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چكيده:

مدل ونهیلی یک مدل یادگیری اســت که انواع متفاوت تفکر را که دانشآموزان هنگام روبرو
شدن با شکلهای هندسی تجربه میکنند ،عرضه میدارد و از مرحلة برخورد بصری با شکل هندسی
تا درک صوری اثبات هندســی را شامل میشود .بدفهمیها ممکن است باعث سردرگمی و شکست
دانشآموزان در حل مسائل شوند .گاهی نیز به دلیل ماهیت بههمپیوستة مفاهیم ریاضی ،بدفهمیها
باعث ایجاد مشکل در یادگیریهای آتی دانشآموزان میشوند.
هدف این پژوهش شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایه هشتم در مهارتهای هندسی درس
هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقا و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان بوده
است .جامعة آماری آن دانشآموزان پسر پایه هشتم متوسطه دورة اول ناحیة یک شهرستان سنندج
بودندکه در سال تحصیلی  ۱۳۹۵- 96تحصیل میکردند .نمونه مورد نظر بهصورت تصادفی خوشهای
به تعداد  ۳۱۸نفر درنظر گرفته شــد .این مطالعه ازنظر هدف کاربردی ،ازنظر اجرا توصیفی ،و از نوع
زمینهیابی اســت .ابزار اندازهگیری این پژوهش آزمون کتبی بوده است .ضریب آلفا کرونباخ 0/896
بهدست آمد .نتایج بهدســتآمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانشآموزان خطاهای متعددی
در مباحث هندسه و مهارتهای هندسی داشــتند .میانگین نمرات دانشآموزان گروه آزمایش در
بدفهمیها پایینتر از میانگین نمرات دانشآموزان گــروه گواه بود .بین عملکرد دانشآموزان گروه
کنترل و آزمایش در ســطوح تفکر ونهیلی تفاوت معناداری در سطح  0/05وجود داشت .این تفاوت
به سود دانشآموزان گروه آزمایش بود .همچنین ،بین عملکرد دانشآموزان دو گروه در مهارتهای
هندسی تفاوت معناداری در سطح  0/05به سود دانشآموزان گروه آزمایش وجود داشت .بنابراین اگر
معلمان اگر از مدل ونهیلی در جهت آموزش مفاهیم و مهارتهای هندسی استفاده کنند تا حدی
بدفهمیهای دانشآموزان کاهش مییابد.

كليد واژهها:

بدفهمی ،هندسه ،نظریة ونهیلی ،مهارتهای هندسی

 ïتاریخ دریافت مقاله96/10/25 :

 ïتاریخ شروع بررسی96/12/26 :

 ïتاریخ پذیرش مقاله97/5/15 :

* استادیار گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول) vahid_alamian@yahoo.com...............................................................................................
** کارشناس ارشد رشتة ریاضی دانشگاه فرهنگیان
*** استادیار گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه

