة:

ًا198     تم اختيهار عينهة عشهوائية طبقيهة مهن أفهراد مجتمهع الدراسهة تكهونت مهن (  ) معلمه

 و معلمة موزعين على كافة محافظات الضفة الغربية، بالضهافة إلهى عينهة مقصهودة مكونهة

ًة من طلبة كلية العلوم التربوية.120من ( ًا و طالب ) طالب

ًا و معلمههة، حيههث وجههدت191    عند العداد لتحليل البيانات كان العدد النهائي ههو (  ) معلمهه

  من المعلميهن لههم يكملههوا السهتبانة ممها اضهطرها إلهى اسهتثنائهم مهن الدراسههة،7الباحثة أن 

 و كذلك الحال بالنسبة لمعلمهي و معلمهات قبهل الخدمهة، حيهث أصهبح العهدد النههائي المؤههل

ًا و طالبة و ذلك لنفس السبب السابق.105للتحليل هو ( ) طالب

)  الحصائيات حول عينة معلمي أثناء الخدمة.4-3،3-3 ،2-3 ،1-3     تظهر الجداول (

  عينة الدراسههة مههن معلمههي و معلمههات الرياضههيات الفلسههطينيين موزعههة):1-3جدول رقسسم (

ًا فههي الرياضههيات أو غيههر  حسب مديرية التربية و التعليههم و التخصههص ( إذا كههان متخصصهه

متخصص ):

غير متخصص رياضياتمتخصص رياضياتالعددالمديرية
1349القدس

73



1055ضواحي القدس
1394جنين

23149رام ا و البيرة
1376قباطية
432320نابلس

1073طولكرم
1275بيت لحم
523سلفيت
251312الخليل

1495جنوب الخليل
413أريحا
660قلقيلية

19110784المجموع
 %44   %56    %100النسبة %

  عينة الدراسههة مههن معلمههي و معلمههات الرياضههيات الفلسههطينيين موزعههة):2-3جدول رقسسم (

حسب الجنس و الجهة المشرفة.

النسبةالمجموعحكومةخاصةوكالةعدد المعلمين
%23818645ذكور
%5158510555إناث

%718166191100المجموع
%100  %87 %9  %4النسبة

 توزيع عينة المعلمين حسب المؤهل العلمي:):3-3جدول رقم (

النسبةالعددالمؤهل العلمي
 %5730دبلوم

 %11862بكالوريوس
 %105 تربيةبكالوريوس + دبلوم

 %63ماجستير
 %191100المجموع
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 توزيع عينة المعلمين حسب سنوات الخبرة:):4-3جدول رقم (

النسبةالعددسنوات الخبرة
 %7439 سنوات5–  1من 
 %3820 سنوات10–  6من 
 %2513 سنة15–  11من 
 %2312 سنة20–  16من 
 %3116 سنة30–  21من 

 %191100المجموع

 ننتقل فيما يأتي إلى الشكال الحصائية المتعلقة بعينة معلمي أثناء الخدمة.
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:أّما الشكل الحصائي الخير فهو التي
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ّين 4-3) و الشكل (6-3 ،5-3فيما يخص معلمي و معلمات قبل الخدمة الجداول( ) تب

 طلبسسة سسسنة أولسسى فسسي التخصسسصإحصائيات حول العينة ول بّد مههن الشههارة أنههه قههد تههّم اسههتثناء 

 .باعتبارها سنة تحضيرية

  عينة الدراسة من طلب و طالبات كليههة العلههوم التربويههة موزعههة حسههب):5-3جدول رقم (

الجنس والتخصص:

النسبةالمجموعإناثذكورالتخصص
 %24204442تعليم رياضيات

 %11506158تعليم علوم
%3570105100المجموع
 %100 %67 %33النسبة

  عينة الدراسة من طلب و طالبات كليههة العلههوم التربويههة موزعههة حسههب):6-3جدول رقم (

سنة التخصص:

النسبةالمجموععدد الطالباتعدد الطلبسنة التخصص
 %10253533الثانية
 %11203130الثالثة
 %14253937الرابعة

%3570105100المجموع
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شكل رقم (3-4): توزيع عينة طلب و طالبات كلية العلوم 
التربوية حسب التخصص.

تعليم رياضيات ;
%42

تعليم علوم ;%58

تعليم رياضيات تعليم علوم

 :أداوات الدراسة

 استخدمت الباحثة أداتي قياس الولى مكونة من جزئيههن (إسههتبانة وإختبههار) والثانيههة تحليههل 

 )10-1التمارين والنشطة في كتب الرياضيات المدرسية في كل صههف مههن الصههفوف مههن (

حسب مستويات فان هيل . وفيما يأتي وصف للداتين.

ًل: .الستبانة والختبار أو

 تكههونت الداة الولههى مههن جزئيههن ، الجههزء الول عبههارة عههن اسههتبانة بصههياغتين مختلفههتين

 إحداهما تخاطب معلمي أثناء الخدمة، والثانية تخاطب معلمههي قبههل الخدمههة، و الجههزء الثههاني

 ) فقرة موضوعية، من نوع الختيار مههن40 المكون من (5عبارة عن إختبار التفكير الهندسي

  بدائل واحد منها صحيح. تطلب  تطبيق  الختبههار سههاعة واحههدة  وتبههدأ5متعدد، و لكل فقرة 

ّثلههت كههلبعد النتهاء  من تعبئة الستبانة، ًا بحيههث م   و جاءت أسئلة الختبار مرتبههة تصههاعدي

ًا من مستويات التفكير الهندسي حسب الترتيب التههي: (انظههر الملحههق10   أسئلة مستوى معين

)) .أ- 1رقم (

   قّدم إختبار التفكير الهندسي للمعلمين تحت إسم أستبانة التفكير الهندسي وقد ضّمت الستبانة المتعلقة بالمعلومات العامة5
والختبار.
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) (المستوى البصري).0  تفحص المستوى (10-1الفقرات من 

) (المستوى التحليلي).1  تفحص المستوى (20-11الفقرات من 

) (ممستوى الستنتاج غير الشكلي).2  تفحص المستوى (30-21الفقرات من 

) (مستوى الستنتاج الشكلي).3 تفحص المستوى (406-31الفقرات من 

بناء الستبانة:

     إعتمدت الباحثة في  بناء الستبانة على  المتغيرات  الواردة  في  أسئلة  الدراسة ، وهذه 

المتغيرات لمعلمي أثناء الخدمة كانت على النحو التي :

 الجنس(ذكر،أنثى)،والمديرية ،والتخصص(رياضيات ،فيزياء،كيمياء ، أحياء  ،  تخصصات

 أخرى)،والمؤهل العلمي (دبلوم، بكالوريوس، بكهالوريوس مهع دبلهوم،  ماجسهتير)،وسهنوات

 )،والصفوف التي دّرسها المعلم/ة(الصفوف من30-21،21-15،16-10،11-5،6-1الخبرة(

- ب).1)  أنظر ملحق(1-12

 أّما بالنسبة لمعلمي قبل الخدمة فكانت المتغيرات كما يأتي:

 الجنس(ذكههر، أنههثى )، التخصههص (تعليههم رياضههيات ، تعليههم علههوم) ،مسههتوى سههنة الدراسههة

- ج).1(الثانية،   الثالثة ،  الرابعة) أنظر ملحق(

بناء الختبار:

اعتمدت الباحثة في بناء الختبار المذكورعلى ما يأتي: 

6 

 

 ) (التجريد) من الستبانة، و ذلك لصعوبة الوصول إليه إل من قبل4 اقترح المشرف استثناء المستوى (
) هي التي تهّمنا لورودها في كتب الرياضيات المدرسية.3-0الرياضيين المتميزين، و لن المستويات (
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ُطههّور•  اختبار فان هيل الذي صمم لقياس مستويات التفكير الهندسههي و الههذي 

 Theخلل مشههروع تطههوير التحصههيل المعرفههي فههي هندسههة المههدارس الثانويههة 

Cognitive  Development  Achievement  in  Secondary  School 

(CDASSG)  (Usiskin,  )، و قههد أشههرف عليههه حينههها البههاحث يوزسههكن1982 

Usiskin و طالبته سنك           ،Senkو قههد قههامت الباحثههة بالحصههول علههى إذن . 

 لستخدامه من مصههمم الداة و ذلههك عههبر التواصههل معهه بالبريههد اللكههتروني، و قههد

 استعانت الباحثة بالنسخة المترجمة من ذلك الختبههار و الههتي قههام بترجمتههها البههاحث

)، و ذلك بعد الحصول على إذن منه.2005شويخ ( 

Gutierr  ، ودراسة (7) 2001بعض السئلة الواردة في دراسة الطيطي (•

ez

& Jaime,1998) 

,NCTM (Fuysمعايير •  et  al.,  ) و ذلك لعداد جزء مهن أسهئلة1988 

الختبار،  و قد تّم ذلك  بمساعدة المشرف.

الدراسة الستطلعية:

 قامت الباحثههة بتطههبيق الختبههار بصهورة مبدئيههة علهى عينهة مختهارة مهن معلمههي و معلمهات

ًا و معلمههة للجابههة عههن أسههئلة15الرياضههيات مههن بيههن مجتمههع الدراسههة و عههددهم (  ) معلمهه

 الختبار،و لعطاء اقتراحاتهم حول مدى ملءمة الوقت المخصص أو أي تعههديل علههى بنههاء

) ، و اختبار دراسة الطيطي(Usiskin, 1982اختبار فان هيل الذي صمم في جامعة ميتشغن  (   كان7
َا من 2001   بدائل،. بينما في هذه الدراسة تكون5 فقرة من نوع الختيار من متعدد، و لكل سؤال 25) مكون

  فقرة، و قد تم ذلك بناء على اقتراح المشرف من أجل زيادة معامل  الثبات لمستويات40الختبار  من 
التفكير الهندسي.
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 الفقرات. و قد قامت الباحثة بأخذ اقتراحاتهم بعيههن العتبههار، و قههامت بتعههديل الختبههار بنههاء

على اقتراحاتهم، و من ثم وضع الختبار في صورته النهائية.

صدق الختبار:

  دكتوراه،1 أعضاء ( 6قامت الباحثة بعرض الختبار على لجنة مختارة من الخبراء ضمت 

  ماجستير أساليب تدريس رياضيات) و ذلك للستفادة من اقتراحاتهم حول مههدى ملءمههة5و 

 الختبههارللمعلمين الفلسههطينيين، و للتحقههق مههن صههدق اللغههة ووضههوح التمههثيلت و الرمههوز

 المختلفة للشكال الهندسية. و قد أرسههلت الباحثههة رسههالة للمحكميههن توضههح هههدف الدراسههة،

 و قهامت بهإجراء مقهابلت شخصهية معههم للوقهوف علهى آرائههم   و مقترحهاتهم و مناقشهتها

معهم، و من ثّم أجرت الباحثة التعديلت التي أوصوا بها.

ثبات الختبار:

 تم حساب ثبات الختبار بطريقة إعادة الختبار، حيث قههامت الباحثههة بتطههبيق الختبههار علههى

ًا و معلمة مههن أفههراد مجتمههع الدراسههة و خههارج عينتههها،20عينة عشوائية مكونة من (  ) معلم

 و أعيد تطبيق الختبار على هذه العينة مههرة أخههرى بعههد مضههي أسههبوعين، و ُحِسههَب معامههل

 ).0.87ارتباط بيرسون بين علمات المعلمين في الجراء الول و الثههاني، و كههان يسههاوي (

  ) لحساب معههاملت الثبههات لكههل مسههتوى تفكيههر، و بنفههسAتم حساب معامل كرونباخ ألفا (

,Usiskinالطريقهة الهتي اسهتخدمها يوزسهكن  فهي دراسهته (   ) ، و كهانت معهاملت1982 

 :8الثبات للمستويات على التوالي كما يأتي 

8 

 

 ) (طريقة كودر ريتشاردسون تعطي نفس قيمةK-R20 بطريقة كوردر ريتشاردسون (   بلغ معامل الثبات لكل مستوى تفكير
 ) في بداية مشروعه على التوالي كماUsiskin,1982يوزسكن()) التي استخدمها 2005كرونباخ  ألفا في هذه الحالة(شويخ،

).0.26،0.30،0.56،0.55،0.39 ) ، أما عند نهاية العام الدراسي فبلغت :(0.10،0.13،0.49،0.44 ،0.31يأتي:  (
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0.73 ، 0.64 ، 0.71 ، 0.70. 

تطبيق الداة:

ًا و معلمههة،194      طبقههت الداة بعههد التأكههد مههن صههدق الختبههار وثبههاته علههى (  ) معلمهه

 و ذلك بعد أخذ إذن رسمي من وزارة التربية و التعليم العالي، و تحت إشراف الدارة العامههة

م .2004/2005للتدريب و الشراف خلل شهرمايو (أيار) من العام الدراسي 

ًا110      أما فيمهها يخههص طلبههة كليههة العلههوم التربويههة، فقههد تههّم تطههبيق االداة علههى (  ) طالبهه

 و طالبههة بإشههراف الباحثههة و إدارة الكليههة خلل شهههر يونيههو (حزيههران) مههن العههام الدراسههي

م .2004/2005

آلية جمع البيانات :

 أعطيت علمة واحدة لكههل إجابههة صههحيحة، و صههفر للجابههة الخطههأ ، بعههدها حللههت النتههائج

  . و لتحديههد مسههتوى التفكيههرSPSSباسههتخدام برنامههج الههرزم الحصههائية للعلههوم النسههانية 

)Usiskin, 1982الهندسي لكل معلم، تم جمع الجابات و تصحيحها حسب المعيار التي: (

 9 كحد أدنى لبلوغ المستوى. 10 إجابات صحيحة من 6الحصول على 

تحقيق المستوى الول شرط أساسي للتصنيف، و إل فسيعتبر المعلههم/ة غيههر 

مصنف.

. ِ تحقيق المستوى الدنى شرط أساسي لتحقيق أي مستوى تال

  كما في الدراسة10 فقرات لتقييم كل مستوى تفكير و ليس Usiskin, 1982)، 5  استخدم يوزسكن (9
 ، ومن الجدير بالذكر أنه5 إجابات صحيحة من 3الحالية لذا كان المعيار الول في دراسته الحصول على 

ًا وهو الحصول على  ًا ثاني . 5 إجابات صحيحة من 4استخدم  معيار
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 10 يساوي10 إجابات صحيحة  على القل من 6      لبّد من الشارة إلى أن  احتمال تخمين 

 )1.46*10-2. (% 

ًا:  تحليل أنشطة و تمارين وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من  ثاني

:Van Hiele)، لتحديد مدى توافقها مع مستويات فان هيل1-10(

 لتحقيق الهدف الثاني من أهداف الدراسة، و هو تحديد مستويات التفكير الهندسي التي تقههدمها

 )، قامت الباحثة بتحليل10 -1وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من (

 النشطة والتمارين الواردة في تلك الوحدات حسب ترتيب المواضيع الواردة في كههل وحههدة،

Vanثم صنفتها حسب مستويات فان هيل  Hiele)البصري،  المسههتوى(0 وهي المستوى (

) الستنتاج الشكلي، 3)الستنتاج غير الشكلي، المستوى(2) التحليلي، المستوى (1

 و ذلك لمعرفة المستويات التي تطرحها كتب الرياضيات المدرسية، و مدى تكرار تقههديم كههل

مستوى. تم ترتيب ذلك في جداول خاصة بكل صف،  و هذه الجداول هي:

10   ( ) ( ) 





6

1 0
1.069.04

 + ( ) ( ) 





7

1 0
1.079.03

 + ( ) ( ) 





8

1 0
1.089.02

+ ( ) ( ) 





9

1 0
1.099.01

+ ( ) ( ) 





1 0

1 0
1.01 09.00
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 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدة الهندسة حسههب مسههتويات فههان هيههل   Hieleللصههف الول  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدة الهندسة حسب مسههتويات فههان هيههل   Hieleللصههف الثههاني  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدة الهندسة حسب مسههتويات فههان هيههل   Hieleللصههف الثههالث  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

  للصههف الرابههعVan Hieleموضوعات وحدة الهندسة حسب مسههتويات فههان هيههل 

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدة الهندسة حسب  مستويات فان هيل   Hieleللصف الخههامس  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضههوعات  وحههدتي الهندسههة حسههب مسههتويات فههان هيههل   Hieleللصههف  

السادس الساسي.
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 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل   Hieleللصههف السههابع  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل   Hieleللصههف الثههامن  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

Vanموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل   Hieleللصههف التاسههع  

الساسي.

 جههدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن•

  للصهف العاشهرVan Hieleموضوعات وحدة الهندسة حسب مستويات فهان هيهل 

الساسي. 

حسبت النسب المئوية لمدى تكرار كل مههههستوى تفكير في كل صهههههف من الصفوف مهن 

ّتبت في جدول واحد.)، كما ورد في كتب الرياضيات  الفلسطينية لتلك الصفوف 1-10(  ور
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الفصل الرابع

النتائج

 معلميههن الفلسههطينيين قبههللههدى ال        هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات التفكيههر الهندسههي 

 ها، كما أنها هدفت إلى تحديد مستويات التفكير الههتي تقههدمها كتههب الرياضههياتءالخدمة و أثنا

).10 – 1المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من (

ًا فإن الدراسة سعت إلى الجابة ع  السئلة التية:ن      و تحديد

- ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءها؟1

- هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء الخدمة 2      
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     حسب الجنس؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء-3

الخدمة 

    حسب التخصص؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء-4

الخدمة 

     حسب سنوات الخبرة؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء-5

الخدمة 

     حسب المؤهل العلمي؟

 هههل تختلههف مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء-6

الخدمة 

    حسب المرحلة التعليمية التي  دّرسها المعلم/ة؟

 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمههة-7

حسب 

     سنة التخصص ؟

- هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة حسب 8

    التخصص؟

 - ماهي مستويات التفكير الهندسي التي تقدمها كتههب الرياضههيات المدرسههية الفلسههطينية9

؟   10-1للصفوف من 
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               قامت الباحثة في هذا الفصل بعههرض نتههائج كههل سههؤال مههن أسههئلة الدراسههة، كمهها

ًا للنتائج في نهاية الفصل. قدمت  ملخص

                أظهرت النتائج بشكل عام  ضعف قههدرات المعلميههن فههي الهندسههة و فههي التفكيههر

ًا لدى معلمي قبل الخدمة. حيث  ظهر   % مههن63.4أّن   الهندسي، و قد بدا ذلك واضح

  %57) التحليلي  فما دون ، في حين أن  1معلمي  قبل الخدمة يقعون عند المستوى (

) الستنتاج غير الشكلي  فما دون. 2من معلمي أثناء الخدمة يقعون عند المستوى(

                 بالنسبة لنتائج تحليل النشطة والتمارين فههي موضههوعات وحههدات الهندسههة مههن

ًا في التمارين و النشطة في المستوى ( كتب الرياضيات المدرسية ظهر أن هناك نقص

 ) (مستوى الستنتاج غيههر الشههكلي) فههي غالبيههة كتههب الرياضههيات المدرسههية و الههتي2

) (مستوى الستنتاج الشكلي).  3تؤهل للنتقال للمستوى (

السؤال الول:    ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل

الخدمة وأثناءها؟
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            تّم الحصول على نتائج هذا السؤال من إختبار التفكير الهندسههي الههذي سههعى لفحههص

 )1) البصهري،والمسهتوى(0أربعة مستويات من مستويات التفكير الهندسهي وههي المسهتوى(

) الستنتاج الشكلي .3) الستنتاج غير الشكلي ،والمستوى(2التحليلي، والمستوى(

ّثههل علهى الههترتيب المسهتويات  و قد  هدفت السئلة إلى قياس كل من المعايير التيههة والههتي تم

الربعة للتفكير الهندسي حسب فان هيل :

التعرف على الشكال الهندسية من مظهرها العام (المستوى البصري)..1

التعرف على خصائص الشكال الهندسية (المستوى التحليلي)..2

تمييز العلقات بين الشكال الهندسية (الستنتاج غير الشكلي)..3

 معرفة الستنتاجات الشكلية حول بعههض العلقههات و النظريههات (السههتنتاج.4

الشكلي).

