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أثر تدريس الهندسة باستخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي في التوصل لمنظريات الرياضية
وبرهانها وتطبيقاتها لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن
محمد الخطيب*

ممخـص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر تدريس اليندسة باستخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي في التوصل لمنظريات
الرياضية وبرىانيا وتطبيقاتيا لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن .تكونت عينة الدراسة من ( )141طالباً من
طالب الصف العاشر األساسي ،قسموا عشوائياً إلى مجموعتين :تجريبية درست باستخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي،
وضابطة درست بالطريقة االعتيادية .وقد استخدمت الدراسة األدوات اآلتية :المادة التعميمية بعد إعادة صياغتيا باستخدام
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،واختبار التوصل لمنظريات الرياضية ،واختبار التوصل لمبراىين الرياضية ،واختبار
تطبيقات النظريات الرياضية .وقد أظيرت النتائج المتعمقة بالتوصل لمنظريات الرياضية وبرىانيا وتطبيقاتيا تفوق طالب
المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة.
الكممـات الدالـة :التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،التوصل لمنظريات الرياضية ،البرىان الرياضي ،تطبيقات النظريات
الرياضية.

المقدمـة
تتميز الرياضيات بميزة تكاد تنفرد بيا عن مختمف فروع
المعرفة وىي طبيعتيا االستداللية ،حيث يمكن اشتقاق نتائج
صادقة من مقدمات معطاة مسمم بصدقيا ،وذلك عن طريق
إتباع خطوات استداللية تحكميا قوانين المنطق ،فالرياضيات
بناء استداللي تتميز قضاياه بالتجريد وال تحمل معنى معينا،
وانما تكتسب معناىا من السياق الحياتي الذي تستخدم فيو.
وتعد اليندسة من فروع الرياضيات األساسية ،التي اجتذبت
مؤرخي العمم والتربية أكثر من أي فرع آخر ،نظ ار لألىمية التي
وضعيا اإلغريق القدماء لميندسة معيا ار لمتفكير السميم ،والدور
األساسي الذي قامت فيو في التطور التاريخي لعمم الرياضيات،
فاليندسة تعمل عمى توسيع قدرات الطمبة العقمية وتنمية أساليب
التفكير المختمفة لدييم ،تتيح الفرص ليم الكتشافات منظمة
ومتتابعة تساعدىم عمى تمثيل وشرح ووصف العالم المحيط بيم
وتحميل المشكالت وحميا.
ويرى سومير ونوكمس )(Sommer, and Nuckols, 2004
و(األمين )2111 ،أن دراسة اليندسة ترتبط بدراسة كل البنيات
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األساسية في الرياضيات ،لذا فإن طبيعة اليندسة وطرائق
تدريسيا ينبغي أن تكون مجاال خصبا لمتدريب عمى أنماط
التفكير المختمفة ،كما أن المغة والمفاىيم والمصطمحات والرموز
اليندسية تتصف بالدقة واإليجاز في التعبير ،إذ يؤدي ذلك إلى
توجيو تفكير الطالب نحو مسارات صحيحة.
ونتيجة لممستجدات واالتجاىات التي طرأت عمى الجوانب
المختمفة لطبيعة اليندسة وطرائق تدريسيا ،فقد جعل المجمس
القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية
(National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,

 ،1989, 2000).موضوع اليندسة من أبرز معايير مناىج
الرياضيات المدرسية ،وذلك لما تقدمو اليندسة لمطمبة من
معارف وعالقات وبصيرة ىندسية مفيدة في مواقف الحياة
اليومية ،فضال عن كونيا السياق المثالي لتنمية ميارات الطمبة
في االستدالل والتبرير وأعمال البرىنة.
إن أىم نشاط يقوم بو الباحثون والعمماء في مجال اليندسة
ىو اكتشاف النظريات الرياضية وبرىانيا ،إذ تساعد النظرية
والبرىان الرياضي الطمبة في تكوين بنيات عقمية موحدة تحتوي
عمى خبرات رياضية وعالقات متبادلة بين تمك الخبرات ،فيي
ال تحقق صحة المبادئ والعالقات فحسب ،بل توفر شواىد
جديدة تساعد الطمبة عمى االستيعاب والتذكر لما يبرىن ( De
.)Villiers, 2003
©  2112عمادة البحث العلمي /اجلامعة األردنية .مجيع احلقوق حمفوظة.
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أثر تدريس اليندسة باستخدام...

فالبرىان الرياضي ىو أسموب ييدف إلى اإلقناع بصحة
قضية ما من خالل تقديم أدلة عمى صحتيا (Thurston,
) ،1995ويعرفو ( )Sfard, 2000بأنو تقديم دليل لتقنع شخصاً أو
جماعة بقضية معينة ،وتقع النظرية والبرىان الرياضي في قمة
مستويات التفكير في الرياضيات ،وتعد من أشد متطمبات حل
المسألة التي تقع في قمة النتاجات التعميمية تعقيداً ( Selden
.)and Selden, 2003
وتعتمد النظرية والبرىان الرياضي عمى قواعد موضوعية
ومبادئ ثابتة في المنطق وذلك لمبعد عن التأثير الذاتي
( ،)Housman, and Porter, 2003فيو نظام من االستنتاجات
يمكن بواساطتو استنتاج صحة قضية موضوع اإلثبات من
المسممات والقضايا األخرى التي أثبتت من قبل (Selden and
) .Selden, 1995ولقد نوه العمماء إلى قيمة البرىان في العمم حتى
عدوىما مترادفين فقالوا :إن البرىان ىو العمم منظو اًر إليو في
أدواتو ،وان العمم ىو البرىان منظور في نتائجو وثمراتو ( Lin
.)David, 2008( ،)and et.al, 2004
ولقد تصدر البرىان الرياضي وثيقة مبادئ مناىج
الرياضيات المدرسية ومعاييرىا الصادرة عام  ،2111عن
المجمس الوطني لمعممي الرياضيات بوصفو أحد معايير
العمميات في الرياضيات ،ويتطمب معيار البرىان الرياضي
إدراك أىمية البرىان كمظير أساسي في تعميم وتعمم
الرياضيات ،واختيار طرق البرىان المناسبة )،(NCTM, 2000
وأورد (خصاونة وآخرون ،)2111 ،و(عبيد )2114 ،أن
النظرية والبرىان في الرياضيات يحمالن مظاىر التعمم اآلتية
لدى الطمبة :إعطاء دليل عمى صحة إجاباتيم ،وتقديم تبرير
لخطوات حل مسألة رياضية ما ،واستخدام التعريفات والعالقات
الرياضية لتبرير فعل ما ،واستخدام نتائج منطقية من معطيات
محددة ،وتقديم أدلة عمى خطأ عالقة غير صحيحة ،وتقييم
طريقة التفكير ،والتعرف إلى معنى االستنتاج واالستقراء
بوصفيما مظيرين أساسيين من مظاىر التفكير الرياضي،وبناء
محاكمات منطقية والحكم عمى صحتيا.
وتكمن أىمية تعميم النظرية والبرىان الرياضي في المراحل
الدراسية جميعيا كما يراىا ( )Lin and et.al, 2002في :مساعدة
الطمبة عمى إكساب أساليب من التفكير ليواجو الحياة المتغيرة
المتسارعة التطور ،ومساعدة الطمبة في إنتاج تعمم جديد إضافة
إلى تطبيق القوانين والمبادئ والنظريات المتعممة سابقا ،الزيادة
من دافعية الطمبة عمى التعمم عندما يواجو مسألة رياضية
وينجح في الوصول إلى حميا مما يدفعو إلى حب الرياضيات
ويشجعو عمى مواصمة دراستيا .ويؤكد ىاو )(Ho, 1994
و( )Heinze et.al, 2004أن تنمية البرىان الرياضي تحتاج إلى