ریاضیــات ،یکی از مهمترین مؤلفههای فرهنگی جوامع مدرن امروزی اســت (وایلدر  ،۱۹۶۸ ،به
نقل از صباغی .)۱۳۹۳ ،هدف کلی ریاضیات این است که فرد را قادر سازد که دانش ریاضیاتی الزم در
زندگی روزمره را فراگیرد ،نحوة حل مسائل را آموزش دهد ،باعث شود که یادگیرنده روشی برای حل
مسائل داشته باشد و روشهای استدالل را فراگیرد (التون ،2008 ،2به نقل از آزرم.)2012 ،3
هندسه شاخة مهمی از ریاضیات است و مهارتهای هندسی به عنوان مهارتهای اصلی ریاضیات
شناساییشــدهاند .هندســه برای دانشآموزان از آن رو اهمیت دارد که در سایر شاخههای ریاضی هم
تأثیر دارد .اساس ًا یادگیری هندسه دو هدف دارد :یکی توسعة مهارت تفکر و دیگری شکلگیری شهود
فضایی .منظور از شــهود فضایی آن است که فرد چگونه فضا و ناحیه (مساحتها) را در دنیای واقعی
مینگرد (شوارد و هنگ ،4به نقل از الکس و مامن) 2016 ،5
هر جا آموزش و یادگیری در میان باشد ،فراگیری ناقص و نارسای برخی مطالب و مفاهیم بسیار
امکانپذیر اســت .بنابراین ،بدفهمیها و ناتوانیهای ناشــی از آنها هم اتفاق میافتند .پنداشتهای
غلط و بدفهمی در ریاضیات ،بنا بر دالیل مختلف و با شــیوههای متفاوت ،توسط معلمان و شاگردان
بروز میکند و عرصة آن از اشــکاالت و ابهامات جزئی تا ناتوانیهای گســترده و مهم تغییر میکند
(علمالهدایی.)1388 ،
7
مایکل ،2011( 6به نقل از لونتا  )2015 ،بدفهمی را اینگونه تعریف میکند :مشــکالت مفهومی یا
استداللی که مانع از تسلط دانشآموزان در هر رشتهای میشود .سوان ،2001( 8به نقل از لونتا)2015 ،
بدفهمی را بهعنوان مرحلة طبیعی رشد و توسعة مسائل مفهومی مینگرد .برای اینکه دانشآموزان بتوانند
با مشکالت و دشواریهای مفهومی زیربنایی مواجه شوند ،فائق آمدن بر این بدفهمیها ضروری است
(وان درساند و نیوفوت 2003 ،به نقل ازلونتا.)2015 ،
بدفهمیها بخشــی از فرایند یادگیری هســتند که روی یادگیریهای بعدی دانشآموزان تأثیر منفی
میگــذارد .بدفهمیها ســاختار شــناختی محکمی دارند که به راحتی اصالح نمیشــوند و ناشــی از
بیدقتی و تصادفی نیستند .اشتباهات و خطاهای مفهومی سهوی نیستند ،بلکه ناشی از فهم نادرست یا
ناقص دانشــجویان هســتند .در واقع به عبارت دقیقتر ،بدفهمی را میتوان برداشت ناقص یا نادرست
از یک مفهوم که ســبب اشــتباهات نظاممندی در عملکرد فرد میشــود ،تعریف کرد (آقاپور.)1388 ،
گرابر و جانسون 9بدفهمیها را در چهار گروه قرار میدهند( :بخشعلیزاده)1392 ،
1

 .1بیشتعمیمی :دانشآموز مفهوم یا رویهای که در یک وضعیت درست است را به وضعیتی دیگر
تعمیم میدهد.

 .2بیشتخصیصــی :دانشآموز محدودیتی را که ویژگی یک مفهوم یا رویه نیســت به آن نســبت
میدهد.
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 .3ترجمة نادرست :دانشآموز در ترجمة واژگان ،نمادها ،جدولها یا نمودارها اشتباه میکند.
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 .4مفهومسازی محدود :ریشه بدفهمی دانشآموز به درک نکردن مفهوم یا رویه برمی گردد.

یکی از راههای شناسایی ابعاد یادگیری دانشآموزان ،توجه به اشتباهات مفهومی و خطاهایی است
که آنها مرتکب میشــوند تحقیقات نشــان دادهاند ،که با وجود تالشهای بسیار زیادی که برای پایین
آوردن میزان اشتباهات دانشآموزان در درس ریاضی انجامشده ،آموزش و یادگیری ریاضیات همچنان
با اشتباه مفهومی همراه بوده است (کانسیز 10و همکاران ،2011 ،به نقل از امیری.)1392 ،
شناســایی و کشف بدفهمیهای دانشآموزان ،برای معلمان ریاضی اهمیت زیادی دارد ،زیرا آنها
میتوانند تا حدودی روش تدریس خود را بر مبنای بدفهمیهای دانشآموزان تعدیل کنند .تشــخیص
بدفهمیها کمک خواهد کرد بفهمیم چه روشی ،کی و کجا در یادگیری دانشآموزان مؤثر است .آگاهی
از فرایندهای ذهنی آنها به معلمان ریاضی کمک خواهد کرد درصدد ایجاد تغییرات مناســب درروش
یادگیری و کشــف روشهای بهتر باشــند و دانشآموزان را با هدفهای عادیتر درسهای ریاضی و
ارتباط تنگاتنگ آنها با دنیای واقعی آشنا سازند (آذرنگ.)1391 ،
مهارتهای دیداری ،شــفاهی ،ترســیمی ،منطقی و کاربردی ،پنج مهارت پایه در آموزش هندســه
هســتند که به توجه خاص نیاز دارند .توســعة بعضی از این مهارتها از دورههای ابتدایی و راهنمایی
شروع میشود و بعضی نیز در سطح آموزش متوسطه مطرح میشوند (غالمآزاد.)1379 ،
 éمهارت دیداری :11بدون شــک هندســه موضوعی دیداری اســت و این جنبه بهعنوان ابزاری
مقدماتی دراثباتها بکار میرود.