          و بشكل عام يظهر ضعف قدرات معلمي قبل الخدمة وأثناءههها فههي مسههتويات التفكيههر

 الهندسي، رغم أن أداء معلمي الخدمة كان أفضل بكثير مههن أداء معلمههي قبههل الخدمههة.

 ) التحليلههي1 % مههن معلمههي  قبههل الخدمههة يقعههون عنههد المسههتوى (63.4فقد ظهر أّن  

  % مههن معلمههي أثنههاء الخدمههة يقعههون عنههد57أو دونه، في حين أظهههرت الدراسههة أن 

) الستنتاج غير الشكلي أو دونه.2المستوى(

 ) تعنههي أن1-4) و الشههكل (1-4        ل بّد من الشارة إلى أن النسب المئوية فههي الجههدول (

 المعلم موضوع البحث قد حقق ذلك المستوى و المستوى الدنى منههه. أي أّن مههن حقههق

 )،0). علهههى سهههبيل المثهههال، ل بهههّد و أن يكهههون قهههد حقهههق المسهههتوى (2المسهههتوى (

 )0) ، لبههّد وأن يكههون قههد حقههق المسههتوى(3). ومههن حقههق المسههتوى (1و المسههتوى (

).3) ،والمستوى (2) ،والمستوى (1،والمستوى(
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 ):النسب المئويههة لتوزيههع معلمههي قبههل الخدمههة وأثناءهههاعلى مسههتويات التفكيههر1-4الجدول (

الهندسي.

 المعلمون
 الذين لم
11يصنفوا

)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 
المستوى (

0(12
المستوى (

1)
المستوى (

2)
المستوى (

3)
11.918.433.125.611قبل الخدمة

2.23.8123943أثناء لخدمة
 

              

    

 بالنظر إلى الجدول و الشكل السابقين نلحظ أّن:

) المستوى البصري0  المقصود ِب لم يصنفوا: أي لم يحققوا المستوى (11
) فقط ولم يحقق أي مستوى تفكير أعلى .0 النسبة تشير إلى من حقق المستوى (12
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 )  :النسب المئوية لتوزيع المعلمين على مستويات التفكير الهندسي.1 -4الشكل (



      أداء   معلمي  أثناء   الخدمة  كان   أفضل  بكثير  من  أداء  معلمي  قبل   الخدمة.

ما يقارب من 
9

1
 % فقههط2.2  أّن%)  من معلمي قبل الخدمة لم يصنفوا، في حيههن 11 (

 من معلمي أثناء الخدمة لم يتم تصنيفهم. و أعلى مستوى حققه معلمو قبل الخدمة وأثناءها

.13) و هو المستوى البصري0هو المستوى (

 هناك ضههعف واضههح لههدى معلمههي قبههل الخدمههة فههي جميههع المسههتويات. وقههد تركههز هههذا

 ) (الستنتاج غير الشكلي) حيث حقق ما يقارب الربههع فقههط مههن2الضعف في المستوى (

 %11) (الستنتاج الشكلي) فقد حققههه  3معلمي قبل الخدمة ذلك المستوى. أّما المستوى (

من هؤلء فقط.

ًا فههي المسهتوى (  ) (السهتنتاج الشههكلي)3الضعف الكبر لدى معلمي أثناء الخدمة بدا جلي

 رغم أهميته و وجوده في وحدات الهندسة مههن الكتههب المدرسههية و حققههه مهها يقههارب مههن

5

2
%) المعلمين فقط .43 (

 السؤال الثاني :    هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلميسسن الفلسسسطينيين أثنسساء

؟الخدمة حسب الجنس

13 

 

ّ  تحقيقه هو المستوى (  ) ل بّد وأن3) ،والمستوى(2) ،والمستوى (1) البصري لّن من حقق المستوى(0 أعلى مستوى تم
 %.97.2% ، ولمعلمي أثناء الخدمة 88.1) ونسبتهم لمعلمي قبل الخدمة 0يكون قد حقق المستوى(

91



       يتقارب أداء الذكور و الناث بشكل عام مع تفوق قليل للذكور في تحقيق المستويات . 

 )  يظهههران النسههب المئويههة لتوزيههع الههذكور و النههاث علههى2-4) و الشههكل (2-4الجههدول (

المستويات.

 ) :النسب المئوية لتوزيههع المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء الخدمههة علههى مسههتويات2-4الجدول (

التفكير الهندسي حسب الجنس.

الجنس
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

1المستوى ()0المستوى (لم يصنف 2المستوى (( 3المستوى (( )
2.91.65.54545ذكر
1.5618.53340أنثى

 

يمكن استنتاج ما يأتي من الجدول و الشكل السابقين:
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): النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين أثناء الخدمة على مستويات التفكير الهندسي حسب الجنس    2-4 الشكل (



 ) البصهري حيهث حققهه0        أداء الذكور أفضهل مهن أداء النهاث باسهتثناء المسهتوى(

َلْم يصنف مههن14 % من الناث.98.5 % من الذكور و 97.1   وكانت النسبة المئوية لمن 

 %.1.5 %) أعلى بقليل من تلك التي لدى الناث حيث بلغت 2.9الذكور    (

 ) (السههتنتاج غيههر الشههكلي)2       هناك فرق بين أداء الذكور و الناث على المستوى (

ّقهن  مسههتوى  فقد تفهوق فيهه الههذكور علهى النهاث، حيههث بلغهت نسههبة النههاث اللهواتي حق

 % بينمهها بلغههت نسههبة الههذكور الههذين حققهوا  نفههس المسههتوى33الستنتاج غيههر الشههكلي  

 ) السههتنتاج الشههكلي3%.  وقد كانت النسبة منخفضة  و متقاربة لمن حقق المسههتوى(45

من الذكور و الناث.

السؤال الثالث:    هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء

الخدمة حسب التخصص؟

       للجابة عن هذا السؤال تم تصنيف المعلمين حسب التخصص إلى خمس فئات هي : 

الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الحياء و تخصصات أخرى.

) البصري هم ممن صنفوا ضمن فئة 0      ظهر أن المعلمين الذين لم يحققوا المستوى (

"تخصصات أخرى" أي ذوي التخصص المختلف عن الرياضيات،أو الفيزياء،أو الكيمياء،

أو الحياء.

 ) يظهر النسب  المئوية  لتوزيع المعلمين على مستويات فان هيههل حسههب3-4الجدول التي (

التخصص

 ):النسب المئوية لتوزيع معلمي أثناء الخدمههة علههى مسههتويات التفكيههر الهندسههي3-4الجدول (

حسب التخصص.
 )، وحسبت نسبة الناث بنفس الطريقة.  45+45+5.5+1.6  تّم الحصول على النسبة الخاصة بأداء الذكور من ناتج جمع(  14
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التخصص
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

1المستوى ()0المستوى لم يصنف 2المستوى (( 3المستوى (( )
01639.153.9رياضيات

0001000فيزياء
0001000كيمياء
0040600أحياء

 تخصصات
أخرى

11.98.54222.615

  بعد الطلع على الجدول أعله يمكن استنتاج ما يأتي:

 ) البصري هههم مههن حملههة تخصصههات غيههر علميههة0    المعلمون الذين لم يحققوا المستوى (

 أو علمية ل صلة مباشرة لها بالرياضيات مثل تخصههص تربيههة مهنيههة،  وتخصههص الهندسههة

15الزراعية.

     فيمهها حقههق جميههع معلمههي التخصصههات: الرياضههيات، الفيزيههاء، الكيميههاء، الحيههاء

 )  البصري.وقد نجههح معلمههو تخصههص الفيزيههاء وتخصههص الكيميههاء فههي0المستوى (

%.100) العلئقي بنسبة 2تحقيق المستوى (

      اسههتطاع معلمههو الرياضههيات والمعلمههون مههن فئة "تخصصههات أخههرى" تحقيههق

 % ، فيمهها53.9) من معلمي الرياضيات مانسههبته 3) حيث حقق المستوى (3المستوى(

%  من فئة  "تخصصات أخرى ".15نجح  في تحقيقه   

هل تختلف  مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء :  السؤال الرابع

الخدمة حسب  سنوات الخبرة؟

ّ الحصول على تاك المعلومات من   قوائم السماء والتخصصات الخاصة بالعينة والصادرة عن  وزارة التربية والتعليم15     تم
العالي .
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      تّم تصنيف سنوات الخبرة للمعلمين في فئات هي :

 سنة،        من20–16 سنة، من15–11 سنوات، من 10 – 6  سنوات، من 5 –  1من 

 سنة. 30–21

  سنوات كان أضعف من5 – 1       ظهر بشكل عام  أن أداء المعلمين في فترة الخدمة من 

 أداء الخرين. ويظهر الجدول التي النسب المئوية لتوزيع  المعلمين على مستويات فان هيل

حسب سنوات الخبرة .

 ):النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين علههى مسههتويات التفكيههر الهندسههي4-4الجدول(

حسب سنوات الخبرة.

سنة الخبرة
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

لم يصنف
المستوى (

0(
المستوى (

1)
المستوى (

2)
3المستوى ( )

5.83.826.936.926.6 سنوات1-5
0014.335.750 سنوات6-10

005.633.361.1 سنة15–11
006.231.362.5 سنة16-20
004.352.243.5 سنة21-30

   يمكن استنتاج ما يأتي من الجدول السابق:

 المعلمون الذين لم يصنفوا (لم يحققوا المستوى البصري) هم من ذوي سنوات الخبرة من

 سنوات. وكان أداؤهم أضعف في غالبية المستويات.1-5

 سنة  .20- 11أفضل أداء في تحقيق المستويات كان للمعلمين من ذوي الخبرة من 

95



 ) و هو مستوى3 سنة المستوى (30-21وقد حقق المعلمون من ذوي سنوات الخبرة من 

.20-16 ،ومن 15-11،ومن 10-6الستنتاج الشكلي بنسبة أقل من ذوي الخبرات من 

السؤال الخامس:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين 

أثناء الخدمة حسب المؤهل العلمي؟

        تم تصنيف المؤهلت العلمية إلى دبلوم ، وبكالوريوس ، وبكالوريوس مع دبلوم تربية،

وماجستير.و بشكل عام فإّن أفضل أداء كان لحملة البكالوريوس مع الدبلوم.

 ) التيههان النسههب المئويههة لتوزيههع المعلميههن5-4) والشههكل (5-4     و يظهههر الجههدول (

الفلسطينيين على مستويات  التفكير الهندسي حسب المؤهل العلمي.

 ):النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسههطينيين علههى مسههتويات التفكيههر الهندسههي5-4جدول (

حسب المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

1المستوى ()0المستوى (لم يصنف 2المستوى (( 3المستوى (( )
2.44.714.340.538.1دبلوم

2.41.215.439.341.7بكالوريوس
 بكالوريوس مع دبلوم

تربية
00014.385.7

0005050ماجستير
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يمكن استنتاج ما يأتي:

 المعلمون الذين لم يصنفوا كانوا من حملة الدبلوم و البكالوريوس.•
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  ):النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين على مستويات التفكير الهندسي حسب المؤهل العلمي.3-4الشكل ( 



 تقارب أداء حملة البكههالوريوس مههع الههدبلوم، و حملههة الماجسههتير مههع تفههّوق•

) لحملة البكالوريوس مع الدبلوم على حملة الماجستير.3واضح في المستوى (

 ) مسههتوى السههتنتاج3% فقههط مههن حملههة الماجسههتير المسههتوى (50حقههق •

الشكلي.

أضعف أداء على المستويات كان للمعلمين من حملة الدبلوم.•

كان المعلمون من حملة البكالوريوس أفضل  أداء من حملة الدبلوم.•

 السؤال السادس:   هل تختلف  مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء

الخدمة حسب المرحلة التي دّرسها المعلم/ة؟

       تّم تصنيف  الصفوف التي درسها المعلمون إلى مراحل تعليمية :المرحلة الساسهية فقهط

 )،12-1)، والمرحلة الساسية والثانويههة وتضههم الصههفوف مههن (10-1وتضم الصفوف من (

) .12-11والمرحلة الثانوية وتضم الصفين (

 يمكن القول بشكل عام أن مدّرسي المرحلة الساسية كهانوا أضهعف مهن غيرههم فهي الجابهة

عن أسئلة إختبار التفكير الهندسي .

 ):توزيع النسب المئويهة علهى مسهتويات فهان هيهل للمعلميهن الفلسهطينيين حسهب6-4جدول (

المرحلة التعليمية التي دّرسها المعلم/ة.

المستويات
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

1المستوى ()0المستوى لم يصنف 2المستوى (( 3المستوى (( )
 دّرس المرحلة
الساسية  فقط

7.29.327.934.720.9
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  المرحلةدّرس
 الساسية

والمرحلة الثانوية
0053262.9

 المرحلةدّرس 
الثانوية فقط.

0012.725.561.8

           مههن الملحههظ أن مههن دّرسههوا المرحلههة الساسههية فقههط قههد حققههوا مسههتويات التفكيههر

ّنف   )3% منهههم  ، ولههم يحقههق المسههتوى (7.2الهندسي بنسب  أقل من غيرهههم حيههث لههم يصهه

  % منهم، ومن الواضح تفههّوق مههن دّرسههوا المرحلههة الساسههية20.9الستنتاج الشكلي سوى 

  % منهههم62.9والمرحلة الثانوية علههى مههن درسههوا المرحلههة الثانويههة فقههط ، حيههث إسههتطاع 

  % ممههن دّرسههوا61.8) وهو مستوى الستنتاج الشكلي ،في حيههن تمّكههن 3تحقيق المستوى (

المرحلة الثانوية  فقط تحقيق مستوى الستنتاج الشكلي .  

السؤال السابع:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل 

الخدمة حسب سنة التخصص ؟

         بشههكل عههام ظهههر أن الضههعف فههي تحقيههق المسههتويات كههانوا طلبههة سههنة ثانيههة فههي

 ) توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فههان هيههل7-4التخصص . ويظهر الجدول التي (

حسب سنة التخصص.

): توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فاان هيل حسب سنة التخصص.7-4جدول (

سنة التخصص
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

لم يصنف
المستوى (

0(
المستوى (

1)
المستوى (

2)
المستوى (

3)
11.425.840.622.20سنة ثانية
1013.41033.333.3سنة ثالثة
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10.39.25025.45.1سنة رابعة
        

ًا لدى مستوى طلبة سنة ثانية  من معلمي قبههل الخدمههة إذ لههم ًا جلي   من الملحظ أن هناك ضعف

 )  وهو مسههتوى السههتنتاج الشههكلي . بينمهها تقههارب أداء طلبههة سههنة3يحقق أي منهم مستوى (

 ) مستوى الستنتاج الشكلي حيث3ثالثة و طلبة سنة رابعة على المستويات باستثناء مستوى (

تفوق طلبة سنة ثالثة على طلبة سنة رابعة.

السؤال الثامن:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل 

الخدمة حسب التخصص؟

         ظهر بشكل عام تفههوق طلبههة تخصههص تعليههم الرياضههيات علههى طلبههة تخصههص تعليههم

 ) الستنتاج2العلوم رغم محدودية قدرات طلبة التخصصين التي بدت واضحة في المستوى (

 ) التيههان4-4) والشههكل(8-4) السههتنتاج الشههكلي . الجههدول(3غيههر الشههكلي، و المسههتوى (

يظهران  توزيع معلمي قبل الخدمة حسب التخصص. 

):توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فان هيل حسب التخصص.8-4جدول (

التخصص
)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 

لم يصنف
المستوى (

0(
المستوى (

1)
المستوى (

2)
المستوى (

3)
12.84.327.631.923.4تعليم رياضيات

11.329.137.120.91.6تعليم علوم
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 % مههن11.3% مههن معلمههي تعليههم الرياضههيات و 12.8مههن الجههدول والشههكل  يظهههر ان 

 تخصص تعليم العلوم  لم يصنفوا علههى مسههتويات فهان هيهل ممهها يؤكهد وجهود المسهتوى قبهل

Clementsالبصري (التعّرف علهى الشههكال) لههديهم حسهب زعههم كليمنتههس و باتسههيتا (  & 

Battista,1992 ;Clements, et al. ,1999 ( 

 مسسا مسسستويات التفكيسسر الهندسسسي السستي تقسسدمها كتسسب الرياضسسيات:  لتاسسسعالسسسؤال ا

 ؟10 – 1المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من 
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  ) : النسب المئوية لتوزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات  التفكير الهندسي حسب التخصص.4-4الشكل ( 



و تمت الجابة عن هذا السؤال من خلل:

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضههيات الفلسههطيني للصههف الول الساسههي حسههب مسههتويات

التفكير الهندسي .

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسههطيني للصههف الثههاني الساسههي حسههب مسههتويات

التفكير الهندسي.

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصههف الثههالث الساسههي حسههب مسههتويات

التفكير الهندسي.

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصههف الرابههع الساسههي حسههب مسههتويات

التفكير الهندسي.

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الخامس الساسهي حسهب مسهتويات

التفكير الهندسي.