بنية خاصة في الرياضيات والتنوع في استراتيجيات تدريسيا،
تمك االستراتيجيات التي تراعي البنى المعرفية لدى الطالب
والصعوبات التي تواجييم.
ويالحظ المتتبع لمناىج الرياضيات في العقود الثالثة
األخيرة أن ىناك تطو ار واضحاً قد ط أر عمييا ،استجابة
لمتطمبات العصر ،ويتمثل ذلك في تغير أىداف تدريس
الرياضيات ،بحيث بات البحث عن تطبيقاتيا واستخداماتيا
الوظيفية أم ار الزما ،وضرورة ممحة .وعميو لم تعد الرياضيات
تدريبات عقمية ،وميارات مجردة ،وعالقات رمزية ،وانما أصبح
ليا أىداف أخرى جديدة ،مثل القدرة عمى حل المشكالت،
واتخاذ الق اررات ،وتحمل المسؤولية ،وتكوين وعي كامل عند
الطمبة باستخدامات الرياضيات واكساب الطمبة األسموب العممي
السميم في التفكير وبرىنة النظريات والتعميمات ،إذ يعد البرىان
جزءاً مكمالً لمبنية الحديثة لمرياضيات (مينا.)2112 ،
وتؤكد االتجاىات الحديثة نحو مناىج الرياضيات وأساليب
تدريسيا أن الرياضيات أسموب في التفكير ،أساسو الفيم
والمنطق ،ويعتمد أسموب االكتشاف والمناقشة لموصول إلى
الحل ( ،)Lutfiyya, 1998وأن التفكير من المعايير الواضحة
من بين معايير منياج الرياضيات المدرسية لعام ( ،)1989إذ
كان أحد أىم األىداف التي يراد أن تتحقق لدى الطمبة جميعيم
في جميع المراحل (.)NCTM, 1989
ولقد ضمت وثيقة ) (NCTM, 2000أىدافا تفصيمية لمتفكير
فقد بينت في المعيار السابع وىو (معيار التفكير والبرىان) أنو
يجب عمى المناىج المدرسية لمبحث الرياضيات أن تمكن طمبة
المراحل جميعيا ،ابتداء من مرحمة رياض األطفال حتى الصف
الثاني عشر ،من تحقيق األىداف اآلتية :إدراك أىمية التفكير
والبرىان في الرياضيات ،وبناء تخمينات رياضية والتحقق منيا،
وتطوير حجج وبراىين رياضية وتقييميا ،واختيار أنماط مختمفة
من التفكير وأساليب البرىان واستخداميا ).(NCTM, 2000
وقد كان من بين األىداف التي وردت في مناىج
الرياضيات لممرحمتين األساسية والثانوية في األردن أن ينمي
الطالب قدرتو عمى التفكير المنطقي ،والبرىان ،وأن يكتسب
اتجاىات إيجابية نحو التساؤل ،واالبتكار ،والبحث ،إذ إن
عمماء النفس التربوي يركزون كثي اًر عمى دراسة األساليب
المعرفية ،واستراتيجيات حل المشكمة بوصفيا من أبرز مكونات
التفكير الالزم لمتعمم والتعميم (الخطيب.)2116 ،
ولعل من أبرز األساليب التدريسية الحديثة التي ظيرت
مؤخ اًر أسموب التعميم القائم عمى التفكير الرياضي وقد تجمت
أىميتو عندما حدد ) (NCTM, 2000معايير خاصة ومفصمة
لمتفكير الرياضي .ويرى (القرشي )2119 ،و(قطامي)2111 ،
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أن المناىج التي تعتمد التفكير في عرض المحتوى ومعالجتو
تؤىل الطمبة ليصبحوا قادرين عمى رؤية أنفسيم والعالم
المحيط بيم من منظورات مختمفة ،واليدف الرئيس من إعادة
ىيكمية المناىج ىو تطوير إمكانيات وقدرات الطمبة جميعيا
بحيث يصبحوا منتجين لممعرفة ،والمناىج المبنية عمى
التفكير تعمل عمى مزج المحتوى والعمميات مزجا يكون منيما
وحدة واحدة ،بما يسمح لمطمبة بأ ن يطوروا تفكيرىم من خالل
تقبل التعميم الذي يخدميم في المدرسة وحياتيم العممية.
ويرى ىارتيج ) (Hartig, 1994و(القرشي )2119 ،أن
أساليب التفكير الرياضية يمكن أن تساعد الطمبة في تحسين
قدراتيم التحميمية ،واستخدام ىذه القدرات في مواقف مختمفة،
كما تساعدىم عمى تعمم الحقائق والميارات والمفاىيم والمبادئ
الرياضية والعالقات المتبادلة بينيا ،وعمى تفيم الموضوعات
بصورة أعمق ،واالحتفاظ بالمعمومات لمدة أطول ،وتحسين
دافعية الطمبة نحو تعمم الرياضيات ،وجعميا أكثر متعة واثارة
بالنسبة ليم.
لذلك ينادي الميتمون بمجال تدريس الرياضيات بأن يمر
كل الطمبة بخبرة التفكير بوصفيا جزءاً من رياضياتيم
المدرسية .فالتفكير ىو جوىر الرياضيات وروحيا ،ويمثل جزءاً
ىاما من عمل الرياضيين .ومن ثم فإن من الممكن أن يتعمم
الطمبة بصورة أفضل عن طبيعة الرياضيات ،وأنشطة
الرياضيين ،إذا ما قاموا بعمميات التفكير الرياضية (حسن،
.)1999
فالتعميم القائم عمى التفكير الرياضي من األساليب الحديثة
التي ينبغي دراسة أثرىا ،كما أن النظرية والبرىان الرياضي
والقدرة عمى حل المسائل الرياضية من العناصر الميمة في
منظومة المخرجات ،وتأسيساً عمى ما سبق ،وانطالقا من دعوة
كثير من الباحثين منيم(Healy and Harel )Hoyles,2000( :
(NCTM, ،and Sowder, 1998), (Heinze and et.al, 2004),
) (NCTM, 2000) NCTM, 1989) ،2001إلى أىمية النظرية
والبرىان الرياضي بوصفيما ىدفاً مباش اًر ،وان ذلك يؤكد إمكانية
تنميتيما عند التخطيط لذلك ،باإلضافة إلى ندرة البحوث في
ىذا المجال ،لذا تأتي ىذه الدراسة لتقصي أثر تدريس اليندسة
بالتعميم القائم عمى التفكير الرياضي في التوصل لمنظريات
الرياضية وبرىانيا وتطبيقاتيا لدى طالب الصف العاشر
األساسي في األردن.
مشكمة الدراسة وفرضياتها
جاء التأكيد عمى أىمية اليندسة بما تحويو من نظريات
وبراىين رياضية في منياج الرياضيات بسبب النتائج المقمقة

لدى الكثير من طالب المرحمة األساسية ،في االختبارات
الوطنية لضبط النوعية التي تجرى باستمرار ،إذ بينت أحدث
اختبارات ضبط النوعية التي أجريت عمى طمبة الصف العاشر
في مجال اليندسة التي تكون النظريات والبراىين الرياضية
الجزء األكبر من محتواىا أن ( )%82من الطمبة كان أداؤىم
متوسطاً ،وأن ( )%61من الطمبة كان أداؤىم دون المتوسط
(و ازرة التربية والتعميم .)2118 ،وتبين ذلك جميا في الدراسة
الدولية لمرياضيات والعموم ( )TIMSSالتي أجريت عام
 ،1995/1994وقد ظير ىذا الضعف مجددا في الدراسة
الدولية التي أجريت عام  ،1999/1998وعام ،2114/2113
( .2117/2116المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،
.)2119
كما أن النظرية والبرىان الرياضي من الموضوعات الميمة
في مجال الرياضيات في المراحل التعميمية المختمفة ،وعمى
الصعيد العالمي تبرز في المعايير الخاصة بمنياج الرياضيات
والمنبثقة عن ( )NCTM ,2000األىمية البالغة لموضوع البرىان
الرياضي في المراحل التعميمية المختمفة في المدرسة ،وعمى
الصعيد المحمي تشير مناىج الرياضيات الحديثة لممراحل
األساسية إلى ضرورة تأكيد البرىان الرياضي في تدريس
الرياضيات ،وأن يكون لمنظرية الرياضية وبرىانيا وتطبيقاتيا
نصيب وافر في حصص الرياضيات ،ليذا الغرض أقيمت في
مراكز مختمفة من المممكة دورات خاصة لممعممين بيدف
تذويت مناىج الرياضيات الجديدة عامة ،وتسميط الضوء عمى
الموضوعات الخاصة التي أرادت و ازرة التربية والتعميم تأكيدىا
مثل التفكير الرياضي ،والبرىان الرياضي (و ازرة التربية والتعميم،
 .)2115ومن ىنا تبرز مشكمة الدراسة بضرورة البحث عن
استراتيجيات تدريسية جديدة ترتبط بحياة الفرد المستندة إلى
مشكالت حياتية حقيقية داخل غرفة الصف ،وبالتحديد تحاول
ىذه الدراسة االجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
"ما أثر تدريس الهندسة باستخدام التعميم القائم عمى
التفكير الرياضي في التوصل لمنظريات الرياضية وبرهانها
وتطبيقاتها لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن"
من خالل اختبار الفرضيات اآلتية:
 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 )1015بين متوسط درجات طالب الصف العاشر األساسي
الذين يدرسون اليندسة باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
الرياضي ،ومتوسط درجات زمالئيم الذين يدرسون المادة
نفسيا بالطريقة االعتيادية ،في التوصل لمنظريات
الرياضية.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
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 )1015بين متوسط درجات طالب الصف العاشر األساسي
الذين يدرسون اليندسة باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
الرياضي ،ومتوسط درجات زمالئيم الذين يدرسون المادة
نفسيا بالطريقة االعتيادية ،في برىان النظريات الرياضية.
 .3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 )1015بين متوسط درجات طالب الصف العاشر األساسي
الذين يدرسون اليندسة باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
الرياضي ،ومتوسط درجات زمالئيم الذين يدرسون المادة
نفسيا بالطريقة االعتيادية ،في تطبيقات النظريات
الرياضية.
أهمية الدراسة
األهمية النظرية :تستمد الدراسة أىميتيا من:
 .1موضوع اليندسة الذي يحتل مكانة متميزة بين المجاالت
الرياضيات األخرى ،لما لو من تطبيقات حياتية متعددة
ومن عالقتو بالموضوعات األخرى ،وفي كونو يعد ميدانا
خصبا لتدريب الطمبة عمى أنماط من أساليب التفكير
السميم ،وتنميتيا بحيث تالزميم طيمة حياتيم.
 .2أىمية البرىان الرياضي وعالقتو بالتفكير ،إذ يعد البرىان
الرياضي منشطا ىاما في الرياضيات من حيث كونو من
أىم النتاجات لعممية التعميم والتعمم.
 .3طبيعة النظرية والبرىان الرياضي وما يمثالنو من جوىر
الرياضيات ،وانعكاس تدريسيا عمى تكوين أجيال مثقفة
رياضيا.
األهمية العممية :تنبع أىمية ىذه الدراسة من كونيا:
 .1تمقي الضوء عمى أسموب في التعميم ،والذي في حال
ثبات فاعميتو في تدريس النظرية الرياضية وبرىانيا ،فإنو من
المؤمل أن يسيم في إثراء البرامج التدريبية لمعممي الرياضيات
والمسؤولين عن تصميم المناىج .وبالتالي ،سيعزز من سالمة
التوجو الجديد في و ازرة التربية والتعميم بضرورة تبني
استراتيجيات جديدة فعالة.
 .2يمكن االفادة من االختبارات التي تقدميا الدراسة في
تصميم وتطوير اختبارات اخرى لمتعرف عمى قدرة الطمبة في
التوصل لمنظريات الرياضية وبرىانيا.
مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
فيما يأتي عدد من مصطمحات الدراسة التي تم تعريفيا
إجرائيا عمى النحو اآلتي:
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي :مجموعة التحركات