 éمهارت شفاهی :12درس هندسه از جمله درسهایی است که روی زبان تأکید دارد و دانشآموزان
باید واژههای زیادی را یاد بگیرند و تعریفهای دقیق و ویژگیهای شــکلها و روابط بین آنها
را توصیف کنند.

 éمهارت ترسیمی :13درس هندسه باید برای دانشآموزان فرصتی فراهم آورد که ایدههای خود را
در قالب تصویر و نمودار بیان کنند .آنها درآیندة زندگی خود بیش از اثبات قضیه ،نیازمند داشتن
مهارت کافی در رسم تصویر از یک موقعیت هندسی هستند.

 éمهارت منطقی :14هندســه یکی از موضوعهای اســت که چگونگی تجزیه وتحلیل و تشخیص
درستی آن را آموزش میدهد .متأسفانه بعضی از برنامههای درسی و بعضی از روشهای تدریس
دانشآموزان را به حفظ مفاهیم ،و نه درک آن ،سوق میدهد.

 éمهارت کاربردی :15امروزه توصیف ریاضی پدیدهها «مدل ســازی ریاضی» خوانده میشود.
بــا تجزیهوتحلیل یک مدل ،غالب ًا به اطالعاتی در مورد پدیدة اصلی میرســیم .یکی از بهترین
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مثالهای اولیة مدلســازی در کتاب اصول اقلیدس یافت شــده اســت که ممکن است نتیجة
تالشــش برای توصیف منطقی مدلسازی جهان بوده باشد .در حال حاضر ،مدلسازی ریاضی
در زمینههایی مثل کشاورزی ،زیست شناسی ،جغرافیا ،روانشناسی و کسب وکار مورد استفاده
قرار میگیرد.
تحقیقات متعددی که در طول سالیان گذشته در کشورهای متفاوت انجامگرفته ،بیانگر آن است که
بســیاری از دانشآموزان در یادگیری هندسه مشــکلدارند .نظریة ونهیلی شامل سطوح تفکری است
کــه دانشآمــوزان در ضمن یادگیری هندســه از آن عبــور میکنند .عالوه بر ایــن توضیح میدهد چرا
دانشآموزان در یادگیری هندسه با مشکل مواجه میشوند .این مدل نظری شامل سطوح تفکر و مراحل
آموزشی است (ریحانی.)1384 ،
«سطوح تفکر» توصیفی از روشهای تفکر است که در یادگیری هندسه یافت میشوند .این سطوح
نشــانگر میزان تفکر افراد نســبت به ایدههای هندســی هستند ،نه میزان دانش هندســی فرد .بنابراین،
چگونگی تفکر هندسی و آموزش هندسه در برنامه ریاضی مدرسهای از جایگاه ویژهای برخوردار است
و یکی از شناخته شدهترین نظریهها بین نظریههایی که در مورد آموزش هندسه و تفکر هندسی وجود
دارند ،نظریة ونهیلی است (مهدیان.)1395 ،
17
پیر ونهیلی 16و همســرش دینا گلدوف ونهیلی از جمله معلمانی بودند که در کالسهای درس
هندسه متوجه مشکالت یادگیری دانشآموزان خود شدند و درنهایت تالش آنها برای رفع مشکالت
یادگیری دانشآموزان خود ،به تدوین نظریهای در زمینة آموزش هندســه منجر شد .که تحقیقات بعدی
صورت گرفته توســط باتیســتا ،کلمنتس ،گدز )1960( 18نشان دادند که این نظریه نقاط قوت زیادی در
زمینه آموزش هندسه دارد (به نقل از ویسی.)1388 ،
مــدل ونهیلی یک مدل یادگیری اســت .این مدل انواع متفــاوت تفکر را که دانشآموزان هنگام
روبرو شــدن با شکلهای هندســی تجربه میکنند ،عرضه میکند و از مرحله برخورد بصری با شکل
هندسی تا درک صوری اثبات هندسی را شامل میشود .ونهیلی ابتدا در پنج سطح از تفکر مدل خود
را عرضه کرد ،اما اینک مدل او با سه سطح از تفکر معرفی میشود که او آنها را به ترتیب دیداری،
توصیفی و نظری مینامد (فویز 19وهمکاران 1988 ،و ونهیلی.)1986 ،
تقســیم کردن هندسه به ســطوح متفاوت بر اساس تئوری ونهیل ،بســیار مناسب و منطقی است.
دبیرســتانهای دورة دوم متوسطه با توجه به تخصصی بودن درسها و موضوعهای تدریس شده ،باید
تعیین کنند که دانشآموزان در چه سطحی هستند و میخواهند به چه سطح برسند ،و تدریس هندسه را
با آن منطبق سازند .سطوح ونهیلی که بهطور یکسان برای هر دو جنس (مرد و زن) مناسباند (هسیو،20
 2015به نقل از العبوس )2016 ،21عبارتاند از( :ریحانی)۱۳۸۴ ،
 éسطح  .1تشخیص یا دیداری :در سطح  ،۱دانشآموزان هندسه را از طریق تجسم یاد میگیرند
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(ونهیلی ،1984 ،به نقل از مرادی ویس .)۱۳۸۸ ،شکلها بر اساس ظاهرشان قضاوت میشوند.
کودک مســتطیل را با شــکل آن یاد میگیرد و برای او مســتطیل متفاوت از مربع به نظر میرسد
(ونهیلی.)۱۹۸۶ ،22
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 éســطح  .2تجزیهوتحلیل :در دومین سطح ،شاید دانشآموزان درک کنند که ضلعهای روبهرو و
احتما ًال حتی قطرهای یک مســتطیل متســاوی هستند ،اما متوجه نیستند که چگونه مستطیلها با
مربعهــا یا مثلثهای قائمالزاویه مرتبطاند .دانشآموزان ویژگیهای شــکلها را تحلیل میکنند
(هافر.)۱۹۸۱ ،23
خواص مفاهیم ،شکلها و
 éســطح  .3استنتاج غیررسمی یا مرتبســازی :دانشآموزان قادرند
ِ
انواع تعریفهای مجرد را بهصورت منطقی مرتب کنند .همچنین قادر به تشــخیص شــرط الزم
و کافی مجموعهای از خواص در مفاهیم و شــکلها هســتند (بورگر و شانسی 1986 ،به نقل از
مرادی ویس.)1388 ،