 تصهنيف النشهطة و التمههارين الههتي يقههدمها كهل موضهوع مهن موضههوعات•

 وحدتي الهندسة في كتاب الرياضههيات الفلسههطيني للصههف السههادس الساسههي حسههب

مستويات التفكير الهندسي.
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 تصهنيف النشهطة و التمههارين الههتي يقههدمها كهل موضهوع مهن موضههوعات•

 وحدتي الهندسة فههي كتههاب الرياضههيات الفلسههطيني للصههف السههابع الساسههي حسههب

مستويات التفكير الهندسي.

 تصهنيف النشهطة و التمههارين الههتي يقههدمها كهل موضهوع مهن موضههوعات•

 وحدتي الهندسة فههي كتههاب الرياضههيات الفلسههطيني للصههف الثههامن الساسههي حسههب

مستويات التفكير الهندسي.

 تصهنيف النشهطة و التمههارين الههتي يقههدمها كهل موضهوع مهن موضههوعات•

 وحدتي الهندسة فههي كتههاب الرياضههيات الفلسههطيني للصههف التاسههع الساسههي حسههب

مستويات التفكير الهندسي.

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•

 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف العاشههر الساسههي حسههب مسههتويات

التفكير الهندسي.

 ) النسب المئوية للتمارين والنشههطة  حسههب مسههتويات فههان هيههل9- 4  يظهر الجدول (

) ،وقد تّم وضع الجدول هنا لتسهيل قراءة نتائج التحليل النهائية .10-1للصفوف من (

): النسب المئوية للتمارين والنشطة حسب مستويات فان هيل للصههفوف مههن (9-4الجدول (

1-10  .(

 الصفالصفوف
الول

 الصف
الثاني

 الصف
الثالث

 الصسسسف
الرابع

 الصسسسف
الخامس

 الصسسسف
السادس

 الصسسسف
السابع

 الصسسسف
الثامن

 الصسسسف
التاسع

 الصسسسف
العاشر المستويات

10010010037.534.83330608)0المستوى (
1المستوى ( )00062.543.53748465123
2المستوى ( )000021.73022243038
3المستوى ( )0000000241931
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 فيما يههأتي تحليههل تصههنيف النشههطة والتمههارين الههتي يقههدمها كههل موضههوع مههن موضههوعات

 ) لكل صههف علههى حههدة10-1وحدات الهندسة في كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من (

) السابق.9-4حسب مستويات فان هيل، والتي حسبت منها النسب المئوية في الجدول (

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسسدة الهندسسسة فسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الول الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي:

- 4يظهههر الجههدول (  ) تصههنيف النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن10 

 موضوعات وحدة الهندسههة الهواردة فههي الفصههل الول و ترتيبههها الوحههدة الرابعههة و الخيههرة

و سميت "الهندسة و الكسور" 

 ) و هههو المسههتوى0و يتههبين مههن الجههدول أن جميههع النشههطة و التمههارين ضههمن المسههتوى (

 البصري أواالتعرف على الشكل الذي يعرف و يرسم فيه الطهالب الشهكل الهندسهي بالعتمهاد

على مظهره العام. 

  ) فههإّن النسههبة المئويههة للتمههارين و النشههطة ضههمن هههذا9- 4و كمهها يطهههر فههي  الجههدول (

 %.100)) بلغت 0المستوى ( وهو المستوى (

  ):تصنيف النشطة و التمهارين حسهب مسهتويات فهان هيههل للصهف الول10-  4الجدول (

الساسي.

المستوىالنشطة و التمارينإسم الموضوع
 متوازي المستطيلت

والمكعب
 َتْسمية متوازيات المستطيلت و المكعبات من بين أشكال

0مرسومة.

 السطوانة و المخروط
و الكرة

 َتْسمية السطوانة و المخروط و الكرة من بين أشكال
0مرسومة.

 القطعة المستقيمة
و المنحنى

 َتْسمية القطع المستقيمة من بين أشكال مرسومة ، و كتابة
0عدد القطع المستقيمة في أشكال مرسومة.

المثلث و الدائرة
 تصنيف الشكال الهندسية بالنسبة لمظهرها العام (الدائرة

0و المثلث)
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسسدة الهندسسسة فسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثاني الساسي حسب مستويات فان هيل:

-  4يظهر الجدول (  ) تصنيف التمارين و النشطة الواردة في وحدة الهندسة من كتههاب11 

ًا بههأن الوحههدة جههاءت الخامسههة  فههي  الصف الثاني الساسي حسب مستويات فههان هيههل ، علمهه

ترتيبها بالنسبة لوحدات الفصل الول و سميت " الهندسة".

 ) المسههتوى البصههري0أظهرت النتائج أن النشههطة و التمههارين كافههة تقههع ضههمن المسههتوى (

 %.100و كانت نسبتها 

  ) :تصههنيف التمههارين و النشهطة حسهب مسهتويات فهان هيههل للصهف الثههاني11-4الجدول( 

الساسي

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع

القطعة المستقيمة
 رسم قطعة مستقيمة، كتابة عدد القطع المستقيمة في شكل معطى،

0ذكر أسماء قطع مستقيمة في غرفة الصف.

 المستطيل، المثلث،
الدائرة

 تصنيف الشكال الهندسية. رسم مستطيل و مربع و دائرة
 بالتوصيل بين نقاط معطاة. صناعة مربع من الورق، عد المربعات

في شكل مرسوم .
0

 المكعب، متوازي
 المستطيلت،
 السطوانة،

المخروط، الكرة

 تصنيف المجسمات إلى مكعب و مخروط وكرة و أسطوانة، صناعة
0مكعب و أسطوانة و مخروط من الكرتون.

0تلوين الشكال المتطابقة، تلوين خط التماثل لشكال معطاة.التطابق و التماثل
 التجاه و قراءة

الخريطة
0تحديد التجاهات الربعة باستخدام خريطة.

مسائل

 عد الرؤوس و الضلع في شكل معطى.تمارين اختيار من متعدد
 تطلب تمييز أشكال هندسية ومجسمات من مظهرها الكلي، رسم

ًل إلى مستطيلين متطابقين. تلوين خط  قطع مستقيمة تقسم مستطي
التماثل.

0

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسسدة الهندسسسة فسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثالث الساسي حسب مستويات فان هيل:
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  ) تصههنيف النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن12- 4يههبين الجههدول (

 موضوعات وحدة الهندسة و هي الوحدة الخامسة و الخيرة مههن كتههاب الفصههل الول حسههب

  ) أن جميع التمارين و النشطة ضمن المسههتوى (9- 4مستويات فان هيل. يظهر الجدول (

 %.100) البصري و نسبتها 0

  ) :تصنيف التمارين و النشطة حسههب مسههتويات فههان هيههل للصههف الثههالث12- 4الجدول( 

الساسي 

المستوىالنشطة و التمارينإسم الموضوع
0رسم قطع مستقيمة وتسمية قطع مستقيمةالقطعة المستقيمة

0تسمية و رسم أشعة.تسمية و رسم مستقيماتالشعاع و المستقيم

الزاوية و أنواعها
 تسمية زوايا و رسم زوايا بالتوصيل بين النقاط . كتابة أنواع

 الزوايا بالعتماد على زاوية قائمة يصنعها الطالب من
الورق.تمييز أنواع الزوايا من مظهرها العام.

0

مسائل و أنشطة
 تسمية قطع مستقيمة و كتابة عدد الزوايا القائمة و المنفرجة

0و الحادة بالعتماد على المظهر العام. تسمية أشعة 

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسسدة الهندسسسة فسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الرابع الساسي حسب مستويات فان هيل:

  ) تصهنيف النشهطة و التمههارين الهواردة فهي وحهدة الهندسهة حسهب13-  4يبين الجهدول (

 مستويات فان هيل. تقع وحدة الهندسة في الفصل الثههاني و جههاء ترتيبههها لتكههون التاسههعة بيههن

وحدات الكتاب و هي الوحدة قبل الخيرة و سميت " الهندسة و القيههاس".و يظهههر الجههدول (
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 ) و ههو المسهتوى التحليلهي الههذي1  ) أن غالبية التمارين والنشطة ضههمن المسههتوى (9- 4

ّلل الطالب فيه الشكل الهندسي بدللة مكونههاته، و شههكلت نسههبة (   %). أمهها المسههتوى62.5يح

 %).37.5البصري فبلغت نسبة التمارين والنشطة فيه (

  ) :تصنيف التمارين و النشطة حسههب مسههتويات فههان هيههل للصههف الرابههع13- 4الجدول( 

الساسي:

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع

16المستطيل و المربع

 أنشطة لتصنيف المربعات  و المستطيلت من خلل
خصائصها.

رسم مستطيل و مربع ،أنشطة على التماثل في المستطيل
و المربع.

0,1

 محيط المستطيل و محيط
المربع

1تمارين و أنشطة لحساب محيط مستطيل و محيط مربع.

المساحة
 أنشطة لختيار الشكل الذي يغطي منطقة أكبر و كتابة

0مساحته، تقدير مساحة أشكال.

الدائرة
 أنشطة للتعرف على خصائص الدائرة، رسم دائرة

1باستخدام المسطرة و الفرجار.

الُمَجّسمات
 تصنيف مجسمات مرسومة،أنشطة للتعرف على بعض

 خصائص متوازي المستطيلت. تمرين يتطلب عد الوحدات
المكعبة ليجاد الحجم.

0,1

مسائل و أنشطة
 رسم مستطيلت. رسم مربعات على شبكة المربعات تحقق

 خصائص معينة . تمارين ليجاد محيط مربع و محيط
مستطيل.

1

 وحدات وكذلك الجزء الثاني .5  الكتاب جزءان ، الجزء الول منه يشتمل على 16
 خاصة بالقياس (قياس الطوال ، قياس الزمن ، جمع الزمنة و طرحها ).3-1الدروس من 
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسسدة الهندسسسة فسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الخامس الساسي حسب مستويات فان هيل:

   ) تصههنيف النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن14- 4يظهههر الجههدول (

 موضههوعات وحههدة الهندسههة و هههي الوحههدة الثالثههة مههن كتههاب الفصههل الول و ذلههك حسههب

مستويات فان هيل.

) البصههري بلغههت   (0 ) أن نسبة التمارين و النشههطة فههي المسههتوى (9-  4يبين الجدول (

 %) ، أما نسبة التمارين و النشطة في 43.5) التحليلي (1 %)  وفي المستوى (34.8

 ) هههو مسههتوى السههتنتاج غيههر الشههكلي2 %) و المسههتوى (21.7) فقههد  بلغههت (2المستوى (

ّظههف  و فيه يكّون الطالب تعريفات ويقوم باستخدامها  و يعطههي  مناقشههات غيههر شههكلية، و يو

 خصائص سبق و أن اكتشفها ويقوم بتتبع هذه الخصائص و مناقشتها  بشكل استقرائي. يظهر

 )1) و المسههتوى (0من تلك النسب أن غالبيههة التمههارين و النشههطة تركههزت فههي المسههتوى (

).2و هناك بداية لتقديم تمارين و أنشطة في المستوى (
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 ) :تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصههف الخههامس14-  4الجدول( 

الساسي :

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع

مراجعة
 تسمية أشكال هندسية و مجسمات. تصنيف الشكال الهندسية بالعتماد

على شبكاتها. تقدير زوايا و التحقق بالمنقلة.
0,1

المنحنيات
 أنشطة لرسم منحنى مقفل. أنشطة لتصنيف الشكال إلى منحنى بسيط

ومنحنى غير بسيط.
0,1

لمّضلع و الشكلا

تصنيف المضلعات حسب عدد أضلعها و تصنيف المضلعات لمحدبة

 و مقعرة. إيجاد محيط مضلع. استنتاج أن مجموع زوايا الشكل الرباعي

 . إيجاد قياس زوايا مجهولة.360°

0,1,2

متوازي الضلع
 أنشطة للتعرف على خصائص متوازي الضلع و نشاط لستنتاج أن

المثلثات الربعة في متوازي الضلع متطابقة.
1,2

 حالت خاصة

 لمتوازي

 الضلع: المّعين

و المستطيل

و المربع

ّين، ومستطيل ،ومربع بالعتماد على مظهرها  تصنيف الشكال إلى مع

 الكلي.. أنشطة للتعرف على خصائص المعين،وخصائص المستطيل

 ،وخصائص المربع. ااستنتاج أن قطري المعين متعامدان ، و أن

 المستطيل هو متوازي أضلع ، رسم محاور التماثل لمربع، ومستطيل،

ّين ومتوازي أضلع ، ومع

0,1,2

 أشكال رباعية

أخرى 

 أنشطة لتوضيح خصائص شبه المنحرف. وأنشطة تطلب تمييز طيارة

ًا، أنشطة للتعرف على خصائص  الطفال من بين أشكال معطاة بصري

طائرة الطفال.

0,1

المثلث
 تصنيف المثلثات حسب أضلعها و تصنيف المثلثات حسب زواياها.

تمارين عددية ، استنتاج قياس زاوية المسدس.
0,1,2

1 رسم قطعة مستقيمة. وإقامة عمود على قطعة مستقيمة باستخدام حافةإنشاءات هندسية
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مستقيمة و فرجار.

الدائرة

 تصنيف الدائرة من بين مجموعة أشكال و مضلعات. حساب محيط

 دائرة باستخدام الخيطان أو الورق.تسمية زوايا مركزية. رسم دائرة.

استنتاج بكم مرة يكبر محيط الدائرة قطرها.

0,1,2

 مسائل و أنشطة

متنوعة

 حل تمارين و أنشطة عددية. تسمية أشكال رباعية و أشكال سداسية

في شكل هندسي مرسوم . عد متوازيات الضلع في شكل مرسوم.
0,1

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسسة فسسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السادس الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.

 ) تصنيف أنشطة و تمارين وحدتي الهندسة في كتاب الصف السادس15 - 4يظهر الجدول (

 حسب مستويات فان هيل وقد جاءت وحدة الهندسة الولى فههي الفصههل الول ووردت  تحههت

  و حملههت17اسم "الهندسة " و الوحدة االثانية جاءت في الفصل الثاني و كان ترتيبها الخامسهه

اسم " الهندسة و لقياس".

 ) البصري هي0)أن نسبة التمارين و النشطة التي وقعت في المستوى (9-  4يبين الجدول (

 )2 %) ، أمهها المسههتوى (37) التحليلههي هههي (1%) ، بينما نسبة ما وقع فههي المسههتوى (33(

ًا30و هو مستوى الستنتاج غير الشكلي فكانت النسههبة (   % ) و تعتههبر نسههبة منخفضههة نوعهه

ما.

  الوحدة الخامسة هي الوحدة الولى من الفصل الثاني17
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 ) :تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصف السادس الساسي :15- 4الجدول(

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع

المثلث

 رسم مثلث. إيجاد قياس زاوية مجهولة في المثلث بالقص

 و تلوين الزوايا و اللصق لملحظة أن مجموع قياس زوايا

° 180المثلث 

0,1

0,1تصنيف المضلعات المنتظمة، و تسميتهاالمضلع المنتظم
 مجموع قياسات

زوايا المضلع

 استنتاج قانون مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع

و حل تمارين عددية.
2

 الزاوية الداخلية

للمضلع المنتظم

 تمارين عددية على إيجاد قياس الزاوية الداخلية لمضلع

منتظم
2

1رسم مثلث بأدوات الهندسةرسم مثلث
 رسم متوازي

الضلع

 تسمية متوازي أضلع،رسم متوازي أضلع باستخدام

أدوات الهندسة
0,1

مساحة المثلث

 رسم ارتفاعات المثلثات، إنشاء مستطيل مشترك في

 القاعدة و الرتفاع مع مثلث معلوم، إيجاد مساحة مثلث

 و مستطيل بعد الوحدات المربعة. استنتاج قانون مساحة

المثلث.

0,1,2

ّين المع
 تسمية المعين. حل أمثلة عددية. رسم معين داخل مستطيل.

استنتاج قانون مساحة المعين و حل أمثلة عددية.
0,1,2

شبه المنحرف
 استنتاج قانون مساحة شبه المنحرف. حل تمارين عددية.

إيجاد المساحة بعد الوحدات المربعة.
0,2

 العلقات بين الشكال

الهندسية

أنشطة على علقة العام و الخاص في الشكال الهندسية.
2

0نشاط لرسم دائرة باستخدام قلمين و خيط.الدائرة

2حل أمثلة عددية. استنتاج قانون محيط الدائرةمحيط الدائرة

 رسم دائرة داخل

مربع

 أنشطة و تمارين لرسم دائرة داخل مربع باستخدام أدوات

الهندسة.
1
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2استنتاج قانون مساحة الدائرة. حل تمارين عددية.مساحة الدائرة

 الشكال ثلثية البعاد

(المجسمات)

تصنيف المجسمات من مظهرها العام
0

مفهوم الحجم
عّد الوحدات المكعبة ليجاد الحجم.حل تمارين عددية.

0,1

 رسم المجسمات على

السطح المستوي

رسم مجسمات و بناء مجسمات
1

 المساحة الجانبية

للمجسمات

حل تمارين عددية.
1

 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسسة فسسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السابع الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.

- 4يبين الجدول (  ) تصنيف أنشطة و تمارين وحدتي الهندسة في كتههاب الصههف السههابع16 

 حسههب مسههتويات فههان هيههل، وجههاءت الوحههدتان فههي الفصههل الثههاني و كانتهها فههي ترتيبهمهها

 " الخامسة"  و "السادسة" بين وحدات الكتاب أي الوحدة الولى و الثانية فههي الفصههل الثههاني

و جاءتا تحت اسم "الهندسة" و "القياس" على الترتيب.

) البصههري هههو            (0) أن نسبة التمارين و النشطة في المستوى (9-4يظهر الجدول(

ًا كههانت48) التحليلي فكانت (1 %) ، أما التمارين و النشطة في المستوى (30   %) و أخير

 %) .22) الستنتاج غير الشكلي (2نسبة التمارين والنشطة في المستوى (
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  ) : تصنيف التمارين و النشطة حسب مسههتويات فههان هيهل للصههف السهابع16- 4(الجدول 

الساسي :

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
0تسمية مفاهيم أولية (قطعة مستقيمة، خط مستقيم، شعاع)مفاهيم أولية في الهندسة

0,1تسمية مستويات، خصائص المستوى.المستوى
 العلقة بين المستقيمات في

المستوى
تسمية مستقيمات متوازية و غير متوازية، أنشطة

و تمارين على العلقة بين المستقيمات و المستويات.
0,1

الزاوية و قياسها
 تسمية زوايا. تصنيف الزوايا حسب أنواعها. إيجاد قياس

زوايا مجهولة.
0,1,2

 الزوايا الناتجة من تقاطع
مستقيمات في المستوى.