التي يقوم بيا المعمم من حيث تخطيط وتنظيم وتنفيذ المادة
الدراسية (وحدة اليندسة التحميمية) ،لمحصول عمى النظرية
وبرىانيا باستخدام أنماط محددة من التفكير الرياضي تتمثل في
(التفكير االستقرائي ،والتفكير االستنتاجي ،والتفكير المنطقي،
تفكير حل المشكمة) بصورة منظمة ومرتبة ترتيباً منطقيا
(الخطيب.)2116 ،
وىذا تعريف موجز بيده األنماط من التفكير:
 التفكير االستقرائي :ىو الوصول إلى األحكام العامة ،أو
النتائج اعتماداً عمى حاالت خاصة ،أو جزئيات من الحالة
العامة ،أي أن الجزئيات أو الحاالت الخاصة ىي أمثمة من
الحاالت العامة أو النتيجة التي تم استقراؤىا.
 التفكير االستنتاجي :ىو الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً
عمى مبدأ عام أو مفروض ،أو ىو تطبيق المبدأ أو القاعدة
العامة عمى حالة أو حاالت خاصة من الحاالت التي
تنطبق عمييا القاعدة أو المبدأ.
 التفكير المنطقي :ىو قدرة عقمية تمكن الفرد من االنتقال
المقصود من المعموم إلى غير المعموم ،مسترشداً بمبادئ
وقواعد موضوعية.
 تفكير حل المشكمة :ىو القدرة عمى التأمل في الموقف
وتحميمو إلى عناصره المختمفة والبحث عن العالقات
الداخمية بين ىذه العناصر ،بفرض فروض لمحل ،ومحاولة
اختبار ىذه الفروض ،لموصول إلى الحل الذي يتطمبو ىذا
الموقف ثم التحقق من النتيجة التي تم التوصل إلييا.
النظرية الرياضية :ىي مجموعة من الفروض المترابطة
معاً ومبنية عمى أساس سابق (فرضيات ومسممات ونظريات
سابقة) والتي يمكن إثبات صحتيا عن طريق البرىان الرياضي،
والتوصل إلى النظرية ىو التوصل إلى تخمين مبني عمى
أساس ،أي ىو التوصل إلى قانونية رياضية بوساطة طرق
الحصول عمى المعرفة ،ويقاس بالعالمة التي يحصل عمييا
الطالب عمى اختبار التوصل لمنظريات الرياضية الذي أعده
الباحث.
البرهان الرياضي :ىو الدليل أو الحجة لبيان صحة عبارة
تنتج من صحة عبارات سابقة ليا ،وىو مجادلة أو عرض لألدلة
التي تقنع أو تدفع الشخص إلى قبول صحة قضية معينة ،وفي
مجال الرياضيات فإن المجادلة االستنتاجية ىي المعيار الذي
يتخذه الرياضيون لقبول صحة قضية معينة (الخطيب.)2116 ،
والتوصل إلى البرهان ىو استخدام طرق وأساليب التفكير
المختمفة التي يمكن اتباعيا إليجاد فكرة أو أفكار تؤدي إلى
برىان النظرية ،ويقاس بالعالمة التي يحصل عمييا الطالب عمى
اختبار البرىان الرياضي الذي أعده الباحث.
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التطبيقات الهندسية :مجموعة من المواقف التي تستدعي
من الطالب استخدام النظريات اليندسية إليجاد حل ليا ،وتقاس
بالعالمة التي يحصل عمييا الطالب عمى اختبار تطبيقات
النظرية اليندسية الذي أعده الباحث.

األساسي ،بحيث تتكون المجموعة التجريبية من شعبتين،
وكذلك المجموعة الضابطة.

الطريقة واإلجراءات
أفراد الدراسة
تكون أفراد الدراسة من أربع شعب من شعب الصف
حدود الدراسة ومحدداتها
العاشر األساسي في مدرسة الشييد أحمد الزيود الثانوية لمبنين
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى وحدة دراسية من كتابالتابعة لمديرية التربية والتعميم لمنطقة الزرقاء الثانية ،في العام
الرياضيات لمصف العاشر األساسي ،وىي وحدة اليندسة
الدراسي  ،2119/2118وبمغ عدد طالب الصف العاشر
التحميمية الذي أقرتو و ازرة التربية والتعميم في األردن لمعام
( )141طالبا.وتم تقسيميم عشوائيا الى مجموعتين :التجريبية
الدراسي .2116 /2115
وتكونت من شعبيتين ،والضابطة وتكونت من الشعبتين
 اقتصر تطبيق الدراسة عمى طالب الصف العاشر األساسياآلخريين ،وسبب اختيار الصف العاشر األساسي ،النو يعد
الممتحقين بالمدارس الحكومية التابعة لمديرية الزرقاء الثانية
نقطة فاصمة بين المرحمة االساسية والمرحمة الثانوية ،ويعتمد
لمعام الدراسي .2119 /2118
كثيراعمى نتائج الطالب فيو من أجل التوزيع في المسارات
 أدوات الدراسة ىي أدوات ومقاييس طورىا الباحث ألغراضاألكاديمية المختمفة (عممي ،إدارة معموماتيو ،أدبي ،)...،كما
الدراسة ،وتشمل المادة التعميمية وتقديم المحتوى الرياضي
أن أكثر االختبارات الدولية والوطنية في الرياضيات تجرى عمى
من خالل التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،وثالثة
طمبة الصف العاشر األساسي.
اختبارات قام الباحث بإعدادىا وىي :اختبار النظريات
ولمتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل البدء بالمعالجة تم
اليندسية ،واختبار البرىان الرياضي ،واختبار تطبيقات
تطبيق اختبار في النظريات اليندسية ،واختبار في البرىان
النظريات اليندسية ،لذا فإن تفسير النتائج يعتمد بشكل
الرياضي ،واختبار تطبيقات النظريات اليندسية عمى عينة
كبير عمى درجة صدق األدوات والمقاييس وعمى درجة
وحسب المتوسط الحسابي واالنحراف
ثبات االختبارات.
الدراسة بشكل قبمي ُ
المعياري لعالمات كل مجموعة من مجموعات الدراسة ،وكانت
 تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة قصدية من المدارسالنتائج كما تظير في الجدول(.)1
التي تحتوي عمى أربع شعب عمى األقل لمصف العاشر
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار النظريات الهندسية
واختبار البرهان الرياضي واختبار تطبيقات النظريات الهندسية القبمي
االنحراف المعياري
العدد المتوسط الحسابي
المجموعة
االختبار
االختبار النظريات
اليندسية

اختبار البرىان الرياضي
اختبار تطبيقات النظريات
اليندسية

المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية

71
71
71
71
71
71

9083
9046
8049
8099
11013
11083

1066
1059
109
108
2075
2089

النظريات اليندسية القبمي .ولتحديد داللة ىذه الفروق تم
يالحظ من الجدول ( )1عدم وجود فروق ظاىرية بين
استخدام تحميل التباين األحادي ( )ANOVAوكانت النتائج كما
المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات الدراسة في اختبار
في الجدول (.)2
النظريات اليندسية واختبار البرىان الرياضي واختبار تطبيقات
الجدول ()2
نتائج تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلمتوسط عالمات طمبة مجموعات الدراسة عمى اختبار النظريات الهندسية واختبار
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البرهان الرياضي واختبار تطبيقات النظريات الهندسية القبمي
متوسط
درجات
مجموع
وجه المقارنة
مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
االختبار
االختبار النظريات
اليندسية

اختبار البرىان
الرياضي
اختبار تطبيقات
النظريات اليندسية

بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

40829
3630314

1
138

40829
20633

80751
4860471
170151
11970786

1
138
1
138

80751
30525
170151
70955

يالحظ من الجدول ( )2إن قيم (ف) المحسوبة عمى التوالي
تساوي ( ،)20156( ،)20482( ،)10834وىي غير دالة
إحصائيا عند مستوى ( ،)1015=αوىذا يشير إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات
طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالمعالجة عمى
اختبار النظريات اليندسية واختبار البرىان الرياضي واختبار
تطبيقات النظريات اليندسية القبمي ،مما يعني تكافؤ مجموعات
الدراسة قبل البدء بتطبيق الدراسة.
أدوات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى األدوات اآلتية:
أوال :المادة التعميمية بعد إعادة صياغتيا باستخدام التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي.
ثانياً :اختبار في النظريات اليندسية.
ثالثاً :اختبار في البرىان الرياضي.
رابعاً :اختبار تطبيقات النظريات اليندسية.
فيما يأتي توضيح لخطوات إعداد كل أداة من األدوات:
أوالً :المادة التعميمية بعد إعادة صياغتها باستخدام
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي.
 -1تحديد وحدات الدراسة:
تم اختيار الوحدة السادسة من منياج الرياضيات لمصف
العاشر األساسي ،وموضوعيا اليندسة التحميمية ألن موضوع
اليندسة يتناول العديد من النظريات والبراىين التي تالءم طبيعة
التعمم القائم عمى التفكير الرياضي ،وألنيا من الموضوعات
الميمة التي سوف يبنى عمييا التعمم في الصفوف المتقدمة.
 -2حصر النتاجات التعميمية:
 حصر النتاجات التعميمية المتضمنة في وحدة اليندسةالتحميمية ،واعادة صياغة المادة التعميمية عمى صورة

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

10834

1018

20482

1012

20156

10144

مجموعة مرتبة من الدروس بما يتالءم وطبيعة التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي .وقد اشتممت الخطة الخاصة بكل
درس من دروس الوحدة بعد إعادة صياغتيا باستخدام
التعمم القائم عمى التفكير الرياضي عمى ما يمي :النتاجات
التعميمية ،الوسائل التعميمية ،األنشطة المستخدمة ،سير
الدرس (التطبيق) :ويشمل :المقدمة ،ومرحمة التفكير
االستقرائي ،ومرحمة التفكير االستنتاجي ،ومرحمة التفكير
المنطقي ،ومرحمة تفكير حل المشكمة ،التقويم.
 التركيز عمى أن تستثير الدروس تفكير الطالب ،وتساعدعمى بناء المعرفة الرياضية ،وتثير دافعيتيم لمتعمم ،وتغطي
عناصر المعرفة الرياضية الموجودة في المحتوى.
 إعداد الدروس باالستفادة من االختبارات الدولية والوطنية،وكتب الرياضيات المختمفة ،وبعض مواقع االنترنت
المتخصصة بموضوع التفكير.
 تطمب إعداد المادة الدراسية مدة شيرين تقريباً. -3تحكيم المادة التعميمية:
بعد إعداد المادة التعميمية ،عرضت عمى مجموعة من
المحكمين البالغ عددىم ( )8محكمين  ،لمتأكد من صدق المادة
التعميمية ،وإلبداء الرأي حول مدى وضوح النتاجات ودقتيا،
ومدى ارتباط الدروس بالنتاجات ،ومدى مطابقة الدروس
لممحتوى الرياضي ،ومدى كفاية المادة التعميمية بمياميا حسب
الخطة الموضوعة لتجربة الدراسة ،ومدى مسايرة المادة
التعميمية ألسموب التعميم المقترح ،واقتراح أي تعديالت يرونيا
مناسبة.
تم األخذ برأي المحكمين ،وأعيدت صياغة بعض الدروس،
باإلضافة إلى إجراء بعض التعديالت المتعمقة بتنظيم المادة
التعميمية ،واحكام الجانب المغوي ،طبقاً لما أشار إليو
المحكمون ،وتم إعدادىا بالصورة النيائية.
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ثانياً :اختبار لنظريات الرياضية
قام الباحث بعد االطالع عمى الدراسات التي تناولت تدريس
النظريات الرياضية مثل دراسة (عفانةVan Hiele, ( ،)2111 ،
 )Hanna, 2000( ،)Balacheff, 1988( ،)1986بإعداد اختبار
لمتوصل لمنظرية الرياضية ،إذ استخدم لقياس قدرة الطالب عمى
التوصل لمنظرية الرياضية ،وتم بناء االختبار وفق الخطوات
اآلتية:
 .1تعريف النظرية الرياضية :ىي مجموعة من الفرضيات
المترابطة معاً والمبنية عمى أساس سابق (فروض ومسممات
ونظريات سابقة) ،وىي يمكن إثبات صحتيا عن طريق البرىان
الرياضي.
 .2تعريف التوصل إلى النظرية :ىو التوصل إلى تخمين
مبني عمى أساس ،أي ىو التوصل إلى قانونية رياضية
بوساطة طرق الحصول عمى المعرفة.
 .3تحميل محتوى وحدة اليندسة التحميمية بطريقة تبرز
النظريات التي يفترض أن يتعمميا الطالب ،واالستعانة
بالنتاجات التي تضمنتيا المادة التعميمية ونتائج التحميل ليا.
 .4إعداد فقرات االختبار بصورة أولية ،إذ بمغ عدد ىذه
الفقرات ( )21فقرة ،وعرض االختبار في صورتو المبدئية،
مرفقاً بالمادة التعميمية عمى السادة المحكمين ،لمتأكد من صدق
االختبار وإلبداء مالحظاتيم ،وبعد االطالع عمى آراء
المحكمين أجريت التعديالت الالزمة.
 .5إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى مجموعة من
الطالب ،البالغ عددىم ( )21طالباً من خارج عينة الدراسة،
لحساب درجة الصعوبة ،ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات
االختبار .وقد حذفت الفقرات ذات درجات الصعوبة ومعامالت
التمييز المنخفضة ليصبح عدد فقرات االختبار ( )11فقرات.
 .6تجريب االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من
( )25طالباً وحساب معامل ثبات االختبار من خالل تطبيق
االختبار ثم إعادة تطبيقو بعد حوالي (أسبوعين) وكان معامل
الثبات ( )1082وىي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة .ووضعت
إجابات نموذجية ألسئمة االختبار ،وسمم تصحيح .وبذلك بمغت
العالمة القصوى عمى اختبار التوصل النظريات الرياضية
( )31درجة .والزمن الالزم ألداء االختبار ( )31دقيقة.
ثالثاً :اختبار البرهان الرياضي
قام الباحث بعد االطالع عمى الدراسات التي تناولت تدريس
البرىان الرياضي مثل دراسة (Hanna, ( ،)Balacheff, 2002
( ،)Hanna, 1989( ،)1996حنفي )2111 ،بإعداد اختبار
البرىان الرياضي ،حيث استخدم لقياس قدرة الطالب عمى