إيجاد قياس زوايا ،تسمية زوايا ناتجة من التقاطع
0,1

 الزوايا الناتجة من مستقيمين
 يقطعهما مستقيم ثالث في

المستوى

إيجاد قياس زوايا مجهولة
1

1إيجاد قيمة زوايا مجهولة في مثلثاتالمثلث

الزاوية الخارجية للمثلث

 تصنيف وايجاد قيم  زوايا خارجية أو داخلية مجهولة.
 إيجاد مجموع زوايا المربع باستخدام مجموع زوايا

 المثلث. استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية
لمضلع عدد أضلعه ن

0,1,2

تطابق المثلثات
 اختيار المثلثات المتطابقة من بين مجموع مثلثات في

0,1,2الشكل. حل أمثلة عددية. تمارين حول نظريات التطابق.

تشابه المثلثات
 حل أمثلة و أنشطة عددية على التشابه. حل تمارين

1,2باستخدام حالت التشابه

نظرية فيثاغورس
تمارين عددية

1

القطاع الدائري
 تمارين عددية. رسم قطاعات دائرية .استنتاج صحة

عبارات معطاة.
1,2

المخروط

 تمارين عددية على المساحة الجانبية و الكلية و الحجم.
 استنتاج أن الشكل الناتج من دوران مثلث هو مخروط.
 استنتاج قانون ليجاد المساحة الجانبية لمخروط بدللة

نصف قطر القاعدة و الرتفاع.

1,2

الهرم
تسمية الهرم، رسم هرم، تمارين على المساحة الجانبية

و الكلية و الحجم
0,1
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسسة فسسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.

- 4   يبين الجدول (  ) تصنيف التمارين و النشطة في موضوعات وحدتي الهندسة مههن17 

 كتاب الصف الثههامن حسههب مسههتويات فههان هيههل. و الوحههدتان موزعتههان فههي  الفصههل الول

 ) أن نسههبة التمههارين9-4والفصههل الثههاني ، و جاءتهها تحههت اسههم "الهندسههة" يظهههر الجههدول(

  %) ، ونسهبة التمهارين و النشهطة ضهمن6) البصهري ههو (0والنشطة ضهمن المسهتوى (

 )2 %) ، و نسهبة التمههارين و النشهطة ضههمن المسهتوى (46) التحليلهي تبلههغ (1المسهتوى (

 ) و هههو مسههتوى السههتنتاج الشههكلي3 %)، أمهها المسههتوى (24الستنتاج غير الشههكلي تبلههغ (

و فيه يمكن برهنة نظريات بالعتماد على  مسلمات فقد بلغت  نسبة التمارين و النشطة فيه(

ًل مهن المسههتوى (1 %). من هنا نلحظ تركز النشطة و التمارين ضمن المستوى (24 ) بهد

ًا من المستوى (2 ًل سلس ).3) إلى المستوى (2) رغم أن هناك انتقا
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   ) :تصنيف التمارين و النشههطة حسههب مسههتويات فههان هيههل للصههف الثههامن17-4(الجدول 

الساسي

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع

المثلث
 تصنيف المثلثات حسب الزوايا و حسب الضلع من مظهرها العام و تحديد

0,1المثلثات المتطابقة من المظهر العام مع ذكر السبب من شروط التطابق.

المثلث المتساوي الساقين
 تمارين عددية ، ذكر اسم شكل مرسوم بعد إعطاء مجموعة من المعطيات
1,2,3حوله. استخدام نظريات التطابق لحل تمارين تحتاج لبرهنة شيء مطلوب.

 المثلث المتساوي
الضلع

1حل تمارين عددية ليجاد أطوال أضلع أو قياس زوايا مجهولة.

 ° 60رسم زاوية قياسها 
 باستخدام حافة مستقيمة

و فرجار

 ، باستخدام حافة مستقيمة و فرجار.° 30 ، ° 120° ،60رسم زاوية 
1

 التباين و خصائص
المتباينة.

 تمارين عددية على خصائص التباين. إثبات أن الوتر في المثلث القائم
ًلو إثبات أن إحدى الزوايا في مثلث مرسوم  الزاوية هو أكبر الضلع طو

أكبر من الخرى.
1,2,3

1,2تمارين عددية، المقارنة بين قياس زاويتين مع ذكر السببمتباينة المثلث
 نظرية فيثاغورس، عكس

نظرية فيثاغورس
 استنتاج صحة النظرية باستخدام البلط  وورق المربعات. تمارين عددية.

1,2استخدام عكس النظرية لثبات أن مثلث ما هو قائم الزاوية.

1إيجاد قياس زوايا مجهولةالشكال الرباعية

متوازي الضلع
 أنشطة تتطلب استخدام نظريات التطابق. إيجاد قياس أضلع و زوايا

1,2,3مجهولة، تمارين تطلب برهنة مطلوب معين.

 متى يكون الشكل الرباعي
متوازي أضلع؟

ًل ما هو متوازي أضلع. برهنة  إيجاد قياس زوايا مجهولة، إثبات أن شك
1,3مطلوب معين باستخدام نظريات التطابق

 حالت خاصة لمتوازي
ّين،  الضلع (المع
المستطيل، المربع)

 لسبب. إثباتاإيجاد قياس زوايا و أضلع مجهولة في شكل مرسوم مع بيان 
ًا ًل ما هو مستطيل. تمرين يتطلب استنتاج ًل ما هو مربع. إثبات أن شك  أن شك

حول شكل ما مع ذكر السبب
1,2,3

نظريات المنتصفات
و القطع المتوسطة.

 إيجاد أطوال أضلع و قياسات زوايا مجهولة. التوصل للستنتاجات حول
1,2,3شكل مرسوم مع ذكر السبب. استخدام نظريات التطابق لثبات مطلوب ما.

تكافؤ الشكال الهندسية

 إيجاد مساحة أشكال هندسية مرسومة بعد الوحدات المربعة و استنتاج

الشكال المتكافئة فيها. استنتاج أن مساحة المثلث = 
2

1
 مساحة المستطيل

 المشترك معه في القاعدة و المحصور معه بين متوازيين. تمارين عددية ،
 إثبات أن مساحة مثلثين متساوية في شكل مرسوم. برهنة تكافؤ أشكال

هندسية.

0,1,2,3

1تمارين عددية ليجاد الحجم، المساحة الجانبية و الكلية.تالمجسما

تمارين عامة

 تمرين حول خصائص الشكال الهندسية. برهنة مطلوب معين. تمارين
1,3عددية لحساب الحجم، طول الضلع في مجسمات.
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسسة فسسي

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.

  ) تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصف التاسع18- 4يبين الجدول (

 الساسي لوحدتي الهندسة و هما الوحدة الولى و الوحدة الثالثة مههن الفصههل الول   و جاءتهها

تحت اسم " الهندسة التحليلية" و " الدائرة" على الترتيب.

 )1) أن غالبيههة التمههارين و النشههطة قههد تركههزت فههي المسههتوى (9-4و يظهههر الجههدول (

  %) ،0) فكانت نسبتها (0 %) . أما التمارين و النشطة في المستوى (51و بلغت نسبتها ( 

 ) فكهانت3 %) ، و في المستوى (30) هي (2في حين أّن التمارين و النشطة في المستوى (

 %).19نسبة التمارين والنشطة (

116



   :تصههنيف التمههارين و النشههطة حسههب مسههتويات فههان هيههل للصههف التاسههع18- 4الجدول 

الساسي 

المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
 الحداثيات الديكارتية المتعامدة

في المستوى
تعيين نقطة في المستوى الديكارتي.كتابة إحداثيات نقطة في المستوى.

1

 المسافة بين نقطتين في
المستوى.

تمارين عددية ليجاد المسافة بين نقطتين.
1

 إحداثيات النقطة التي تنصف
قطعة مستقيمة

تمارين عددية
1

1تمارين عدديةميل الخط المستقيم
1,2تمارين عدديةمعادلة الخط المستقيم

التمثيل البياني للمعادلة الخطية
 تمثيل مجموعة الحل لمعادلت خطية و كتابة المعادلة التي يدل عليها كل

تمثيل.
1,2

1,2إثبات أن مستقيمين متعامدان أو متوازيان، إيجاد معادلة خط مستقيم.التوازي و التعامد
1,2,3تمارين عددية و تمارين تتطلب إثبات مطلوب ما.تطبيقات

1تمارين عدديةمعادلة الدائرة
 الزوايا المركزية و الزوايا

المحيطية
إيجاد قياس زوايا مجهولة، تمارين تحتاج لبرهنة مطلوب ما.

1,3

ًل ما هو شكل رباعي دائري.إيجاد قياس زوايا مجهولة.الشكل الرباعي الدائري 1,2التحقق من أّن شك
1,2,3إيجاد أطوال أنصاف أقطار أوتار مجهولة. برهنة مطلوب ما.أوتار الدائرة

الوتار المتقاطعة
 إيجاد أطوال أنصاف أقطار مجهولة،برهنة مطلوب ما باستخدام تشابه

المثلثين.
1,2,3

مماس الدائرة
 إيجاد قياس زوايا مجهولة، تمارين تحتاج إلى برهنة مطلوب ما. إيجاد

قياس أضلع مجهولة باستخدام نظريات التماس.
1,2,3

 موضوع من موضسسوعات وحسسدة الهندسسسة فسسيكل تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها 

كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف العاشر الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.

   ) تصنيف أنشههطة و تمههارين وحههدة الهندسههة للصههف العاشههر حسههب19- 4يظهر الجدول (

ًا بأن وحدة الهندسة هي الوحهدة الثامنههة و الخيهرة فههي الفصهل الثههاني  مستويات فان هيل علم

و حملت إسم  "الهندسة الفراغية".

%) و في8) بلغت (0 ) أن نسبة التمارين و النشطة في المستوى (9-  4يبين الجدول (

%).31) كانت النسبة (3%) و في المستوى (38) (2 %) و في المستوى (23المستوى (
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  ) :تصنيف التمارين و النشههطة حسههب مسههتويات فههان هيههل للصههف العاشههر19-4الجدول( 

الساسي 

المستوىالنشطة و التماريناسم الدرس
 مفاهيم و مسلمات في

الهندسة الفراغية
0,1تعيين و تسمية مستويات في مجسم هندسي مرسوم.

أوضاع المستقيمات
و المستويات في الفراغ

 تسمية مستقيمات متوازية. تسمية مستوى يوازي مستقيم.
 تسمية أزواج من الحرف المتخالفة. استنتاج أزواج من

 الحرف المتخالفة المتعامدة بناء على معطيات معينة. اختيار
الجابة الصحيحة لسئلة على الوضاع المختلفة لمستقيم

و مستوى في الفراغ.

1,2

3تمارين تحتاج لبرهنة مطلوب ما.توازي مستقيم و مستوى
 تقاطع مستوى مع
مستويين متوازيين

 تمارين تحتاج إلى برهان. استنتاج مساحة مثلث و طول ضلع
2,3مجهول من مجموعة من المعطيات.

تعامد مستقيم مع مستوى
 تمارين تتطلب ذكر السبب حول مستقيمات تعامد مستويات.

2,3تمارين تتطلب برهنة مطلوب ما.

السقاط العمودي
 تمارين تحتاج إلى برهان. تمارين عددية تتطلب استنتاج

2,3الجابة من مجموعة من المعطيات.

الزاوية بين مستويين
( الزاوية الزوجية)

 تسمية أزواج من المستقيمات المتعامدة.تسمية زاوية زوجية
1,2و إيجاد قياس زاوية زوجية.

    

     أظهرت النتائج التي تّم عرضها في الجداول السابقة توزيع التمارين والنشطة الواردة في

 كل موضوع من موضههوعات وحههدات الهندسههة فههي كتههب الرياضههيات المدرسههية الفلسههطينية

ّ  حساب النسههب المئويههة لتوزيههع تلههك10-1للصفوف من     حسب مستويات فان هيل . وقد تم

) البصههري ،والمسههتوى (0التمههارين والنشههطة علههى مسههتويات فههان هيههل (المسههتوى(

) الستنتاج الشكلي ).3) الستنتاج غير الشكلي ،والمستوى (2)التحليلي ،والمستوى (1

        وقههد اتضههح أن النشههطة والتمههارين فههي الصههفوف الربعههة الولههى قههد ركههزت علههى

 ) التحليلههي ،وأّن بدايههة تقههديم أنشههطة وتمههارين فههي1) البصههري ،والمسههتوى (0المسههتوى (

 %) .21.7) الستنتاج غير الشكلي كان في الصف الخامس وقد جاء بنسبة  (2مستوى (

 ) ضهمن الصهفين2        بدت المراوحة واضحة في طرح تمارين  وأنشهطة فهي المسهتوى (

 السهادس  والسهابع الساسهيين حيهث بلغهت نسهبة التمهارين والنشهطة المطروحهة فهي كتهاب
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  %) أما نسبة التمارين والنشطة المطروحههة فههي كتههاب الصههف السههابع30الصف السادس (

 %)  و يظهر هذا إرتفاع النسبة في الصههف السههادس و معاودتههها للنخفههاض فههي22فكانت (

الصف السابع الساسيين  .

ًا فههي التمههارين3       أما مستوى ( ًل سههريع  ) السههتنتاج الشههكلي فقههد ظهههر  أّن هنههاك   إنتقهها

 والنشطة ضمن ذلك المستوى فبينما لم ترد أّي مههن التمههارين والنشههطة فههي الصههف السههابع

 %)  من تمههارين وأنشههطة دروس وحههدات الهندسههة كههانت24ضمن ذلك المستوى ظهر أّن (

 ضمن ذلك المستوى في الصف الثامن ، وعادت تلههك النسههبة للنخفههاض فههي الصههف التاسههع

%) ،أما أعلى نسبة ضمن ذلك المستوى فظهرت في الصف  العاشر حيث  بلغت (19لتبلغ (

31.(%

 :ملخص النتائج

 نتههائج هههذه الدراسههة محدوديههة قههدرات المعلميههن الفلسههطينيين فههي الهندسههة وفههي        تظهر

 التفكير الهندسي بشكل عام ، و ينطبق ذلك على معلمي قبل الخدمة الذين يعانون مههن ضههعف

(0أشد في هذين الموضوعين حيث  لم  يصنف ( اي لم يحقق المستوى    % ) منهههم،11.9) 

ّنف (  %) مههن معلمهي أثنههاء الخدمهة . وقههد أظهههرت النتههائج أّن أكهثر مهن2.2في حين لم يصه

 )  الستنتاج غير الشكلي فمهها دون ،2نصف معلمي أثناء الخدمة بقليل يقعون عند المستوى (

 ) التحليلههي فمهها دون .1%) من معلمي قبل الخدمة يقعون عند المستوى (64و أّن ما يقارب (

وهذا أمر مقلق وبحاجة الى وضع حلول سريعة له.
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وفيما يأتي ملخص لهم النتائج :

  ) البصههري ،0 %) مههن  معلمههي أثنههاء الخدمههة المسههتوى (97.8        حققههت نسههبة عاليههة(

 %)  فقههط مههن تحقيههق43) التحليلههي بنجههاح ، فههي حيههن تمّكههن (1%) المسههتوى (94وحقههق(

) مستوى الستنتاج الشكلي. 3مستوى (

   تقارب أداء المعلمين و المعلمات في تحقيق مستويات فان هيل المختلفة ، غير  أّن المستوى

 )2) البصري نجحت الناث  في تحقيقه بنسبة أعلى من الذكور  ، وذلك بعكس المسههتوى(0(

الستنتاج غير الشكلي الذي تفوق الذكور  في تحقيقه على الناث بشكل واضح. 

      إستطاع معلمو التخصصلت العلمية : الفيزياء والكيمياءوالحياء تحقيق المستويات بنسب

 )  ، وتفوقواعلى المعلمين من فئة " تخصصههات أخههرى"  وهههم3مرتفعة باستثناء المستوى (

 مههن حملههة تخصصههات غيههر علميههة أو علميههة ذات علقههة غيههر مباشههرة بالرياضههيات مثههل

تخصص تربية مهنية أو هندسة زراعية.

  سنة.20- 11        كان أفضل أداء في تحقيق المستويات للمعلمين من ذوي الخبرة من 

        نجح حملة البكالوريوس مع الدبلوم في تحقيق  المستويات  بشكل أفضل  من غيرهم ، 

وتفوقوا أحيانا على حملة الماجستير ،فيما سّجل أضعف أداء لحملة الدبلوم .

    أ ظهرت النتائج أثر المرحلة الذي قام  المعلم بتدريسها على تفكيره  الهندسي. حيث ظهر

ّا في تحقيق المستويات من أّن المعلمين الذين دّرسوا المرحلة الساسية فقط كانوا أكثر ضعف

 المعلمين الذين قاموا بتدريس صفوف من المرحلتين الساسية والثانوية. 

ّقههق (  ) البصههري .0%) فقههط المسههتوى (88        أّما فيما يخص معلمي قبههل الخدمههة فقههد ح

ّقق (  )2) التحليلي ، فيما نجح ثلثهم فقط في تحقيق المستوى (1%)  منهم المستوى (69.7وح

120



وههو مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي ، فهي حيهن تمّكهن  
9

1
 %) فقهط منههم تحقيهق11.9 (

) مستوى الستنتاج الشكلي .3مستوى (

           وقد تفوق طلبههة تخصههص سههنة ثالثههة علههى طلبههة تخصههص سههنة رابعههة فههي  تحقيههق

ًا لسنة التخصص في تحقيههق مسههتويات  مستوى الستنتاج غير الشكلي ، وهذا  قد ل يظهرأثر

التفكير الهندسي . 