التوصل لمبرىان الرياضي ،وقد تم بناء االختبار وفق الخطوات
اآلتية:
 .1تعريف البرىان الرياضي :ىو الدليل أو الحجة لبيان
صحة عبارة تنتج من صحة عبارات سابقة ليا ،وىو مجادلة أو
عرض لألدلة التي تقنع أو تدفع الشخص إلى قبول صحة
قضية معينة ،وفي مجال الرياضيات فإن المجادلة االستنتاجية
ىي المعيار الذي يتخذه الرياضيون لقبول صحة قضية معينة
(الخطيب.)2116 ،
 .2تعريف التوصل إلى البرىان :ىو استخدام طرق
وأساليب التفكير المختمفة التي يمكن اتباعيا إليجاد فكرة أو
أفكار تؤدي إلى برىان النظرية.
 .3تحميل محتوى وحدة اليندسة التحميمية بطريقة تبرز
البراىين التي يفترض أن يتعمميا الطالب ،واالستعانة بالنتاجات
التي تضمنتيا المادة التعميمية ونتائج التحميل ليا.
 .4إعداد فقرات االختبار بصورة أولية ،وبمغ عدد ىذه
الفقرات ( )11فقرات ،وجميعيا من النوع المقالي.
 .5عرض االختبار في صورتو المبدئية ،مرفقاً بالمادة
التعميمية عمى السادة المحكمين ،لمتأكد من صدق االختبار
وإلبداء مالحظاتيم ،وبعد االطالع عمى آراء المحكمين أجريت
التعديالت الالزمة.
 .6إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى مجموعة من
الطالب ،البالغ عددىم ( )31طالباً من خارج عينة الدراسة،
وذلك لحساب درجة الصعوبة ،ومعامل التمييز لكل فقرة من
فقرات االختبار .وحذفت الفقرات ذات درجات الصعوبة
ومعامالت التمييز المنخفضة ليصبح عدد فقرات االختبار ()5
فقرات.
 .7تجريب االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من
( )21طالباً ،وحساب معامل ثبات االختبار من خالل تطبيق
االختبار ثم إعادة تطبيقو بعد حوالي (أسبوعين) وكان معامل
الثبات ( )1085وىي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة .ووضعت
إجابات نموذجية ألسئمة االختبار ،وسمم تصحيح وبمغت
العالمة القصوى عمى اختبار التوصل لمبرىان الرياضي ()25
درجة .والزمن الالزم ألداء االختبار ( )31دقيقة.
رابعاً :اختبار التطبيقات الهندسية
قام الباحث بعد االطالع عمى الدراسات التي تناولت
البرىان الرياضي مثل دراسة (محمد( ،)2111 ،فيد،)2111 ،
(الخصاونة( ،)1994 ،عشوش )1996 ،بإعداد اختبار
لمتطبيقات اليندسية ،حيث استخدم لقياس قدرة الطالب عمى
استخدام النظريات الرياضية في مواقف حياتية ،ولقد تم بناء
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االختبار وفق الخطوات اآلتية:
 .1تحديد أىداف االختبار المتمثمة في مدى امتالك
الطالب الفيم والقدرة عمى استخدام تطبيقات النظريات الرياضية
(فيو صورة أخرى الختبار النظريات الرياضية ،ولكنو أقرب
إلى حياة الطالب) .وتحديد ميارات الطالب في إصدار األحكام
حول ناتج العمميات المختمفة .وتحديد قدرة الطالب عمى تفسير
ما توصل إليو من نتائج.
 .2يعتمد محتوى االختبار عمى مجموعة من المواقف
الحياتية في الرياضيات ولموصول إلى تمك الصياغة النيائية تم
وضع مصفوفة االختبار ومن خالل ىذه المصفوفة تم وضع
( )15موقفاً في الرياضيات لموصول إلى اليدف من االختبار،
وتم االعتماد عمى توضيح األداء العقمي والمحتوى المعرفي لكل
موقف.
 .3صياغة المواقف في صورة لفظية ،وروعي أن يشتمل
الموقف عمى صورة توضح داللتو حيث تنقل الطالب إلى حد
ما إلى البيئة الحياتية ،وروعي دقة الصياغة في األلفاظ
المغوية.
 .4عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين لتحديد
مدى مالءمة المواقف لميدف المحدد ،باإلضافة إلى تحديد
مدى مناسبتيا لمطالب ولما تم تدريسو ،وقد أخذ بآراء
المحكمين وعد االختبار صادقاً بناء عمى ما أورده المحكمون.
 .5تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من مجتمع
الدراسة عددىا ( )31طالبا قبل إجراء الدراسة ،وتم حساب
معامل الصعوبة ومعامل التمييز ،وحذفت المواقف التي كانت
معامالت صعوبتيا وتمييزىا أقل من ( ،)1021وتم اختيار
المواقف ذات التمييز األفضل ،حيث تم اختيار ( )11مواقف،
وبذلك تكون اختبار التطبيقات اليندسية في صورتو النيائية من
( )11مواقف.
 .6حساب معامل ثبات االختبار من خالل تطبيق االختبار
ثم إعادة تطبيقو بعد حوالي (أسبوعين) وكان معامل الثبات
( ،)1091وىي نسبة ثبات عالية لمفردات االختبار،ووضعت
إجابات نموذجية ،وسمم تصحيح ،وبمغت العالمة القصوى عمى

المتوسطان الحسابيان واالنحرافان المعياريان
المجموعة
التجريبية
الضابطة
المجموع

العدد
71
71
141

االختبار ( )51درجة ،وكان الزمن الالزم ألداء اختبار المواقف
( )41دقيقة.
إجراءات الدراسة
 01إعادة صياغة المحتوى الرياضي لوحدة دراسية (اليندسة
التحميمية) باستخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي.
 02إعداد اختبار النظريات الرياضية ،والبراىين الرياضية،
والتطبيقات اليندسية.
 03تم توزيع شعب الصف العاشر األساسي بالطريقة
العشوائية إلى شعبتين كمجموعة تجريبية ،وشعبتين
كمجموعة ضابطة .فقد قام الباحث بتدريب معمم
المجموعتين عمى التدريس وفق األسموب المقترح.
 04بعد االنتياء من عممية التدريس ،تم تطبيق أدوات الدراسة
(اختبار النظريات اليندسية ،واختبار البراىين الرياضية،
واختبار المواقف اليندسية) عمى عينة الدراسة (طالب
المجموعة التجريبية والضابطة).
نتائج الدراسة ومناقشتها
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات في ضوء
متغيرات الدراسة التابعة وىي( :التوصل لمنظريات اليندسية،
وبرىان النظريات الرياضية ،وتطبيقات النظريات اليندسية)
النتائج اآلتية :نصت الفرضية األولى والمتعمقة بأداء الطالب
عمى التوصل لمنظريات اليندسية عمى أنو( :ال يوجد فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.5 = αبين متوسط
درجات طالب الصف العاشر األساسي ،الذين يدرسون
الهندسة التحميمية باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
الرياضي ،ومتوسط درجات زمالئهم الذين يدرسون المادة
نفسها بالطريقة االعتيادية ،في التوصل لمنظريات الرياضية).
والختبار صحة الفرضية السابقة ُح ِسب المتوسطان الحسابيان
واالنحرافان المعياريان ألداء أفراد الدراسة عمى اختبار التوصل
لمنظريات اليندسية حسب المجموعة والجدول ( )3يظير ىذه
النتائج.

الجدول ()3
ألداء عينة الدراسة عمى اختبارالنظريات الرياضية حسب المجموعة
اختبار التوصل لمنظريات الرياضية
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
201
16063
1075
14056
202
15059
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تحميل التباين المصاحب ( )ANCOVAلتحميل عالمات طمبة
يبين الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي لعالمات طالب
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار التوصل
المجموعة التجريبية كان ( ،)16063وأن المتوسط الحسابي
لمنظريات الرياضية البعدي ،عمماً بأنو تم اعتماد العالمات التي
لعالمات طالب المجموعة الضابطة كان ( ،)14056عمى
حصل عمييا طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى
اختبار التوصل لمنظريات الرياضية ،عمماً بأن العالمة القصوى
التوصل لمنظريات الرياضية القبمي متغي اًر مصاحباً .والجدول
لالختبار ىي (.)31
( )4يبين ىذه النتائج.
ولمعرفة ما إذا كان ىذا الفرق ذا داللة إحصائية أُستخدم
الجدول ()4
نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب لممقارنة بين متوسطي عالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار
التوصل لمنظريات الرياضية
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة اإلحصائية
1049
1048
1081
1
1081
االختبار القبمي
1011
36047
136079
1
136079
الطريقة
53075
137
513028
الخطأ
139
665079
المجموع
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،وىذا يعني رفض الفرضية
يبين الجدول ( )4وجود فرق ذي داللة إحصائية (= α
الصفرية األولى وقبول الفرضية البديمة.
 )1015بين المتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
ولتحديد اتجاه ىذا الفرق ،لمعرفة أثر استخدام التعميم القائم
التجريبية ،والمتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
عمى التفكير الرياضي ،حسب المتوسطان الحسابيان المعدالن
الضابطة عمى اختبار النظريات الرياضية ،كانت قيمة ف
لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى
المحسوبة ( )36047والداللة اإلحصائية ( ،)10111وقد جاءت
اختبار النظريات الرياضية ،والجدول ( )5يوضح ذلك.
ىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
الجدول ()5
المتوسطان الحسابيان المعدالن والخطأ المعياري لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة عمى اختبار النظريات الرياضية
النظريات الرياضية
المجموعة
العدد المتوسط الحسابي المعدل الخطأ المعياري
1023
1606
71
التجريبية
1023
1406
71
الضابطة
يظير الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات
طمبة المجموعة الضابطة عمى اختبار النظريات الرياضية
البعدي ىو ( ،)1406وأن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات
طمبة المجموعة التجريبية عمى اختبار التوصل لمنظريات
الرياضية البعدي ىو ( ،)1606أي بفارق ( )2وىذا يدل عمى
أن الفارق كان لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،أي تفوق
طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في
نتائج اختبار النظريات الرياضية.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى ما يتمتع بو التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي من ميزات تعميمية متعددة .فيو يزود

الطالب بتعمم ذي معنى لمرياضيات ،ويزيد من مشاركة
الطالب واثارتيم لألسئمة خالل الحصة ،وىذا بدوره ساعد
طالب المجموعة التجريبية عمى فيم ما تعمموه .وىذا ما أكده
(برويير )2112 ،عندما عد التعميم القائم عمى التفكير عممية
عقمية يمكن استثمارىا في إعداد طالب مفكرين ومنتجين من
خالل معرفتيم لمميارات المتضمنة فييا ،وتوجد لدى الطالب
دافعاً وحاف از لمتابعة التعمم ،مما يجعميم يبحثون عن المعرفة
ويكتشفونيا بأنفسيم ويوظفونيا في الحياة.
كما ييتم التعميم القائم عمى التفكير الرياضي بالمحتوى
المراد تعممو ،وبما يوجد لدى الطالب من أبنية معرفية ،لذلك
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استيعاب النظريات وفيميا ،ومكنيم من إدراك العالقة بين
فيو ييتم بكيفية تنظيم خبرات المحتوى بحيث يسيل تمثيل
النظريات ،مما منحيم فرصة أكبر البتكار صياغتيم الخاصة
المادة المعرفية المراد تعمميا في األبنية المعرفية لمطالب،
لمنظريات ،وىذا بدوره انعكس إيجابياً عمى تحصيميم .وتتفق
وتكوين أبنية معرفية جديدة ترتبط بما يناسبيا من أبنية لدى
ىذه النتيجة مع العديد من نتائج الدراسات السابقة التي اىتمت
الطالب ،وعمى ىذا األساس يتم تنظيم وتخطيط خبرات التعمم
بدراسة أثر استخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي في
التي يمرون بيا ،األمر الذي يقود إلى تعميق الفيم وزيادة
التوصل لمنظريات الرياضية مثل :دراسة )،(Duval, 1998
التحصيل الدراسي .ويمكن أن يعزى ذلك التفوق إلى الفرص
)( ،(Duval, 2000عشوش ،)1996 ،ودراسة (عفانة.)2111 ،
التي يوفرىا التعميم القائم عمى التفكير الرياضي من تحديد
ونصت الفرضية الثانية والمتعمقة بأداء الطالب عمى اختبار
النظريات ،وفيميا ،واعادة ترتيبيا وصياغتيا ،واستخدام
البرىان الرياضي عمى أنو( :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
الطالب لما لدييم من معمومات ذات عالقة بيذه النظريات،
عند مستوى الداللة ( ).0.5 = αبين متوسط درجات طالب
واثارة أسئمة حول النقاط التي ال يستطيعون فيميا من
الصف العاشر األساسي ،الذين يدرسون الهندسة التحميمية
النظريات ،ومن ثم جمع المعمومات ذات العالقة بالنظرية،
باستخدام التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،ومتوسط
وتحميميا وتصنيفيا وترتيبيا وفحصيا في ضوء األدلة والحجج
درجات زمالئهم الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة
التي تؤيدىا .وقد توصمت (فيد )2111 ،إلى أن القدرة عمى
االعتيادية ،في البرهان الرياضي).
فيم النظريات أكثر من عممية لجمع المعمومات والقواعد .إنيا
والختبار صحة الفرضية السابقة ُح ِسب المتوسطان
تطوير الستراتيجية إدراكية مرنة تساعد عمى تحميل المواقف
الحسابيان واالنحرافان المعياريان ألداء عينة الدراسة عمى
غير المتوقعة وتعطي حالً ذا معنى.
اختبار البرىان الرياضي حسب المجموعة والجدول ( )6يظير
كما إن تدريس الطالب باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
ىذه النتائج.
الرياضي ساعدىم عمى تنظيم طريقتيم في التفكير ،ومكنيم من
الجدول ()6
المتوسطان الحسابيان واالنحرافان المعياريان ألداء عينة الدراسة عمى اختبار البرهان الرياضي حسب المجموعة
البرهان الرياضي
المجموعة
العدد المتوسط الحسابي اال نحراف المعياري
1409
19026
71
التجريبية
306
12047
71
الضابطة
1104
15086
141
المجموع
تحميل التباين المصاحب ( )ANCOVAلتحميل عالمات طمبة
يبين الجدول ( )6أن المتوسط الحسابي لعالمات طالب
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار البرىان
المجموعة التجريبية كان ( ،)19026وأن المتوسط الحسابي
الرياضي البعدي ،عمماً بأنو تم اعتماد العالمات التي حصل
لعالمات طالب المجموعة الضابطة كان ( ،)12047عمى
عمييا طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى البرىان
اختبار البرىان الرياضي عمماً بأن العالمة القصوى لالختبار
الرياضي القبمي متغي اًر مصاحباً .والجدول ( )7يبين ىذه
ىي (.)25
النتائج.
ولمعرفة ما إذا كان ىذا الفرق ذا داللة إحصائية استخدم
الجدول ()7
نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب لممقارنة بين متوسطي عالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار
البرهان الرياضي
الداللة
متوسط
درجات
مجموع
قيمة ف
مصدر التباين
اإلحصائية
المربعات
الحرية
المربعات
1047
1052
61086
1
61086
االختبار القبمي
الطريقة

1598091

1
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16346096
18121024

119032
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التعميم القائم عمى التفكير الرياضي ،وىذا يعني رفض الفرضية
يبين الجدول ( )7وجود فرق ذي داللة إحصائية (= α
الصفرية الثانية وقبول الفرضية البديمة.
 )1015بين المتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
ولتحديد اتجاه ىذا الفرق ،لمعرفة أثر استخدام التعميم القائم
التجريبية ،والمتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
عمى التفكير الرياضي ،حسب المتوسطان الحسابيان المعدالن
الضابطة عمى اختبار البرىان الرياضي ،حيث كانت قيمة ف
لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار
المحسوبة ( )13041والداللة اإلحصائية ( ،)10111وقد جاء
البرىان الرياضي ،والجدول ( )8يوضح ذلك.
ىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
الجدول ()8
المتوسطان الحسابيان المعدالن والخطأ المعياري لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة عمى اختبار البرهان الرياضي
البرهان الرياضي
المجموعة
العدد المتوسط الحسابي المعدل الخطأ المعياري
103
1902
71
التجريبية
103
1205
71
الضابطة
يظير الجدول ( )8أن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات
طمبة المجموعة الضابطة عمى اختبار البرىان الرياضي البعدي
ىو ( ،)1205وأن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات طمبة
المجموعة التجريبية عمى اختبار البرىان الرياضي البعدي ىو
( ،)1902أي بفارق ( )607ويدل ذلك عمى أن ىذا الفارق
لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،أي تفوق طمبة المجموعة
التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في نتائج اختبار
البرىان الرياضي.
ويمكن تفسير تفوق طالب المجموعة التجريبية عمى طالب
المجموعة الضابطة في البرىان الرياضي بأن استخدام التعميم
القائم عمى التفكير الرياضي يزود المتعممين بممخص تخطيطي
لما تعمموه ،ويتطمب ذلك منيم البحث عن أوجو الشبو
واالختالف بين النظريات الرياضية ،لذا يكون المتعمم مستمع ًا
ومنظماً ،ومصنفاً ،ومرتباً لمنظريات .ويساعد استخدام التعميم
القائم عمى التفكير الرياضي من خالل المناقشة عمى توفير
مناخ تعممي جماعي يتطمب إشراك المتعممين في تصميم
العالقات بين المعطيات والمطموب لموصول إلى البرىان ،كما
يسيم استخداميا في الفصل بين المعمومات الميمة والمعمومات
اليامشية واختيار الخطوات المناسبة لموصل إلى البرىان.
ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى ما يتميز بو أسموب
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي من تنظيم لممعمومات
واعادة تشكيميا معرفياً لدى المتعممين ،إذ أنو ييتم بتحميل
النظرية ،ويكشف عما تتضمنو من مفاىيم وعالقات ويبرزىا