          كما تفوق طلبة تخصص تعليم الرياضيات على طلبة تخصص تعليم العلوم في تحقيق

) السههتنتاج الشههكلي  سههوى (3) ، حيث لم يستطع تحقيههق  المسههتوى (30،1،2المستويات (,

%) من طلبة تخصص تعليم العلوم.1.6

         اظهرت نتائج  تحليل  التمارين  و النشههطة  فههي موضههوعات  وحههدات  الهندسههة مههن

 %) في كتب الصفوف100) البصري بنسبة (0كتب الرياضيات المدرسية ظهور المستوى (

 ) التحليلههي كههان فههي  الصههف الرابههع الساسههي1الثلثة  الولى ، و أّن أول ظهورللمستوى (

 ) وهو السههتنتاج غيههر الشههكلي فظهههر لول مههرة2%).  أّما بالنسبة للمستوى (62.5وبنسبة(

 %) ،وقد بدت المراوحة واضحة في طرح21.7في كتاب الصف الخامس الساسي وبنسبة (

 تمارين وأنشطة  ضمن هذا المسهتوى(السهتنتاج غيهر الشهكلي ) فهي كتهب الصهفين السهادس

ّ 30والسابع الساسيين، حيههث بلغههت تلههك النسههبة (   % ) فههي الصههف السههادس الساسههي ،ثههم

%).22انخفضت في الصف السابع الساسي  لتبلغ  (

ًا في3    أّما بالنسبة  للمستوى ( ّل  سريع ) وهو الستنتاج  الشكلي  فقد ظهر أّن هناك  انتقا

  التمههارين والنشههطة  ضههمن  هههذا  المسههتوى ،   فبينمهها  لههم يههرد  أي تمريههن أو نشههاط  فههي

ّنف  % من تمارين وأنشطة وحدات الهندسة في 24الصف السابع ضمن هذا المستوى، ص
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 % مهن  تمهارين وانشهطة وحهدات الهندسهة19) في الصف الثامن ، في حين أّن 3المستوى (

ّنف  (  % ) من أنشطة وتمارين31في الصف التاسع تّم تصنيفها  في ذلك المستوى ، بينما ص

وحدات الهندسة في الصف العاشرفي ذلك المستوى وهي النسبة العلى .
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الفصل الخامس                                 

مناقشة النتائج والتوصيات                           

       هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين ، كما 

 هههدفت إلههى معرفههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي تقههدمها كتههب الرياضههيات المدرسههية

).10-1الفلسطينية للصفوف من (

 نطبق أيضهها علههىمما ي       أظهرت النتائج تدني قدرات المعلمين الفلسطينيين في الهندسة ، 

 )0المعلمين الطلبة من تخصصي تعليم العلههوم وتعليههم الرياضههيات ، إذ لههم يحقههق المسههتوى (

 % من معلمي أثناء الخدمة ، وهو مهها2.2% من معلمي قبل الخدمة و 12البصري ما يقارب 

 مستوى قبههل المسههتوى البصههري وههو مسههتوى مهها قبههل االتعههرف علههىقد يدعم إّدعاء وجود 

 ).Clements &Battista,1992;Clements,et al.,1999الشكل الهندسي  (

 بعض المحطهات        وفي هذا الفصل تّم مناقشة نتائج كل سؤال على حدة ومن ثّم عرضت 

ًا توصيات الدراسة .النقدية  وأخير

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول :
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 كان نص هذا السؤال : " ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبههل     

 الجابة عن هذا السههؤال مهن خلل إجابههات معلمههي قبههل الخدمههة وقد تمت ؟" الخدمة وأثناءها

وأثناءها على أسئلة إختبارالتفكير الهندسي .

       أظهرت النتائج أّن غالبيههة معلمههي أثنههاء الخدمههة يتعرفههون علههى الشههكال الهندسههية مههن

 حيثمظهرها العام ، كما أن غالبيتهم تمّكنت من التعرف على خصائص الشكال الهندسية ، 

 ) وهههو مسههتوى السههتنتاج غيههر الشههكلي2 %) منهههم يقعههون عنههد المسههتوى (57ظهههرأّن (

 محدوديههة قههدرات المعلميههن الفلسههطينيين فههي مسههتوى السههتنتاج غيههرأو دونه  وهههذا يظهههر 

ً  علهى  الشكلي والذي يتضمن تمييز العلقات بيهن الشهكال الهندسهية ، وقهد بهدا ههذا واضهحا

 المتعلق بمعرفة الخاصههية الههتي تتميههز بههها جميههع المسههتطيلتسبيل المثال من نتائج السؤال 

 ولتتميز بها بعض متوازيات الضلع فقد بلغت نسبة الجابههة الصههحيحة علههى هههذا السههؤال

% . 13.1فقط  

ًا في  مستوى  الستنتاج  الشكلي، حيههث أّن نسههبة        أّما الضعف  الكبر فقد  ظهر  واضح

 كبيرة من المعلمين لم توفق في معرفة الستنتاجات الشكلية حول بعض العلقات والنظريههات

 ، مثل تفسير سبب تعامد مستقيمين ،والسههتنتاج الشههكلي حههول مجمههوع زوايهها المثلههث الحههاد

 الزوايا، وإستنتاج شكلي حول عكس نظرية حاصل ضرب جههزئي الههوتر فههي الههدائرة ، و قههد

،19%،هه 40.1بلغت نسبة الجابات الصحيحة على هذه السئلة   % علههى التههوالي .40.1%ه 

 وقد اتفقت تلك النتيجة مع العديد من الدراسات التي تمت مراجعتها في هههذا المجههال ، أنظههر:

)Fuys,et al. ,1988; Swafford,et al.,1997;Surizal,2003 . (
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       وتتفق نتائج هذه الدراسة مههع نتههائج  دراسههة  فلسههطينية أجريههت للتعههرف علههى المفههاهيم

 الخاطئة لدى معلمي الرياضيات للصفوف الثامن والتاسع والعاشر(أبههو شههرخ وآخههرون، قيههد

 %26.7النشر)، و تناولت خصائص الههدائرة  والمسههتطيل وشههبه المنحههرف . و أظهههرت أّن 

 من المعلمين الفلسطنيين  إعتقدوا أن النقاط التي تقع داخل الدائرة تنتمي للدائرة، فههي حيههن أّن

  ويعتقد هؤلء أّن خصائص المستطيل.% إعتقدوا أّن  قطري المستطيل ينصفان زواياه32.4

  % من المعلمين أّن متوازي الضلع هوشبه منحرف .35.2و المربع  واحدة، بينما اعتقد 

ًا في قدرات معلمي الصفوف الثامن والتاسهع والعاشهر فهي ًا واضح            و يظهر هذا ضعف

 مجال الهندسة، مما يؤدي إلى  ظهور مفاهيم خاطئة لدى هؤلء المعلمين، و قد يعههود ضههعف

 المعلمين في الهندسة الى ضعف مناهج الرياضيات التي تلقاها المعلمههون عنههدما كههانوا طلبههة

 في المدارس أو إلى توجهاتهم وآرائهم حول الهندسة ، فالغالبية منهههم تههرى أّن الهندسههة قليلههة

 الهمية  (كما يظهر من مراجعههة الدراسههات السههابقة)،كمهها أن معرفتهههم بههالمحتوى الهندسههي

ًا،  وقد يعزى ذلك بشكل أساسي إلى النقص في الههدورات  المتخصصههة فههي تعليههم  ضعيفة جد

 المحتوى، وربما يعود السبب  إلى معرفتهم السابقة والتي كههان لههها دور فههي إعاقههة إكتسههابهم

لمفهههاهيم جديهههدة لهههذا ل بهههّد مهههن معرفهههة تلهههك المفهههاهيم السهههابقة والعمهههل علهههى تغييرهههها(

Hashweh,1986(وقد يكون تعلمهم السابق قد تّم فهي سههياق واحههد فقههط بحيههث لههم يتمكههن ، 

Bransford,etهؤلء من نقل تعلمهم إلى سياقات أخههرى فيمهها بعههد (  al.,1999و قههد    ،)  

 تعزى إحدى التفسيرات الى عدم تأهيلهم بقدر كههاف فههي مجههال دراسههتهم الجامعيههة،  إذ دلههت

 % فقط من معلمي قبل الخدمة استطاعوا تحقيق مسههتوى64 ان ما يقارب  هذه الدراسةنتائج 

 ) فما دون وهو مستوى التعرف على خصائص الشكال الهندسية،  وما يقارب ربعهم فقط1(

 ) وهو مستوى الستنتاج غير الرسمي فما دون،  وهو ما يظهر2نجحوا في تحقيق المستوى(
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ًا واضحا، ويظهر أّن معلمي قبل الخدمة يعتمدون بالدرجههة الولههى علههى المظهههر العههام  ضعف

ّا يفشلون في التعرف على الشكل الهندسههي إذا تغيههرت طريقههة رسههمه  للشكل الهندسي، وأحيان

 % منهم لم يحققوا المستوى البصري والذي اعتمههدت12عّما هو مألوف لديهم حيث ظهر أّن 

ّبههق فههي هههذه الدراسههة علههى تمييههز0أسئلته (المستوى(  )) في إختبار التفكير الهندسي الههذي ط

ّا. و يتفههق ذلههك  مههع نتههائج الدراسههات السههابقة فههي هههذا المجههال ( الشههكال الهندسههية بصههري

Ahuja,1996;Mayberry,1983 8.3ظهههر أّن   أجريت في سنغافورة   )   ، ففي دراسة 

 )  وأّنAhuja,1996%من معلمههي قبههل الخدمههة لههم يحققههوا أعلههى مههن المسههتوى البصههري(

 % حققههوا مسههتوى42.8% منهههم حققههوا المسههتوى التحليلههي  فمهها دون ، فههي حيههن أّن 38.6

 % منهم مستوى الستنتاج الشكلي فما دون .8.3الستنتاج غير الشكلي فما دون ، فيما حقق  

ّ  بقلة المساقات الخاصة بالهندسة فههي منهههاج         ويبدو أّن ضعف معلمي قبل الخدمة يرتبط

الكلية المقرر الذي يعتبر من السباب الساسية في هذا الضعف .

  فبعد مراجعة الباحثة لخطة تعليم الرياضيات في كلية العلوم التربوية ،ظهر أّن مساق هندسة

 إقليدية هو المسهاق الوحيهد المتعلههق بالهندسههة والههذي يدرسههه الطلبههة طيلههة فهترة التخصهص،

ًل على أرض  ويكون في الفصل الرابع  أي في السنة الثانية،  و يبدو أّن هذا هو ما يحصل فع

الواقع،  فقد جرى الحوار التي بين الباحثة وبين طالبة سنة ثالثة من تخصص تعليم 

رياضيات عند تطبيق إختبار التفكير الهندسي ، وفيما يأتي نصه : 

الطالبة : السئلة ممتعة .

ًا بالهندسة ؟ ًا خاص الباحثة : هل أخذت مساق

الطالبة : نعم مساق واحد أسمه "هندسة " وأخذته في السنة الماضية.

126



      كما أظهرت خطة مساقات تخصص تعليم العلوم أّن الطلبة ليأخههذون أي  مسههاق خههاص

ّيههة، وإنمهها تقتصههر مههواد الرياضههيات علههى تفاضههل وتكامههل(  )،وتفاضههل1بالهندسههة فههي الكل

).2وتكامل(

          يدل  هذا على أن مناهج الكلية الخاصة بموضوع الهندسة غير كافية، فمساق الهندسة

 القليدية الذي يدّرس  لطلبة سنة ثانية من تخصص تعليم رياضيات قد ليغطي جميع المفاهيم

 المطروحة في وحدات الهندسة من كتب الرياضيات المدرسية، في حين أنه مههن المناسههب أن

 يعطى الطلبة مساقان على القل في الهندسة، بحيث يرّكز جانب منها على الهندسههة الفراغيههة

 ) .  أّمههاWeber,2003للرتقههاء فههي مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههديهم (وأنظمة المسلمات 

ًا بالهندسههة ًا على القههل خاصهه ًا واحد  بالنسبة لطلبة تعليم العلوم فمن المستحسن إعطاؤهم مساق

بحيث يحوي المفاهيم الضرورية  لتدريس وحدات الهندسة في المستقبل .

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :
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 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين "  وكان نص هذا السؤال:

اثناء الخدمة حسب الجنس ؟"

         أظهههرت النتههائج تقههارب أداء الههذكور والنههاث رغههم تفههوق الههذكور فههي الجابههة علههى

 )0) وهو  مستوى الستنتاج غير الشكلي . وتفوق النههاث فههي بلههوغ المسههتوى (2المستوى (

 ) ، فههي حيههن بلغههت0 % من الذكور  الوصول إلى المستوى (2.9البصري  حيث لم يستطع 

ّنفن (  % ).1.5نسبة الناث اللواتي لم يص

ًا من عدد من الباحثين، فقد وجههدت          لقد لقى موضوع أثر الجنس في هذا المجال إهتمام

ًا للذكور في الهندسة   ) ) الههتيUsiskin,1982   مثل دراسههة يوزسههكنبعض الدراسات تفوق

 أجريت لقياس العلقة بين اكتساب مستويات التفكير الهندسي وبين كتابههة الههبراهين الهندسههية

وأظهههرت تفههوق الههذكور فههي اكتسههاب مسههتويات التفكيههر الهندسههي، وقههد ذكههر يوزسههكن(

Usiskin,1982أن إكتساب مستويات التفكير الهندسههي وبالههذات العليهها منههها  يحتههاج الههى (  

 القدرة على التفكير المجرد،  المر الذي قد يتفههّوق فيههه الههذكور علههى النههاث . كمهها أظهههرت

 ( أّن قدرة الذكور في اكتساب مسههتويات التفكيههر الهندسههي أكههثر مههن2001دراسة الطيطي ( 

 ) أّن الختلف لصههالح الههذكوريعود إلههى تفههوق2001النههاث ، واعتقههد البههاحث الطيطههي ( 

 الذكور على الناث في مجموعة العمليات العقلية الهتي تسهتخدم فهي حهل المشهكلت المتعلقهة

بتعدد النماط.

ًا للنههاث (وزارة التربيههة والتعليههم/ مركزالقيههاس         في حين أّن هناك دراسات وجدت تفوق

 ) وإحههدى التفسههيرات لههذلك هههي أّن الطالبههات فههي المجتمههع1998،2000،2002والتقههويم ،

ًا بتعلمهن ولكن التحقق من مدى صحة هذه الظههاهرة يحتههاج ًا  وإهتمام  الفلسطيني أكثر إجتهاد

) .1998الى دراسة مستقلة (وزارة التربية والتعليم/ مركزالقياس والتقويم ،
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ًا فههي  الداء بيههن الههذكور والنههاث  ؛.2005شههويخ ، (        وهنههاك  دراسههات وجههدت تقاربهه

Ahuja,1996;Clements, et al.,1999. (    

      أّما في دراسة أبوشرخ وآخههرون( قيههد النشههر) المتعلقههة بههالمعلمين الفلسههطينيين ظهههر أّن

 نسبة المفاهيم الخاطئة لدى النههاث كههانت أكههثر منهاعنههد الههذكور ال أنههها لههم تكههن ذات دللههة

18احصائية .

      أرى أنه من الصعب  تفسير النتائج المتعلقة بالجنس بمعههزل عههن إجههراء دراسههة مسههتقلة

ّية نتيجة. للتحقق من أ

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :

 كان نص هههذا السههؤال: "هههل تختلههف مسههتويات التفكيرالهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين

حسب التخصص؟".

 أظهههرت النتههائج أّن غالبيههة المعلميههن مههن ذوي التخصصههات العلميههة : الفيزيههاء و الكيميههاء

 )0والحيههاء والرياضههيات قههد نجحههوا فههي تحقيههق المسههتويات الثلثههة الولههى (المسههتوى(

 ) السهتنتاج الشههكلي فقهد نجهح3)) بنسب مرتفعة . أّما المسههتوى(2) والمستوى(1والمستوى(

 في تحقيقه معلمو الرياضيات والمعلمون من فئة "تخصصات أخرى" فقط . وقد يكههون سههبب

ًا إلههى التخميههن ،3استطاعة المعلمين من فئة "تخصصات أخرى" تحقيق المسههتوى (  ) راجعهه

 %) من المعلمين مههن فئة "تخصصههات أخههرى"15فقد أظهرت النتائج أنه في حين استطاع (

ّلق بالجزء الخاص بالهندسة.18    هذه النتجة من دراسة (أبوشرخ وآخرون،قيد النشر ) متع
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 )0 %) منهم من  تحقيق المسههتوى (11.9) الستنتاج الشكلي ،لم يتمّكن (3تحقيق المستوى (

ًا في بقية المستويات . البصري  وبدا ضعفهم واضح

ًا في تحقيق مستويات التفكير الهندسي ، وهو أمههر متوقههع، وتتفههق  يدل  هذا أّن للتخصص أثر

,Gutierrezهذه النتيجة مع نتائج دراسة جيوترز وآخرون  (  et  al.,1991والتي هههدفت ( 

ًا من معلمي قبل الخدمههة مههن تخصصههات العلههوم وريههاض41إلى معرفة مدى إكتساب    معلم

 الطفال واللغات  لمستويات فان هيل ،والتي أظهرت أّن المشاركين من تخصصات العلوم قد

) .1) فيما حقق معلمو اللغات ورياض الطفال المستوى (2حققوا المستوى (

  أّن المعلمين من تخصص تعليم الرياضيات ل بّد وان يكونههوا أفضههل مههن     ومن هنا يظهر

 غيرهم  لتعليم الهندسة،  لذا ل بد من  حصر التهدريس فهي المتخصصهين  فهي  الرياضهيات،

 وإذا لم يتمّكن من ذلك  يتم تعيين حملة التخصصات الخرى ليدّرسوا الرياضههيات بشههرط أن

 يتم تدريبهم بشههكل مناسههب وبالههذات َمهن هههم مهن  فئة " تخصصههات أخههرى "  ليتمكنهوا مهن

.  ِ تدريس الرياضيات بشكل مرض

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
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 كان نص هذا السؤال :" هل تختلهف مسهتويات التفكيرالهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين 

اثناء الخدمة حسب سنوات الخبرة ؟"

  سههنوات كههانوا5-1         أظهرت النتائج أن المعلمين الههذين يتمتعههون  بسههنوات خههبرة مههن 

 20- 11أضعف أداء من غيرهم ، في حين أّن أفضل أداء كان للمعلمين من ذوي الخبرة من 

 سنة .30-21سنة حيث أنهم تفوقوا على المعلمين من ذوي سنوات الخبرة من 

          وهذا ينفي العلقة الطردية بين سنوات الخبرة والداء الفضل،  فليس بالضههرورة أن

ًا. و قههد تكهون نتهائج تلههك الدراسههة مشههابهة ًا لن يصبح المعلم خبير  تكون سنوات الخبرة  سبب

 لتلك الواردة في دراسة أبوشرخ وآخرون ( قيد النشر) و التي أظهرت عدم وجود فروق ذات

 دللة احصائية بين الوساط الحسابية للنسب المئويهة للخطههاء علههى مجههالت الختباربشههكل

ّين وجههود انخفههاض طفيههف علههى نسههبة الخطههاء كلمهها  عام حسب متغير الخبرة، إل أنه قد تههب

 تقدمت خبرة المعلم واستقرت بعد عشر سنوات  مههن الخههبرة،  أّمهها فيمهها يخههص الهندسههة فقههد

  كههانت21-16ظهر أّن نسبة الجابات الصحيحة عند المعلمين من ذوي سنوات الخهبرة مههن  

أعلى بقليل من نسبة الجابات الصحيحة عند غيرهم.                                        

,Fuysوفي الدراسة التي قام بها مشههروع كليههة بروكليههن  (  et  al.,1988قههام البههاحثون   ( 

 سنوات 8-1بإجراء مقابلت مع خمسة معلمين من معلمي أثناء الخدمة تتراوح خبرتهم من 
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 وظهر أّن بعضهم لم يتاكد من خصائص المستطيل،  فههي حيههن أّن البعههض الخههر لههم يعههرف

  سنوات تعتبر فترة غيههر8-1العلقة بين المستطيل والمربع مما يظهر أن سنوات الخبرة من 

كافية لفهم المحتوى الهندسي والوصول الى مرحلة الخبراء.  