بصورة جمية واضحة ،ويربطيا بشبكة من العالقات المتسمسمة
من المعمومات واالستنتاجات بأسموب منطقي ،ويجد روابط
معرفية بينيا من خالل ربط بعضيا ببعض بعبارات دالة،
بحيث يصبح البرىان ذا معنى واضح لدى المتعمم.
وقد يعود ذلك التفوق إلى الفرص التي يوفرىا التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي لمطالب من ترتيب المعمومات ،وتقييميا
والتأكيد عمى مصداقيتيا وموضوعيتيا ،وتمييز الحقائق .وقد
توصل ) (selden and selden, 2003إلى أن التعميم القائم عمى
التفكير الرياضي يدفع الطالب ألخذ الق اررات ،واطالق األحكام
المبنية عمى الحقائق والمعمومات والتبرير المنطقي ،ويتطمب
تبري اًر لق ارراتيم الذي بدوره عزز من تحصيميم لمبراىين الرياضية
بحيث تصبح ىذه البراىين أكثر ثباتاً ووضوحاً.
كما إن استخدام أسموب التعميم القائم عمى التفكير الرياضي
يركز عمى إحداث تعمم ذي معنى من خالل البدء بعرض
النظرية واستقصاء النظرية السابقة التي يمتمكيا المتعمم
والنظريات الجديدة ،ثم محاولة الربط بين ىذه النظريات من
خالل إيجاد الصفات المشتركة والصفات غير المشتركة بينيا،
األمر الذي يقود إلى تعميق الفيم والتوصل إلى البراىين
الرياضية وىذا ما أكده ).(Herbst and Brach 2006
كما أن التعميم القائم عمى التفكير الرياضي يقوم عمى تجزئة
البرىان الرياضي الى خطوات واجراءات يقوم بيا المتعمم عمى
المحتوى الرياضي بنمط متتالي فيستخدم نمط التفكير
االستنتاجي ،ثم التفكير المنطقي ،وكذلك تفكير حل المشكالت،
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لدييم من معمومات بشكل عام وبذل الجيد من أجل استخدام
ىذه المتتالية من أنماط التفكير الرياضي ساعدت عمى زيادة
ىذه المعمومات عمى نحو صحيح ،األمر الذي من شأنو أن
تحصيل الطمبة لمبرىان الرياضي .كما أن البرىان الرياضي
يستحوذ عمى اىتماماتيم ويبقي المادة التعميمية في ذاكرتيم
يعتمد عمى طرائق التفكير المختمفة وخصوصا الطريقتين التركيبية
لمدة أطول.
والتحميمية المتين ىما من طرائق التفكير العامة وأسموب حل
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات مثل
المشكالت ،لذلك فإن التعميم القائم عمى التفكير الرياضي عمل
(selden and ( ،)Healy and Hoyles, 2000( ،)Hanna, 2000
عمى تنمية ميارات البرىان الرياضي لدى بصفة عامة (Gfeller
.)Coe and Ruthven, 1994).)selden, 2003
).and Neiss, 2005
كما نصت الفرضية الثالثة والمتعمقة بأداء الطالب عمى
وقد يعود ذلك التفوق إلى الفرص التي يوفرىا التعميم القائم
تطبيقات النظريات اليندسية عمى أنو( :ال يوجد فرق ذو داللة
عمى التفكير الرياضي لمطمبة من ترتيب خطوات البرىان وفقاً
إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.5 = αبين متوسط
لمنطقيتيا ،وتقييم المعمومات والتأكيد عمى مصداقيتيا
درجات طالب الصف العاشر األساسي ،الذين يدرسون
وموضوعيتيا وتمييز الحقائق ،واصدار األحكام واتخاذ الق اررات
الهندسة التحميمية باستخدام التعميم القائم عمى التفكير
وتبريرىا ،وقد توصمت ىمي وىولز )(Healy and Hoyles, 2000
الرياضي ،ومتوسط درجات زمالئهم الذين يدرسون المادة
إلى أن التعميم الجيد يدفع الطمبة ألخذ الق اررات ،واطالق
نفسها بالطريقة االعتيادية ،في تطبيقات النظريات
األحكام المبنية عمى الحقائق والمعمومات والتبرير المنطقي،
الهندسية).
كما يتطمب تبري اًر لق ارراتيم وىذا بدوره عزز من تحصيميم
ِ
والختبار صحة الفرضية السابقة ُحسب المتوسطان
الدراسي.
الحسابيان واالنحرافان المعياريان ألداء عينة الدراسة عمى
وىذا ما أكده حنا ( )Hanna, 2000عندما عد استخدام
اختبار تطبيقات النظريات اليندسية حسب المجموعة ،والجدول
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي إحدى االستراتيجيات التي
( )9يظير ىذه النتائج.
من شأنيا أن تشجع الطالب وتساعدىم عمى التعرف إلى ما
الجدول ()9
المتوسطان الحسابيان واالنحرافان المعياريان ألداء عينة الدراسة عمى اختبار تطبيقات النظريات الهندسية حسب المجموعة
تطبيقات النظريات الهندسية
المجموعة
االنحراف المعياري
العدد المتوسط الحسابي
501
2408
71
التجريبية
303
2106
71
الضابطة
406
2301
141
المجموع
تحميل التباين المصاحب ( )ANCOVAلتحميل عالمات طمبة
يبين الجدول ( )9أن المتوسط الحسابي لعالمات طالب
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار تطبيقات
المجموعة التجريبية كان ( ،)2408وأن المتوسط الحسابي
النظريات اليندسية البعدي ،عمماً بأنو تم اعتماد العالمات التي
لعالمات طالب المجموعة الضابطة كان ( ،)2106عمى
حصل عمييا طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى
اختبار تطبيقات النظريات اليندسية ،عمماً بأن العالمة القصوى
اختبار تطبيقات النظريات اليندسية القبمي متغي اًر مصاحباً.
لالختبار ىي (.)51
والجدول ( )11يبين ىذه النتائج.
ولمعرفة ما إذا كان ىذا الفرق ذا داللة إحصائية استخدم
الجدول ()1.
نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب لممقارنة بين متوسطي عالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار
تطبيقات النظريات الهندسية
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة اإلحصائية
1032
1012
18088
1
18088
االختبار القبمي
الطريقة

365015

365015

1
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2548061
2925089

18061

137
139

التي درست باستخدام التعمم القائم عمى التفكير ،وىذا يعني
يبين الجدول ( )11وجود فرق ذي داللة إحصائية (= α
رفض الفرضية الصفرية الثالثة وقبول الفرضية البديمة.
 )1015بين المتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
ولتحديد اتجاه ىذا الفرق ،لمعرفة أثر باستخدام التعميم القائم
التجريبية ،والمتوسط الحسابي لعالمات طالب المجموعة
عمى التفكير ،حسب المتوسطان الحسابيان المعدالن لعالمات
الضابطة عمى اختبار تطبيقات النظريات اليندسية  ،حيث
طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار
كانت قيمة ف المحسوبة ( ،)19062وكانت الداللة اإلحصائية
تطبيقات النظريات اليندسية ،والجدول ( )11يوضح ذلك.
( ،)10111وقد جاءت ىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية
الجدول ()11
المتوسطان الحسابيان المعدالن والخطأ المعياري لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة عمى اختبار تطبيقات النظريات الهندسية
اختبار تطبيقات النظريات الهندسية
المجموعة
العدد المتوسط الحسابي المعدل الخطأ المعياري
التجريبية
الضابطة

2408
2106

71
71

يظير الجدول ( )11أن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات
طمبة المجموعة الضابطة عمى اختبار تطبيقات النظريات
اليندسية البعدي ىو ( ،)2106وأن المتوسط الحسابي المعدل
لعالمات طمبة المجموعة التجريبية عمى اختبار تطبيقات
النظريات اليندسية البعدي ىو ( ،)2408أي بفارق ( )302ويدل
ذلك عمى أن ىذا الفارق لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،أي
تفوق طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة
في نتائج اختبار تطبيقات النظريات اليندسية.
ويمكن إرجاع السبب إلى أن الطالب الذي درس باستخدام
التعميم القائم عمى التفكير الرياضي يسعى دائماً إلى ترتيب
أفكاره وجدولتيا جدولة عممية ،األمر الذي يؤدي إلى تذويت
مادة الموضوع ويساعد الطالب عمى استنباط األفكار الجديدة
وتطبيقيا والتنبؤ عن عالقات لم يكن يعرفيا من قبل ،وبنمي
قدرتو عمى استخدام ما تعممو في مواقف جديدة .كما أشار
بالشيف ( )Balacheff, 2002إلى أن التعميم القائم عمى التفكير
الرياضي يؤثر بشكل إيجابي عمى سعة الذاكرة الرئيسية لدى
المتعمم ،وبالتالي فيو أداة فاعمو تدعم االحتفاظ بالتعمم
المتماسك لفترة طويمة.
باإلضافة إلى كون تطبيقات النظريات اليندسية ىدفا يرتبط
أكثر ما يرتبط بتوظيف الرياضيات ،ويعطي الطالب فرصة
لمتفاعل الذىني ،وىو ما يفتقده وسط كثرة اإلجراءات والعمميات
الحسابية ،أما في ظل التطبيقات اليندسية ،فالطالب أكثر ثقة
بقدراتو ،فيو يستطيع أن يؤدي دو اُر ذىنيا ،يحاول ويخطىء،

1052
1052

ويرصد خطواتو ويفسرىا وربما فإن ما تميز بو التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي من إعطاء فرصة لمطالب لمتفكير وحرية
إبداء الرأي والعمل وتعدد النتائج والبحث عن طرائق متعددة
بعيدا عن دقة النواتج كان لو أثر كبير في خمق الدافعية لدى
الطالب.
ويمكن أن تفسر ىذه النتيجة أيضا عمى أن تقديم المادة
الجديدة بطريقة التعميم القائم عمى التفكير الرياضي يسمح
لمطالب بدمج المادة الجديدة بسيولة في بنيتيم المعرفية مع ما
سبق تعممو من قبل ،وىذا يؤدي إلى زيادة قدرتيم عمى تنظيم
المعمومات المقدمة إلييم ،وعمى تمييز األفكار الجديدة وما
يرتبط بيا من أفكار سابقة ،ويؤدي إلى سيولة تعمم المادة
الجديدة وزيادة القدرة عمى التطبيق في مواقف حياتية (عفانة،
.)2111
وىذا ما أكده بوريس ( )Boris, 2010عندما عد التعميم القائم
عمى التفكير الرياضي عممية عقمية يمكن استثمارىا في إعداد
طمبة مفكرين ومنتجين من خالل معرفتيم لمميارات المتضمنة
فييا ،وتوجد لدى الطمبة دافعاً وحاف از لمتابعة التعمم ،مما
يجعميم يبحثون عن المعرفة ،ويكتشفونيا بأنفسيم ،ويوظفونيا
في الحياة.
وتتفق ىذه النتيجة مع كل من (( ،)Boris, 2010عشوش،
( ،)1996خصاونة )Duval, 2002( ،)1994 ،التي تؤكد أن
الطالب قادرون عمى مواجية المشكالت والمواقف والتعامل
معيا عندما يمتمكون ميارات التوصل لمنظريات الرياضية ،أن
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امتالك ميارات التوصل لمنظريات الرياضية يؤدى إلى تنمية
الكفاءة الذىنية ،وتعطى الطالب فرصة لتوضيح اإلجراءات
الذىنية التي قام بيا )(Heral and Sowder, ،(Duval, 1999
).1998

تضمين ىذا األسموب عند تأليف كتب الرياضيات.
 تبني مفيومي التوصل لمنظريات الرياضية والبرىانالرياضي ومياراتو بوصفيما أىدافاً تدريسية في المرحمة
األساسية ،وتنظيم المحتوى في ضوء ميارات التوصل
لمنظريات الرياضية.
 إجراء دراسات أخرى مماثمة تتناول مواضيع رياضيةأخرى ،ومراحل تعميمية مختمفة غير تمك التي أجريت عمييا
الدراسة ودراسة أثر متغيرات أخرى غير تمك التي أخذت بيا
الدراسة الحالية مثل :االستقصاء ،التقويم التشخيصي.

المراجـع

القرشي ،خالد ،2119 ،أثر تصميم مقترح لوحدة الدائرة في ضوء
ميارات التفكير االبتكاري عمى التحصيل الدراسي والتفكير
الرياضي لطالب الصف الثالث المتوسط بمدينة الطائف ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
قطامي ،نايفة ،2111 ،تعميم التفكير لألطفال ،عمان ،دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع.
كيوان ،بياد الدين ،2116 ،أثر دمج ميارات التفكير في منياج العموم
عمى مستويات تفكير طمبة الصف الخامس وتحصيميم في مادة
العموم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،عمان،
األردن.
محمد ،حنفي ،2111 ،فعالية إكساب الطالب /المعممين األسس
المنطقية لمبرىان الرياضي اإلبداعي وميارات تدريس اليندسة
إبداعيا لدييم ،مجمة تربويات الرياضيات.56-45 :)2(3 ،
مينا ،فايز ،2112 ،خمفية نظرية مقترحة لمبحث التربوي في تعميم
الرياضيات ،المؤتمر العممي السنوي الثاني لجمعية البحث في
تربويات الرياضيات ،جامعة عين شمس ،ص .22-15
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ،2119 ،التقرير الوطني األردني
عن الدراسة الدولية لمرياضيات والعموم لعام  ،2117عمان،
االردن.
و ازرة التربية والتعميم ،2115 ،منياج الرياضيات وخطوطو العريضة
في مرحمة التعميم األساسي ،ط ،1عمان :و ازرة التربية والتعميم.
و ازرة التربية والتعميم ،2118 ،نتائج االختبارات الوطنية لضبط نوعية
التعميم ،ط ،1عمان ،و ازرة التربية والتعميم.

توصيات الدراسة
 تنوير لجنة التوجيو واإلشراف عمى تأليف مناىجالرياضيات بالتعمم القائم عمى التفكير الرياضي ،ومحاولة

األمين ،إسماعيل محمد ،2111 ،طرق تدريس الرياضيات نظريات
وتطبيقات ،القاىرة ،دار الفكر العربي.
برويير ،جون ،2112 ،مدارس من أجل التفكير ،عمم التعمم في
الصف( ،ط ،)1ترجمة كييال بوز ،دمشق :دار الثقافة.
حسن ،محمود محمد ،1999 ،أثر استخدام طريقة حل المشكالت عمى
التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة المتوسطة
بالمممكة العربية السعودية ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط15 ،
(.41-15 :)1
الخطيب ،محمد ،2116 ،أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة عمى
حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاىات نحو
الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن،
أطروحة دكتوراة غير منشورة الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
خصاونة ،أمل وآخرون ،2111 ،دليل تدريس الرياضيات في التعميم
العام لدول الخميج العربي ،المركز العربي لمبحوث التربوية لدول
الخميج ،الكويت.
خصاونة ،أمل ،1994 ،مستويات التفكير في اليندسة لدى الطمبة
المعممين ،مجمة أبحاث اليرموك ،األردن.51-32:)1(11 ،
عبيد ،وليم ،2114 ،تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء
متطمبات المعايير وثقافة التفكير ،عمان ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
عشوش ،إبراىيم ،1996 ،تنمية مستويات التفكير اليندسي وعالقتيا
بعض المتغيرات المعرفية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة طنطا ،مصر.
عفانة ،عزو ،2111 ،تنمية ميارات البرىان اليندسي لدى طالب
الصف السابع األساسي بغزة في ضوء في مدخل فان ىيل،
دراسات في المناىج وطرق التدريس ،العدد (.)71
فيد ،رلى ،2111 ،صعوبات تعمم اليندسة لدى طمبة الصف الثالث
اإلعدادي في البحرين وتفسيرىا في ضوء مستويات فان ىيل
لمتفكير اليندسي ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،البحرين،
.55-36:)2(2
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Effect of Teaching Geometric By Using Instruction- Based Mathematical Thinking in Reaching
to Mathematical Theories and their Proof Them and Application to the Tenth Grade Students
in Jordan

Mohammad Al-Khateeb*

ABSTRACT
-This study aimed at examining the effect of teaching geometric by using instruction based on mathematical
thinking in teaching mathematical theories and their proof and applications to the tenth grade students and in
Jordan. The sample of the study consisted of (140) male students of the tenth grade, who were randomly
divided into two groups. The experimental group that was taught through using instruction- based mathematical
thinking. The other was the control group that was taught through using the traditional method of teaching. The
study used the following tool: the learning material after it was paraphrased by using instruction based on
mathematical thinking, mathematical theories test, mathematical proof test and applications of mathematical
theories test. The results of the study showed that the experimental group students significantly excelled their
counterparts in the control group.
Keywords: Instruction Based on Mathematical Thinking, Mathematical Theories, Mathematical Proof,
Applications Of Mathematical Theories.
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