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :

 كان نص السؤال:" هل  تختلف مستويات التفكير الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين أثنههاء

الخدمة حسب المؤهل العلمي ؟"

        

     أظهرت النتائج  تفوق حملة البكالوريوس مع الدبلوم على غيرهم ، كمهها أظهههرت اقههتراب

 نتائجهم (حملة البكالوريوس مع الدبلوم) من نتائج حملة الماجسههتير رغههم تفههوقهم فههي تحقيههق

 ) السههتنتاج الشههكلي ، وقههد يعههود السههبب الههى طبيعههة المههواد الههتي يدرسههها حملههة3مستوى (

 البكالوريوس مع الدبلوم واختلفها عن المواد الههتي يدرسههها حملههة الماجسههتير ، أو قههد يكههون

ًا الى أّن تخصص حملة الماجسههتيرقد ل يكههون تخصصهههم الساسههي رياضههيات  السبب راجع

ًا  أو تخصصات أخرى .وربما يكون لدى حملة الماجستير مفاهيم  بديلههة حههول  وإنما تخصص

 )Weber,2003 (  في (Knuth,2002  كما ذكر كنث ( reasoningالبرهان والستدلل 

  مههن معلمههي أثنههاء الخدمههة يحمههل بعضهههم درجههة الماجسههتير،16الذي أجههرى مقههابلت مههع 

 و وجههد أن غههالبيتهم حملههوا مفههاهيم بديلههة حههول البرهههان وطرقههه الرياضههية خلل دراسههتهم

 الجامعية ، لذا رأى الباحث ضرورة التركيز على البرهان  والمنطق الرياضي في المسههاقات

 الجامعية  واكتشاف المفاهيم البديلة لدى الطلبة والعمل على معالجتها، وهههذا يتفههق مههع أفكههار
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  ) الذي يهدعو إلهى مواجههة المفهاهيم السهابقة الهتي يحملهها الطلبهةHashweh,1986حشوة(

لنها قد تعيق اكتساب المفاهيم الجديدة أوتبقيها في السياق الكاديمي فقط .

ًا أّن أضعف أداء كان لحملة الههدبلوم ، وتشههبه تلههك          وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أيض

 النتيجههة نتههائج دراسههة أبههو شههرخ وآخههرون (قيههد النشههر) والههتي أظهههرت ان النسههب المئويههة

 للجابههات الصههحيحة  فههي مجههال الهندسههة عنههد حملههة  الههدبلوم كههانت اقههل منههها لههدى حملههة

البكالوريوس .

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

 كان نص هذا السؤال : "هل تختلف مستويات التفكيههر الهندسههي  لههدى المعلميههن الفلسههطينيين

ائناء الخدمة حسب المرحلة  التعليمية التي  دّرسها المعلم ؟ "

  

       أظهرت  النتائج أن معلمي الصفوف الساسية كههانت نتهائجهم  أضهعف مههن غيرهههم فهي

 موضوع الهندسة ، فيما  حقق معلموالمرحلههة الساسههية والثانويههة ومعلمههو المرحلههة الثانويههة

 (الحادي عشر و الثاني عشر ) مستويات تفكير أفضهل، وقهد يعهود ذلههك الههى طبيعههة المنههاج

ًل محدودة في طههرح المفههاهيم  الذي دّرسه المعلم، فالكتب لصفوف المرحلة الساسية الدنيا مث

) .1) والتحليلي(0الهندسية ول تقدم  سوى المستويين البصري (

 يدل هذا على أّن التفكير الهندسي للمعلم يقتصر على المرحلة التعليميههة الههتي يقههوم بتدريسههها

 وههو أمههر لفههت  للنتبههاه و بحاجهة  للمزيههد مهن البحهوث لن أحهد السهئلة المهمهة فههي هههذا

ًة تعليمية أخرى؟ المجال :كيف يمكن للمعلم ان يدّرس مرحل
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Fuys,et    وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قههام بههها فههاي وآخههرون (  al.,1985( 

Swafford,etفي (  al.,1997والتي أجرى فيها الباحثون مقابلت مع طلبههة مههن الصههفين ( 

 السادس والتاسع ومعلمي أثنههاء الخدمههة للمرحلههة الساسههية لمعرفههة مسههتويات التفكيههر لههديهم

 ،وجهدت الدراسهة أّن هنهاك صهعوبات فهي الهندسهة لهدى الطلبهة و معلميههم علهى حهٍد سهواء

 ،ورّجح البههاحثون أّن تعزيهز المعرفهة الهندسههية للمعلميههن سهتعزز ممارسهاتهم التعليميههة ممهها

ينعكس على طلبتهم .

ًا  لمن يدرسون الهندسة ًا بسيط         وقد أظهرت دراسة أبو شرخ واخرون ( قيد النشر) تفوق

 للمرحلة الساسية والثانوية على أولئك الذين يدرسون هذا الموضوع للمرحلة الساسية فقط،

المر الذي يتفق  مع نتائج هذه الدراسة .

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:

 كان نص هذا السؤال:" هل تختلف مستويات التفكير الهندسي  لدى المعلمين الفلسطينيين قبل

الخدمة حسب سنة التخصص؟"

            أظهههرت النتههائج أن الضههعف فههي تحقيههق المسههتويات كههانوا طلبههة سههنة ثانيههة فههي

 التخصص، فيما تقارب أداء طلبة السنتين الثالثة والرابعة مع تفوق طفيف لطلبة السنة ثالثة ،

 ليس من السهل تفسير هذه النتيجة ،وقد يعود السبب لعوامل تتعلق بالطالب أو المعلم  أو الجو

 . وقد يكون من المفيههد إجههراء أو  إلى بنية  كل مجموعة من هذه المجموعات العام في الكلية 

دراسة مستقلة لبحث هذه النتيجة .
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مناقشة النتائج المتعلقة  بالسؤال الثامن:

 كان نص هذا السؤال : "هل تختلف مستويات التفكيههر الهندسههي  لههدى المعلميههن الفلسههطينيين

قبل الخدمة حسب التخصص؟"

             أظهرت النتائج ان طلبة تخصص تعليم الرياضيات قد تفوقوا على طلبة تعليههم العلههوم

 وهو أمر متوقع ويتفق مع نتائج السؤال الثالث من أسئلة هذه الدراسة والذي أظهر تفّوق معلمي

الرياضيات على معلمي العلوم والتخصصات الخرى .

         قد يرجع سبب تفّوق طلبة تخصص تعليم الرياضيات على طلبههة تخصههص تعليههم العلههوم

 الى مناهج الكلية التي تمت دراستها من قبل الباحثة،  فبينما لم ياخذ أي من طلبههة تعليههم  العلههوم

ًا في الهندسههة .  وكههذلك قههد ًا واحد  مساقات خاصة بالهندسة،  درس طلبة تعليم الرياضيات مساق

 يعود السبب إلى طبيعة المواد الرياضية  التي يدرسها طلبة تعليم الرياضيات والتي تؤهلهم إلى

ّلههم السههتدلل الرياضههي والتفكيههر المنطقههي، أو إلههى ميههول الطلبههة فربمهها  كههان طلبههة تعليههم  تع

ًا للرياضيات من طلبة تعليم العلوم وقد يكون هذا أحد السههباب الههتي تقههف  الرياضيات  أكثر حب

وراء دراستهم لها  .   

 دراسة   جيوترز  وآخرون   الحصول  عليها  مع   نتائج   ّ           تتفق  النتيجة   التي   تم

   ))Gutierrez ,et al.,1991ًا للتخصص لدى معلمي قبل الخدمة في  والتي أظهرت أثر

 .تحقيق مستويات فان هيل 
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التاسع:  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

 كان نههص هههذا السههؤال :"مههاهي مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي تقههدمها كتههب الرياضههيات

؟"10-1المدرسية للصفوف من 

      

      وللجابة عن هذا السؤال تم تحليل  النشاطات والتمارين الواردة في موضوعات وحههدات

 ) البصههري0الهندسة   الموجودة  في كتب الرياضيات الفلسطينية، وقههد ظهههر أن المسههتوى (

 %) في وحههدات الهندسههة مههن كتههب الرياضههيات للصههفوف الثلثههة الولههى100ظهر بنسبة (

 (الصههف الول والصههف الثههاني والصههف الثههالث)  ،وأّن أول ظهههور لتمههارين وأنشههطة فههي

  %)، ومن الواضههح أّن62.5) التحليلي كان في الصف الرابع الساسي وبنسبة ( 1مستوى (

 هناك نقلة سريعة من المستوى البصري إلى المستوى التحليلي دون حصول التدّرج المناسب

 لذلك، حيث أرى ضرورة أن يحتوي كتاب الصف الثالث الساسي بعض التمارين والنشطة

 ضمن المستوى التحليلي ولو بنسههبة قليلههة والههتي تؤهههل الطههالب للنتقههال لهههذا المسههتوى فههي

 )1الصف الرابع الساسي دون أية قفزات،  وقد أظهرت الدراسات السابقة أهمية المسههتوى (

   وجدت الباحثة أّن المستوى التحليلي هو مسههتوىSenk,1989التحليلي ففي دراسة سنك ( (

 الدخول الحاسم لمرحلة البرهان ،فقد أظهرت دراستها أّن الطلبة الذين كانت خلفيتهم الهندسية

 ضعيفة في المستويين البصري والتحليلي ودخلوا المرحلة الثانويههة كههانت فرصههتهم فههي تعلههم

الهندسة في وقت لحق من السنة قليلة ولم يكونوا قادرين إل على حفظ البراهين .

ًا في التمارين والنشطة ضمن المسههتوى(       كما أظهرت نتائج هذه الدراسة  أّن هناك نقص

 ) السههتنتاج غيههر الشههكلي علههى الرغههم  أنهه يظهههر لول مههّرة فههي كتههاب الصههف الخههامس2

 فقد (2003% مقارنة بالنسبة التي حصلت عليها ياسين(21.7الساسي وبنسبة مرضية هي 
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ّ مهها يقههارب (2003أظهرت دراسة ياسههين (  %) فقههط مههن أنشههطة كتههاب الرياضههيات10) أن

19للصف  الخامس الساسي كانت ضمن مستوى الستنتاج غير الشكلي.

 )3         وقههد بههدت المراوحههة واضههحة فههي طههرح التمههارين والنشههطة  فههي المسههتوى (

 وهومستوى الستنتاج  الشكلي في كتب الصفوف السابع والثامن والتاسع الساسية .ففي حين

 خل كتاب الرياضيات للصف السابع مههن أيههة تمههارين وأنشههطة ضههمن ذلههك المسههتوى ، كههان

  ذلك المسههتوى ،وعههادتضمن% من التمارين والنشطة الواردة في كتاب الصف الثامن 24

 %).19هذه النسبة للنخفاض في كتاب الصف التاسع لتبلغ (

 )  فههي3) إلههى المسههتوى (2        قد تكون النقلة السريعة  للتمارين والنشطة من المستوى (

ًا في ضعف الطلبة الفلسههطينيين فههي مسههتوى (  )3كتب الصفين السابع والثامن الساسيين سبب

 ) وتلههك النتهائج حههول المسهتويات2005؛ شهويخ،2001الستنتاج الشكلي ( أنظههر: الطيطهي،

) . 2003التي تقدمها الكتب  الفلسطينية جاءت متفقة مع دراسة ياسين (

  )أهميةBurger &Shaughnessy,1986       وقد أظهرت دراسة  بورجر و شوجنسي (

  في وصف عملية الستدلل لدى الطلبة ، وقد يكون النقههص فههي التمههارين2،1،0المستويات 

 والنشطة الهتي يدرسهها الطهالب فهي مسهتويات التفكيهر الهندسهي والهتي تؤههل للنتقهال مهن

ًا ولكنههه  مستوى لخر  أحد أسباب التأرجح  بين المستويات ، فقد يكتسب الطالب مستوى معين

 يفقده بعد فترة ليعود للمستوى الدنى ، لذا ل بّد من تطوير نشاطات كافية تساعد الطلبة علههى

 النتقال خلل المستويات، كما يجب مساعدة طلبة المرحلة الساسية على إكتشاف خصائص

الشكال الهندسية بشكل غير شكلي ، وتطوير قدراتهم البصرية .

)  بحثت مستويات فان هيل في كتاب الصف الخامس  حسب المنهاج الردني.2003  دراسة (ياسين،19
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 :محطات نقدية

ّبق في الدراسة وعلههى             إعتمدت نتائج هذه الدراسة على إختبار التفكير الهندسي الذي ط

ًا  بأن بعض أفكار هذا الختبار قد اسههتمدت مههن  مدى صدقه وثباته في المجتمع الفلسطيني، علم

ًاUsiskin,1982اختبار التفكير الهندسي  الذي أجري في جامعة شيكاغو((    والذي لقى انتقاد

 )) حول ثبات قدرةWilson ,1990; Gutierrez & Jaime ,1994من قبل باحثين آخرين 

 ذلك الختبار على قياس التفكير الهندسي للطلبة،  وتود الباحثة أن تؤكههد أنههه قههد تههّم تعههديل تلههك

السئلة لتتناسب مع الواقع التعليمي في فلسطين بناء على اقتراح المشرف.

  إجابههات صههحيحة6        تم تحقيق المستوى فههي هههذه الدراسههة باسههتخدام معيههار التصههحيح 

  لتحقيههق المسههتوى،  و قههد يخلههق هههذا مشههكلة مههع المعلميههن المتههأرجحين بيههن10فههأكثرمن 

مستويين، فهناك أربعة اسئلة قد ل يحققها المعلم ويتمّكن من بلوغ المستوى .

      ولتوضيح أثر معيههار التصههحيح علههى تحقيههق المسههتويات، قههامت الباحثههة بايجههاد النسههب

  إجابات صحيحة مههن8المئوية لتوزيع معلمي قبل الخدمة وأثناءها باستخدام معيار التصحيح 

. لتحقيق المستوى  كما يأتي10

 ):النسب المئوية لتوزيع معلمي قبل و أثناء الخدمة علههى مسههتويات التفكيههر1-5      الجدول(

الهندسي .

 المعلمون
 الذين لم
يصنفوا

)X=0,1,2,3  أو أقل (Xالمعلمون الذين حققوا المستوى 
المستوى (

0(
المستوى (

1(
المستوى (

2(
المستوى (

3(

34.821.231.212.80قبل الخدمة

 أثنهههههههههههاء
الخدمة

9.511.725.647.45.8
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 %5.8) في حين أّن 3% من معلمي قبل الخدمة حققوا المستوى (0    يدل الجدول على أّن  

فقط من معلمي أثناء الخدمة حققوا  ذلك المستوى .

% من11) والذي وجد فيه ان 10  إجابات صحيحة من 6 وعند مقارنة ذلك مع المعيار (

 ) يظهههر أثرمعيههار3% من معلمي اثناء الخدمة قد حققوا المستوى (43معلمي  قبل الخدمة و

ًا . وبما أّن النتائج التي تم عرضها فههي الفصههل الرابههع كههانت حسههب معيههار  التصحيح واضح

ّاعند10 من 6التصحيح ( ًا قد ظهر، فنتوقع أن يزداد هههذا الضههعف وضههوح ًا كبير  ) وأّن ضعف

 ) . ويصههنف المعلههم المتأرجههح بيههن مسههتويين ضههمن10 مههن8اسههتخدام معيههار التصههحيح (

المستوى الدنى .

 ) التجريههد4        نقطة أخرى  وهي المستوى الخير من مستويات فان هيل وهو المستوى (

والذي  لم  يتم بحثه في هذه الدراسة بناء على إقههتراح المشههرف لنههه كمهها اعتقههد يوزسههكن (

Usiskin,1982إما أنه غير موجود أوليمكههن قياسههه.  كمهها أّن مهها يهمنهها ههو المسههتويات  ( 

،2)، المسههتوى(1)، المسههتوى(0الواردة في كتب الرياضيات المدرسية وهي ( المستوى (  )ه 

 ) التجريد إن وجد على الخههبراء مههن حملههة تخصههص4))حيث يقتصر المستوى (3المستوى(

الرياضيات .

        أّما بالنسبة لتحليل دروس وحدات الهندسة  فقد إقتصرعلى التمارين والنشطة، و لو تّم

 التطرق للشروحات والمثلة الموجههودة لختلفههت النسههب، ال أنههه لههم يتههم التطههرق إليههها  لن

ًا  بمهها ورد فههي الكتههاب المدرسههي فمنهههم مههن يزيههد عليههه  العديد من المعلمين ليلتزمون حرفي

ومنهم من ينقص منه.
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 فههي الدراسههة كههان مههن تطههوير      نقطة رابعة سبق ذكرها وهي أّن الختبار الههذي اسههتخدم 

ًا لفكار واردة في دراسههات سههابقة أخههرى  الباحثة بمساعدة المشرف على الرسالة واسترجاع

وقد تكون ملئمة للمجتمع الفلسطيني ال أّن هذا ل يمنع من تطويرها لزيادة معامل ثباتها.

ًل علهى ًا مقبهو      أّما بالنسبة لمعلمي قبههل الخدمهة فيعتههبر طلبههة كليهة العلهوم التربويهة مؤشهر

ًا  مستوى معلمي قبل الخدمة ،وإن كان الرجوع لطلبة كليات وجامعات أخههرى قههد يكههون مفيههد

في توفيرالمزيد من الدلة على مستويات التفكيرالهندسي لمعلمي قبل الخدمة .

       نقطة سادسة وهي عدم فهم بعض المعلمين لقضية العام والخههاص، وعههدم توضههيح ذلههك

ًا في ضعف الطلبة فههي المسههتوى (  )2في كتب الرياضيات المدرسية منذ الصغر قد يكون سبب

  سههنوات5السههتنتاج غيرالشههكلي . فبينمهها تقههدم المربعههات والمسههتطيلت للطفههل فههي عمههر 

ًل فههي كتههب الصههفين الولClements,1998كمجموعههات منفصههلة)   ) وهههذا مايحههدث فع

 والثههاني الساسههيين حسههب المنهههاج الفلسههطيني ، يعههود المعلههم والمنهههاج ليقههدما فههي عمههر

ًا للطههالب .  أكبر(الصف الخامس الساسي) أّن المربعات هي مستطيلت وهذا قد يخلق إرباكهه

ًا على تقديم المربعات والمستطيلت وغيرههها مههن الشههكال الهندسههية فههي  لذا يجب العمل جدي

كتب الرياضيات المدرسية بطريقة غير مشوشة.
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 :التوصيات

هناك العديد من التوصيات التي يمكن استخلصها من نتائج هذه الدراسة.

 :على صعيد الدراسات.1

 مشههاهدة دروس فههي تعليههم  الهندسههة لمعرفههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي يقههدمها)1

 المعلمون في غرفة الصف ومستوى اللغة التي يستخدمونها ، لّن المستويات التي يبلغههها

 المعلمون في الختبارات والمقابلت تختلف في الكثير من  الحيان عن المستويات الههتي

يقدمونها في غرفة الصف . مع ضرورة التأكيد على تطوير أداة مناسبة لهذا الغرض .

  واقههتراح تمههارين وأنشههطة ملئمههة10-8تحليل وحدات الهندسة في مناهج الصفوف من )2

ّا لهمية  تلك المرحلة فههي تطههوير مسههتوى (3للرتقاء  بتفكير الطلبة للمستوى ( )، نظر

) مستوى الستنتاج الشكلي  من مستويات  التفكير الهندسي لدى الطلبة.3

 مقارنههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي لطلبههة كليههة العلههوم التربويههة مههن تخصههص تعليههم)3

 رياضيات في السنة الولى من إلتحاقهم بالكلية ،وبعههد إنهههاء السههنة الدراسههية الثانيههة فههي

 التخصص ، وذلك لمعرفة مدى تطّور مستويات التفكير الهتدسي لدى هؤلء الطلبههة بعههد

 النتهاء من دراسة مساق "الهندسة القليدية " الذي يدّرس للطلبة في الفصههل الثههاني مههن

السنة الثانية .

  إجراء المزيد من الدراسات لقياس التفكير الهندسي لعينات كبيرة من معلمي قبل الخدمههة)4

 وأثناءها بعد تطوير الداة المستخدمة في هذه الدراسة لزيادة معامل الثبات للختبار الذي

 أستخدم في الدراسة ، مع ضرورة التفكير فهي وضهع أسهئلة هندسهية مفتوحهة بالسهتعانة

 بأدبيات سههابقة وذلههك للتعههرف بعمههق علههى المسههتويات الههتي يبلغههها معلمههو قبههل الخدمههة

ّا عن أثر التخمين . وأثناءها بعيد

141



 إجراء مقابلت فردية اكلينيكية مع العينات صغيرة العدد من معلمي قبل الخدمة وأثناءههها)5

 للتعرف على قدراتهم في موضوع الهندسة والتفكير الهندسي ، وذلك لزالة أثر التخميههن

الذي قد يحدث عند إستخدام إختبار التفكير الهندسي كأداة للدراسة .

 :على صعيد تعليم الهندسة وتعلمها.2

- إجراء دورات تدريبية لمعلمي قبل الخدمة قبل دخولهم في سلك التربية والتعليم على أن1

تركز هذه الدورات على المحتوى الدراسي الوارد في الكتب المدرسية .

 - إجراء دورات في المحتوى الدراسهي لوحههدات الهندسهة فهي كتههب الرياضهيات المدرسهية2

لمعلمي اثناء الخدمة ولمختلف الصفوف للمحافظة على معلوماتهم وتطويرها .

 - تطوير مناهج الكليات لعداد معلمين متمكنين في مجال الهندسة من خلل التركيز بشههكل3

أفضل على المساقات الهندسية .

 - تطوير كتب الرياضيات الفلسطينية والعمل على إغنائها بأنشطة توفر الفرصة لدى الطلبة4

للنتقال من مستوى تفكيرهندسي إلى مستوى أعلى .

 - تشجيع  معلمي أثناء الخدمة على تنمية  قدراتهم الكاديمية بالطلع المستمروالتعاون مع5

الزملء .

 - تطوير كتههب دليههل المعلههم بحيههث تتنههاول تعريههف المعلميههن بمسههتويات فههان هيههل للتفكيههر6

 الهندسي،  وبالمراحل الضرورية لحدوث النتقال من مسهتوى تفكيهر إلهى آخهر، ممها يسهاعد

ًا والبنهاء إليه المعلمين على ترتيب أفكارهم  وتقييم مستوى فان هيل الذي وصل   طلبتهم سهابق

عليه قبل البدء بشرح أّي موضوع هندسي جديد .
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)1ملحق رقم (

أداة الدراسة

جزاء التية :أويتكون الملحق من ال

  أ)  إختبار التفكير الهندسي كما قّدم للمعلمين .

ثناء الخدمة.أ كما قّدمت لمعلمي 20ب)   الستبانة

ج)  الستبانة كما قّدمت لمعلمي قبل الخدمة.

الجابات الصحيحة لسئلة الختبار. )8

. استخدم الجزء الثاني من الستبانة لجابات أسئلة إختبار التفكير الهندسي 20

.
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-أ) إختبار التفكير الهندسي كما قّدم للمعلمين.1ملحق(

ملحظات:

 صفحة .15تكّون الختبار من •

وقت المتحان: ساعة واحدة .•

كتبت الجابات على ورقة الستبانة التي قّدمت للمعلمين.•
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بسم ا الرحمن الرحيم

استبانة التفكير الهندسي

أي من الشكال التية مثلث ؟-1

 أ – الشكل   ن   فقط  .
 ب- الشكلن   م ، ن .

 ج – الشكلن   ل ،  ن  .
 د -   الشكل  م  فقط  .

 هـ – جميعها ليست مثلثات .

أي من الشكال التية مستطيل ؟-2

 أ – الشكلن  ل،  ي  .
 ب- الشكلن   ل  ،  هــ . 

 ج – الشكلن    ك  ،  ي . 
 د -   الشكلن   ي ،  هــ .
 هـ – جميعها مستطيلت .
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أي من الشكال التية مربع ؟

 أ – جميعها مربعات .
 ب- الشكل    ع    فقط . 
 ج – الشكل   س   فقط . 

 د -   الشكلن  س  ،  ع  .
 هـ –  جميعها ليست مربعات  .

أي من الشكال التية متوازي أضلع ؟-3

 أ – الشكل   ل   فقط  .
 ب- الشكل   م  فقط .

 ج – الشكلن    م ،  ن  .
 د -   الشكلن  ل  ،  م  .

هـ – جميعها متوازيات أضلع .

ما اسم الشكل المجاور ؟ - 5

ّين                   أ –مع
ب – مربع

ج- مستطيل
د -  شبه منحرف

هـ- متوازي أضلع
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-  لو أعدنا ترتيب الشكلين التيتين و لصقناها بجانب بعضها ، يصبح الشكل :6

ًا . أ – معين
ًل .  ب – مستطي

ًا . ج – مربع
د – جميع ما ذكر .

هـ- ل يمكن معرفة نوع الشكل .

 – أراد شخص تبليط الغرفة المستطيلة الشكل المرسومة في الشكل التي- إذا علمت أن كل7
بلطة وحدة مربعة - عندما يتّم هذا الشخص تبليطه،فإن مساحة الغرفة بالوحدات المربعة تكون: 

 وحدة مربعة .22أ- 
 وحدة مربعة .28ب- 
 وحدة مربعة .21ج- 
 وحدة مربعة  .27د- 

هـ - ل  شيء  مــما ذكر .

 -  الزاوية أو الزوايا الخارجية للمثلث المرسوم و المبينة على الشكل التي هي  : 8

أ –  الزاوية   س   فقط .
ب – الزاوية   ص  فقط .
ج – الزاوية    ع   فقط .
د -  الزاوية     ل   فقط .
هـ - الزاويتان ع ، ل   .

 – أي من الزوايا في الشكل التي قائمة ؟9
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أ – زاوية  س  فقط .
ب – زاوية    ص   فقط .

ج -  الزاويتان  س ، ص .
د – جميع  الزوايا في الشكل  قائمة .

هـ – ل يوجد أي زاوية قائمة في الشكل .

ًا :10 ًا منتظم  - أي من الشكال التية يسمى مضلع

أ – الشكل س فقط .
ب- الشكلن س ، ص  فقط .

ج- الشكلن هـ ، و   فقط.
د – الشكال  ص ، ل ، ي، س   جميعها مضلعات منتظمة.

هـ - الشكال هـ ، و ، ع     جميعها مضلعات منتظمة.  

ًا ، فأي العبارات التية غير صحيحة :- 11 إذا كان الشكل التي مربع

 أ – أضلعه متساوية .
    ب – قطراه متعامدان .

    ج – زواياه قوائم .
    د – قطراه ينصف كل منهما الخر .  

 .180  هـ - مجموع زواياه 
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 -المعّين شكل رباعي جميع أضلعه متساوية ، و فيما يأتي ثلثة أمثلة :12

 صحيحة في كل معّين:  ليستأي الخيارات التية
القطران متساويان .-1
كل قطر ينصف زاويتين من زوايا المعين .-2

   ج- القطران متعامدان .
    د – الزاويتان المتقابلتان متساويتان .
   هـ - القطران ينصف كل منهما الخر .

   وحدات مربعة  ، لو6في الشكل التي مثلثان قائما الزاوية مساحة كل منهما  -13
ًا  و مساحته  تساوي :  وضعنا الشكلين بجانب بعضهما  ينتج مربع

 وحدات مربعة  .6أ – 
 وحدة مربعة .12ب – 

 وحدة مربعة .36ج- 
 وحدات مربعة .3     د – 

     هـ - ل يمكن معرفة مساحة المربع دون معرفة طول ضلعه.

 - أي من الشكال التية ، مثلث  متساوي  الضلع ؟14 

أ – الشكل   س  فقط 
ب – الشكل   ص   فقط .

ج -  الشكل  ع  فقط 
د – جميع الشكال هي مثلثات متساوية الضلع .

 هـ - ل شيء مما ذكر .
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- المثلث المتساوي الساقين هو مثلث فيه  ضلعان قياسهما متساو ، و فيما يأتي ثلثة أمثلة:15

أي من الخيارات التية صحيح في كل مثلث متساوي الساقين ؟
  أ – يجب أن تكون الضلع الثلثة متساوية .

  ب – يجب أن يكون طول أحد الضلع  ضعفي طول الضلع الخر .
  ج – يجب أن تكون في المثلث زاويتان – على القل متساويتين في القياس .

   د – يجب أن تكون الزوايا الثلثة متساوية .
 هـ - ل شيء مما ذكر صحيح في كل مثلث متساوي الساقين .

 – دائرتان نصفا قطريهما متساويان مركز الولى م   و الثانية   ن   تقاطعتا في النقطتين 16
س، ص    يسمى   الشكل  م ص ن س :  

ًا  .  أ – معّين
ًل .  ب – مستطي

 ج شبه منحرف .
ًا يختلف باختلف مركزي الدائرتين . ًل رباعي د- شك

هـ - جميع ما ذكر صحيح .

ًل ، أي من الخيارات  التية 17  صحيحة  في كل مستطيل:ليست – الشكل التي يمثل مستطي

  زوايا قائمة .4  أ- يوجد  
  أضلع . 4  ب – يوجد 

  ج – القطران متساويان .
  د – القطران متعامدان .

 هـ القطران ينصف كل منهما الخر.
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ًا  م ل ن ك 18 ًل رباعي  – م ، ن مركزا دائرتين تتقاطعان  في النقطتين  ل  ،  ك    و ينتج شك
فيما يأتي مثالن :

ًا ؟ليسأي من الخيارات التية  ًا دائم  صحيح
  أ – هناك ضلعان في الشكل م ل ن ك متساويان .

  ب – في الشكل م ل ن ك هناك زاويتان – على القل – متساويتان .
  ج – المستقيمان م ن  ،  ك ل   متعامدان .

  د – قياس زاوية  م  يساوي قياس زاوية   ك .
  هـ -  جميع  ما ذكر خاطىء .

ًا ؟-19 ًا ، أي العبارات التية  صحيحة دائم الشكل التي  أ ب ج  يمثل مثلث

 " .3"  يساوي قياس الزاوية  " 4 أ – قياس زاوية "
 "  .2 "  و قياس زاوية " 1 " يساوي مجموع قياس زاوية " 4 ب – قياس زاوية " 
 " .2 " يساوي قياس زاوية " 4ج – قياس  زاوية " 

 .180 "  يساوي 3 " و قياس زاوية " 1 د –  مجموع قياس زاوية " 
ًا . هـ - جميع ما ذكر  صحيح دائم
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  )  س ص ع ل  متوازي أضلع ، قّص منه المثلث ل ن ع ،    و ألصق1الشكل  ( -20
 ) :2كما في الشكل ( 

أي العبارات التية صحيحة ؟
 ) .1 ) هو مستطيل و مساحته تساوي نصف مساحة الشكل ( 2أ – الشكل ( 

 ) .1 ) هو متوازي أضلع و مساحته تساوي مثلّي مساحة الشكل ( 2ب – الشكل ( 
 ) .1 ) هو شبه منحرف و مساحته تساوي مساحة الشكل ( 2ج – الشكل ( 
 ) .1 ) هو مستطيل و مساحته تساوي مساحة الشكل ( 2د – الشكل ( 

هـ - جميع ما ذكر صحيح .

أي العبارات التية صحيحة : -21
     أ – كل مستطيل مربع .

     ب – كل مربع مستطيل .
     ج – كل متوازي أضلع مربع .

     د – كل متوازي أضلع مستطيل .
    هـ - جميع ماذكر خاطىء .

 هناك شكل س مقطوع من كرتون و مخبأ في درج ، كتبت جملتان عن الشكل-22
س :

) : الشكل  س  هو مربع .1  الجملة (
) : الشكل  س  هو مثلث .2  الجملة (

أي من الخيارات التية صحيح :
) صحيحة .2)  صحيحة فإن الجملة (1أ – إذا كانت الجملة(
) صحيحة .2) خاطئة فإن الجملة (1ب- إذا كانت الجملة(

ًا .2)،(1ج – ل يمكن أن تكون الجملتان  ( ) صحيحتان مع
ًا .2)،(1د – ل يمكن أن تكون  الجملتان ( )  خاطئتين مع

هـ - جميع ماذكر خاطىء.
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ًا على23   – أراد أحمد أن يجد مجموع زوايا الشكل الرباعي ، فقّسمه إلى أربعة مثلثات ، اعتماد
الشكل التي ، أي العبارات التية صحيحة ؟

.180 مثلثات مجموع زوايا كل منها4  لنه يتكون من 720أ – مجموع زوايا الشكل الرباعي 
ًل فإن  ب- ل يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي غير المنتظم ، لكن إذا كان الشكل مستطي

 .360مجموع الزوايا يساوي 
  مثلثات فيكون مجموع زواياه4ج- يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي بقسمته إلى 

  لننا يجب أن نطرح مجموع الزوايا المظللة في الشكل .360 – 720
 د – يمكن تقسيم الشكل الرباعي إلى عدد غير محدود من المثلثات لذا ل يمكن العتماد على

مجموع زوايا المثلث في ايجاد مجموع زوايا الشكل الرباعي. 
هـ - جميع ما ذكر خاطىء.

إحدى العبارات التية صحيحة :-24
 أ – إذا تساوت زاويتا القاعدة في مثلث فإنه يكون متساوي الضلع .
 ب – إذا كان المثلث متساوي الساقين فإنه يكون متساوي الضلع .

 ج- إذا كان المثلث متساوي الساقين  فل يمكن أن تكون إحدى زواياه قائمة .
 د – يمكن رسم مثلث متساوي الضلع إحدى زواياه قائمة .

 هـ - العبارات من أ إلى د خاطئة.

 أفسر لماذا تساوي مساحة المثلث القائم الزاوية نصف حاصل ضرب ضلعي القائمة-25
ًا على الشكل المجاور :  اعتماد

 أ – لن الرتفاع ب د في المثلث القائم يقسم الوتر إلى قسمين متساويين .
 ب – لن  الرتفاع يقسم أي مثلث إلى مثلثين متساويين .

  ج – لن مساحة المثلث القائم  الزاوية تساوي نصف مساحة المستطيل الذي طوله ب ج وعرضه
أب.

 د – لن أ ب = ب د ،  ب ج = أ ج 
 هـ - لن المثلث أ ب د يكافىء المثلث د ب ج .
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    ، فإّن هناك عبارة واحدة صحيحة من2 = زاوية 1 في الشكل المجاور إذا كانت زاوية -26
العبارات التية : 

أ – المستقيم  ل  يوازي  المستقيم  م .
ب – المستقيم  ن  عمودي  على المستقيم  ل فقط .

ج – المستقيم  ن  عمودي على  المستقيمين .
  غير كاف  للحكم على توازي المستقيمين .2  و  1د – تساوي الزاويتين 

  كاف  للحكم على تعامد المستقيمين.2  و  1هـ - – تساوي الزاويتين 

ًل ؟27  – أي من الشكال التية يمكن اعتباره مستطي

  أ -  ص ، ع  فقط .
  ب- ص  فقط   .

  ج-  ع  فقط .
  د-  س ، ص  فقط   .

  هـ - جميعها  .
              
 – ما الخاصية التي تتميز بها جميع المستطيلت و ل تتميز بها بعض متوازيات الضلع ؟28

أ – الضلع المتقابلة متساوية .
ب – القطران متساويان.

ج – الضلع المتقابلة متوازية .
د – الزوايا المتقابلة متساوية .

هـ - جميع ماذكر خاطىء .

ًا ، مجموع قياس زواياه هو : 29 ًا خماسي  -  الشكل التي  يمثل مضلع
270– أ 

360ب – 
360 + 270ج – 
540د – 

هـ - جميع ما ذكر  خاطئ.
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ًا  أ ب ج  ،  م  هي نقطة منتصف  أ ب  ،    م ت   يوازي ب ج.30  – الشكل التي يبين مثلث
نسبة  م ت إلى  ب ج   هي : 

  .4 : 3أ –  
  .3 : 2ب – 
  .2 : 1ج – 
  .8 : 5د – 

هـ - ل يمكن معرفة الجابة الصحيحة  .

 – في الهندسة : 31
 أ – يمكن تعريف كل عنصر  ، و يمكن اثبات صحة كل جملة صحيحة .

 ب – يمكن تعريف كل عنصر و لكن من الضروري افتراض أن بعض الجمل صحيحة .
  ج – يجب القبول ببعض العناصر غير معرفة ، و لكن من الضروري افتراض أن بعض الجمل

صحيحة .
د -  يجب القبول ببعض العناصر غير معرفة ، و لكن يمكن اثبات صحة كل جملة صحيحة .

هـ - جميع ما ذكر خاطىء.

- إذا كان لديك العبارات  التية :32
ف : س ص ع ل  متوازي أضلع .

ن  :  س ص ع ل   مربع .
م  :  س ص ع ل  مستطيل .

 الرمز   ف     ن     يعني  أنه  إذا كانت العبارة  ف  صائبة  فإن  ن  صائبة ،  أي العبارات التالية
صحيحة ؟

  ف       ن        مأ -
 ف       م        نب -
  ن       م         فج -
  م        ن         فد -

 م        ف        نهـ -
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   يعامد  ، فإذا علمت أّن  مستقيمات 3 – يمثل  الشكل التي 33
   ، يعتمد على إحدى النظريات التية : يعامد   .   إثبات أّن  يوازي  •

أ – إذا تعامد مستقيمان مع نفس المستقيم ، فإنهما يكونان متوازيين .
ب – المستقيم الذي يعامد أحد المستقيمين المتوازيين يعامد الخر .

ج – إذا كانت المسافة بين مستقيمين متساوية فإنهما متوازيان .
د – الجملة  أ   و الجملة ب .

هـ -  الجملة ب   و   الجملة  ج .

  – يمثل الشكل التي المستطيل س ص ن ق ،  النقاط  هـ ، و ، ع ، ل   هي منتصفات34
ين :

ّّّّّّّّ

ّ

أضلعه ، لثبات أّن الشكل هـ و ع ل مع

أ – يكفي إثبات أّن  هـ و  =  ل ع  ، و زاوية  هـ تساوي  زاوية  ع .
ب- يكفي إثبات أّن كل ضلعين متقابلين في المعّين متوازيان .

ج – يكفي إثبات أّن قطريه  هـ ع  ،  ل و   متعامدان .
د – يكفي إثبات أّن قطريه  هـ ع ، ل و   متعامدان و أضلعه متساوية .
هـ - يكفي إثبات أّن كل ضلعين متقابلين في المعّين متساويين ومتوازيين.

 في الشكل التي   س  ع  ص   مثلث قائم الزاوية ، أنزل من ع  عمود على س ص – 35
  مثلثات متشابهة  هي س ع ص ، س ب ع ،  ع ب ص  ومن  هذه المعطيات يمكن3فتكونت 

. (إثبات  أّن  ( س ع) +  ( ع ص ) = ( س ص

ّّّي من الخيارات التية يمكن إستنتاجه من الثبات السابق
ّ
: أ
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( س ع) + (ع ص) = (س ص(أ – فقط في هذاا المثلث المرسوم في الشكل يمكن القول أّن 
 (ب- في أي مثلث س ص ع قائم الزاوية في ع يكون( س ع )+( ع ص) = (س ص

 ج – في بعض المثلثات القائمة الزاوية في ع  و لكن ليس جميعها يمكن القول أّن
(س ع) + (ع ص)= (س ص)

.د- في أي مثلث يمكن اعتبار أن مجموع مربعي ضلعين =  مربع الضلع الثالث
.هـ- حتى تتحقق هذه النظرية يجب أن يكون المثلث متساوي الساقين

 
  – المثلث أ ب ج  قائم الزاوية في ب  ، تّم إنشاء  مثلثات متساوية الضلع أ ج د ، أ ب هـ ،36

ب ج ك ، على أضلع المثلث  أ ب ج ، كما في الشكل التي .

  و من هذه المعلومات يمكن إثبات أّن أ ك  ، ب د ،ج هـ ،تتقاطع في نقطة واحدة ، ما هو الخيار
الذي يمكن أن يستنتج من هذا البرهان؟

أ- فقط في هذا المثلث المرسوم ،يمكننا أن نتأكد أّن أ ك ، ب د ، ج هـ تتقاطع في نقطة واحدة. 
ب- في بعض وليس في جميع المثلثات القائمة الزاوية تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.

ج- في أي مثلث قائم الزاوية تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.
د- في أي مثلث تتقاطع  أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.

هـ- في أي مثلث متساوي الضلع تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.

-  فيما يأتي جملتان :37
ً  فان قطريه ينصف كل منهما الخر .1الجملة ( ) : اذا كان الشكل مستطيل
): إذا كان قطرا شكل ما ينصف كل منهما الخر  فإن الشكل مستطيل .2الجملة (

أي من الخيارات التية صحيحة؟

) صحيحة.2) صحيحة ، يكفي أن نثبت أن الجملة (1لثبات أن الجملة (-1
) صحيحة.1) صحيحة ، يكفي أن نثبت أن الجملة (2لثبات أن الجملة (-2

ًا قطراه ينصف كل منهما الخر.2ج-لثبات أن الجملة ( ًل واحد ) صحيحة ، يكفي أن نجد مستطي
ًل قطراه ينصف كل2د - لثبات أن الجملة ( ًا ليس مستطي ًل واحد  ) خاطئة ، يكفي أن نجد شك

منهما الخر.
هـ- جميع ماذكر خاطىء.
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180 – الجمل التية توضح البرهان الكامل إلى أّن مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا  هو 38
اقرأ البرهان بتمّعن :

           

من المفروض حساب مجموع قياسات الزوايا ر، ت ، م  في الشكل (أ).-
ٍ  لقاعدة المثلث تكون الزاوية ت= َت  بالتبادل  (الشكل ب).- بمّد خط مستقيم مواز
الزاوية م = َم بالتبادل (الشكل ج) .-
  لن الزوايا َت ، ر، َم تشكل زاوية مستقيمة180لهذا  م + ت + ر = َم + َت + ر =-

(الشكل د).
ّ  من الخيارات التية يمكن استنتاجه من البرهان السابق : أ ي

.180أ- مجموع قياسات زوايا المثلث المنفرج الزاوية تساوي 
.180ب- مجموع قياسات زوايا المثلث القائم الزاوية تساوي 
 .180ج-. مجموع قياسات زوايا المثلث الحاّد الزوايا تساوي 

د- الخياران  أ ، ب  السابقا الذكر .
هـ-.الخيارات  أ ، ب ، ج   السابقة الذكر .

 هناك  نظرية تنّص على أنه إذا تقاطع وتران في دائرة ، فإن حاصل ضرب جزئي-39
الوتر الول يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني . أي أّن أ هـ × هـ ب = ج هـ × هـ د

كما في الشكل التي :
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 عكس النظرية السابقة :" إذا تقاطعت قطعتان مستقيمتان أب،ج د في هـ بحيث يكون أ هـ × هـ ب
 = ج هـ × هـ د فإّن النقاط أ ، ج ، ب ، د   يمر بها محيط دائرة واحدة ".( كما في الشكل )  هذه

العبارة :

     

    
ًا و تحتاج إلى برهان .-1 صحيحة دائم
ًا و ل تحتاج إلى برهان .-2 صحيحة دائم

ج-غير صحيحة  و ل تحتاج إلى برهان .
د- غير صحيحة و تحتاج إلى برهان .

ه- جميع ما ذكر خاطىء .

– في الشكل التي رسمت الشكال الهندسية       أ ب ج ،           هـ ب ج و ،  40
  الخطين المستقيمين المتوازيين أ د ، ب ج  ،  و المشتركة في       د ب ج ،  المحصورة بين

نفس القاعدة  ب ج 

اعتمد المعلومات السابقة و حدد أي العبارات التية صحيحة: 
،         هـ ب ج و ،       د ب ج كلها  متكافئة .أ- الشكال الهندسية      أ ب ج   

 مساحة      أ ب ج  تساوي مساحة     د ب ج  وتساوي نصف مساحة       هـ ب ج و .ب-
–مساحة       أ ب ج ل تساوي مساحة      د ب ج  .ج 
– مساحة       هـ ب ج و  يساوي   ب ج ×هـ و .د 

هـ - جميع ما ذكر صحيح .
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):الستبانة كما قّدمت لمعلي أثناء الخدمة.ب-1ملحق (

بسم ا الرحمن الرحيم

استبانة التفكير الهندسي في الرياضيات.

المحترم/ة: أخي المعلم أختي المعلمة
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته .

 تهديكم الباحثة أطيب أمنياتها ،وتتمنى عليكم الجابة عن هذه الستبانة والمتعلقة بالتفكير الهندسي في الرياضيات،
ًة40وترجو منكم قراءة فقرات الستبانة والمكونة من ( ًا/  ) فقرة  والجابة عنها بصدق وموضوعية مستخدم

ًا بأّن نتائج هذه الستبانة ستستخدم  النموذج أدناه ، وذلك بوضع رمز الجابة الصحيحة في المكان المناسب. علم
لغرض البحث العلمي فقط.

شاكرة لكم حسن تعاونكم
الباحثة: رفاء الرمحي.

 في المربع المناسب:Хضع اشارة الرجاء والستبانة : 

ًل : المعلومات العامة انثى                           المديريةذكر،  :        الجنس:  أو

:التخصص
                         رياضيات            فيزياء                كيمياء                 احياء                  تخصصات أخرى

:المؤهل العلمي
                            دبلوم                   بكالوريوس              بكالوريوس مع دبلوم                 ماجستير

:سنوات الخبرة
)                           1-5)           (6-10)                 (11-15)               (16-21)               (21-30(

)  6)           (5)          (4)           (3)          (2)          (1 :             (الصفوف التي ادرسها في الرياضيات
        

)                                                             7)          (8)          (9)          (10)        (11)         (12  (

 :  ثانيا : إجابات السئلة

 رمز الجابةرقم السؤال 
الصحيحة

رقم
 السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

 رقم
السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

 رقم
السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

1112131
2122232
3132333
4142434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939

10203040
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): الستبانة كما قّدمت لمعلي قبل الخدمة.ج-1ملحق (

بسم ا الرحمن الرحيم

استبانة التفكير الهندسي في الرياضيات
:أخي الطالب أختي الطالبة

السلم عليكم ورحمة ا وبركاته .
 ) فقرة من نوع الختيار من40تهديكم الباحثة أطيب أمنياتها وترفق لكم إستبانة التفكير الهندسي والمكونة من (

ًة النموذج أدناه ، وذلك بوضع رمز الجابة ًا/  متعدد، وتتمنى  تعاونكم في الجابة عن السئلة الموضوعية مستخدم
ًا بأّن نتائج هذه الستبانة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط. الصحيحة في المكان المناسب. علم

شاكرة لكم حسن تعاونكم
الباحثة: رفاء الرمحي.

 في المربع المناسب:Хالستبانة : الرجاء وضع اشارة 

ًل : المعلومات العامة انثى                           ذكر، الجنس:   :        أو

التخصص:
                          تعليم رياضيات                              تعليم علوم             

مستوى سنة االدراسة:
:

                             الثانية                    الثالثة                 الرابعة

 :  ثانيا : إجابات السئلة

 رمز الجابةرقم السؤال 
الصحيحة

رقم
 السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

 رقم
السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

 رقم
السؤال

 رمز الجابة
الصحيحة

1112131
2122232
3132333
4142434
5152535
6162636
7172737
8182838
9192939

10203040
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- د  )  الجابات الصحيحة لسئلة اإختبار التفكير الهندسي.1لحق ( م

هــدجبأ1
هـدجبأ2
هـدجبأ3
هـدجبأ4
هـدجبأ5
هـدجبأ6
هـدجبأ7
هـدجبأ8
هـدجبأ9
هـدجبأ10
هـدجبأ11
هـدجبأ12
هـدجبأ13
هـدجبأ14
هـدجبأ15
هـدجبأ16
هـدجبأ17
هـدجبأ18
هـدجبأ19
هـدجبأ20
هـدجبأ21
هـدجبأ22
هـدجبأ23
هـدجبأ24
هـدجبأ25
هـدجبأ26
هـدجبأ27
هـدجبأ28
هـدجبأ29
هـدجبأ30
هـدجبأ31
هـدجبأ32
هـدجبأ33
هـدجبأ34
هـدجبأ35
هـدجبأ36
هـدجبأ37
هـدجبأ38
هـدجبأ39
هـدجبأ40
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)2ملحق رقم (

إجابات المعلمين على أسئلة إختبار التفكير الهندسي 

ويتكون الملحق من الجزاء التية :

النسب المئوية لجابات معلمي قبل الخدمة على أسئلة الختبار. أ)

ب) النسب المئوية لجابات معلمي أثناء الخدمة على أسئلة الختبار.

ج) النسب المئوية لداء معلمي قبل الخدمة حسب الجابة الصحيحة (شكل)

د) النسب المئوية لداء معلمي أثناء الخدمة حسب الجابات الصحيحة (شكل) 

هـ)النسب المئوية لجابات المعلمين على أسئلة الختبار(شكل).
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-أ)2ملحق رقم (

النسب المئوية لجابات معلمي قبل الخدمة على أسئلة الختبار

 رقم
السؤال 

 إجابةهدف السؤال
صحيحة

طئةاإجابة خ

85.314.7التعرف على المثلث 1
94.55.5التعرف على المسطيل2
49.550.5التعرف على المربع 3
74.325.7التعرف على متوازي الضلع4
88.111.9تسمية شبه المنحرف5
97.22.8تسمية الشكل الناتج من اعادة ترتيب شكلين ولصقهما6
84.415.6التعرف على مساحة غرفة بالوحدات المربعة7
28.471.6التعرف على الزوايا الخارجية 8
93.66.4التعرف على الزوايا القائمة 9

73.426.6التعرف على المضلعات المنتظمة 10
88.111.9التعرف على خصائص المربع11
76.123.9التعرف على خصائص المعين12
 التعرف على مساحة مربع بمعرفة مساحة مثلثين قائمي13

الزاوية
76.123.9

87.212.8خصائص المثلث المتساوي الضلع14
72.527.5خصائص المثلث المتساوي الساقين15
68.831.2تسمية شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين16
68.831.2خصائص المستطيل17
60.639.4خصائص شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين 18
66.133.9خصائص الزاوية الخارجية لمثلث19
57.842.2علقة متوازي الضلع بالمستطيل 20
56.943.1علقة المربعات ، المستطيلت ،متوازيات الضلع21
30.369.7استدلل منطقي حول المربع والمثلث22
36.763.3استنتاج مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 23
41.358.7 استدلل منطقي حول المثلث المتساوي الضلع والساقين24
39.460.6استنتاج مساحة المثلث القائم الزاوية 25
66.133.9استنتاج سبب توازي مستقيمين 26
50.549.5علقة المربع بالمستطيل 27
20.279.8علقة المستطيلت ومتوازيات الضلع28
37.662.4استنتاج مجموع زوايا المضلع الخماسي 29
68.831.2استنتاج حول المثلث30
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16.583.5اساسيات لبنية الهندسة 31
 عبارات منطقية حول متوازي الضلع ، المربع ،32

المستطيل 
57.842.2

37.662.4تفسير سبب تعامد مستقيمين33
ًا هو معين 34 ًل مرسوم 22.977.1برهنة ان شك
56.943.1معرفة الستنتاج الناتج من برهنة نظرية فيتاغوروس 35
29.470.6استنتاج رسمي حول المثلث 36
21.178.9اثبات حول المستطيل وقطريه 37
11.988.1استناتج رسمي حول مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا 38
 استنتاج رسمي حول عكس نظرية حاصل ضرب جزئي39

الوتر في دائرة 
46.853.2

 استنتاج رسمي حول تكافؤ الشكال الهندسية المحصورة40
بين خطين مستقيمين متوازيين ومشتركة في نفس القاعدة 

47.752.3
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-ب)2ملحق رقم (

النسب المئوية لجابات معلمي أثناء الخدمة على أسئلة الختبار

 رقم
السؤال 

إجابةهدف السؤال
 صحيحة

 إجابة
طئةاخ

96.43.6التعرف على المثلث 1
97.82.2التعرف على المسطيل2
8119التعرف على المربع 3
91.28.8التعرف على متوازي الضلع4
97.12.9تسمية شبه المنحرف5
95.64.4تسمية الشكل الناتج من اعادة ترتيب شكلين ولصقهما6
94.25.8التعرف على مساحة غرفة بالوحدات المربعة7
76.623.4التعرف على الزوايا الخارجية 8
94.25.8التعرف على الزوايا القائمة 9

93.46.6التعرف على المضلعات المنتظمة 10
95.64.4التعرف على خصائص المربع11
90.59.5التعرف على خصائص المعين12
 التعرف على مساحة مربع بمعرفة مساحة مثلثين قائمي13

الزاوية
90.59.5

97.12.9خصائص المثلث المتساوي الضلع14
87.612.4خصائص المثلث المتساوي الساقين15
80.319.7تسمية شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين16
94.25.8خصائص المستطيل17
77.422.6خصائص شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين 18
928خصائص الزاوية الخارجية لمثلث19
8119علقة متوازي الضلع بالمستطيل 20
82.517.5علقة المربعات ، المستطيلت ،متوازيات الضلع21
42.357.7استدلل منطقي حول المربع والمثلث22
63.536.5استنتاج مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 23
70.829.2 استدلل منطقي حول المثلث المتساوي الضلع والساقين24
81.818.2استنتاج مساحة المثلث القائم الزاوية 25
94.95.1استنتاج سبب توازي مستقيمين 26
8119علقة المربع بالمستطيل 27
13.186.9علقة المستطيلت ومتوازيات الضلع28
83.216.8استنتاج مجموع زوايا المضلع الخماسي 29
89.110.9استنتاج حول المثلث30
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29.270.8اساسيات لبنية الهندسة 31
 عبارات منطقية حول متوازي الضلع ، المربع ،32

المستطيل 
54.745.3

40.159.9تفسير سبب تعامد مستقيمين33
ًا  هو معين 34 ًل  مرسوم 48.251.8برهنة ان شك
79.620.4معرفة الستنتاج الناتج من برهنة نظرية فيتاغوروس 35
37.262.8استنتاج رسمي حول المثلث 36
68.631.4اثبات حول المستطيل وقطريه 37
1981استناتج رسمي حول مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا 38
 استنتاج رسمي حول عكس نظرية حاصل ضرب جزئي39

الوتر في دائرة 
40.159.9

 استنتاج رسمي حول تكافؤ الشكال الهندسية المحصورة40
بين خطين مستقيمين متوازيين ومشتركة في نفس القاعدة 

78.821.2
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-ج)2ملحق رقم (

النسب المئوية لداء معلمي قبل الخدمة حسب الجابة الصحيحة

النسب المئوية لداء معلمي قبل الخدمة على أسئلة الستبانة حسب الجابات الصحيحة
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-د)2ملحق (

النسب المئوية لداء معلمي أثناء الخدمة حسب الجابات الصحيحة

النسب المئوية لداء معلمي أثناء الخدمة على أسئلة الستبانة حسب الجابات الصحيحة
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-هـ)2ملحق (

النسب المئوية لجابات المعلمين على أسئلة الختبار

النسب المئوية لداء معلمي قبل و أثناء الخدمة على أسئلة الستبانة حسب الجابات الصحيحة
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أثناء الخدمة قبل الخدمة
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