 éســطح  .4استنتاج رســمی :دانشآموزان میتوانند اثبات کند ،نقش تعریفها ،قضیهها و معنی
الزم و کافی را میدانند (میســون .)1998 ،24در این سطح استنتاج معنیدار میشود .دانشآموزان
اهمیت استنتاج و نقش فرضها ،اصول موضوعه ،قضایا و اثباتها را درک میکند (هافر.)1981 ،
 éسطح  .5دقت :دانشآموزان جنبههای رسمی اثبات ،مثل مقایسه و ایجاد سیستمهای ریاضی ،را
ِ
اهمیت اثبات غیرمستقیم و اثبات مستقیم را میفهمد و
درک میکنند .در این ســطح ،دانشآموز
میتواند هندسة نااقلیدسی را درک کند (میسون.)۱۹۹۸ ،

ونهیلیها در تحقیقات خود متوجه شــدند ،استداللهای رســمی در هندسه بهصورت طبیعی در
کودکان اتفاق نمیافتد و برای این کار نظامی تربیتی مورد نیاز اســت .آنها بر نقش آموزش و اهمیت
کسب تجربه توسط یادگیرنده برای سهولت عبور از سطحی به سطح دیگرتأکید بسیار داشتند .این امر
با نقش آفرینی معلم و از طریق طراحی فعالیتهای مناســب برای یادگیرندگان ســطوح متفاوت امکان
پذیر است (ریحانی.)1384 ،
بخشی از کار ونهیلی دربارة تئوری ونهیلی است که شامل پنج مرحلة آموزشی است .این مراحل
برای معلمان طراحیشده تا به دانشآموزان کمک کنند ،از یک مرحله به مرحلة بعدی بروند (فویز 25و
همکاران 1984 ،به نقل از شریفپور .)1393 ،این مراحل عبارتاند:
 .1کسب اطالعات :معلم و دانشآموزان مشغول گفتگو و فعالیت در مورد موضوعهای موردمطالعه
میشوند و دانشآموزان با زمینة کار آشنایی پیدا میکنند.

 .2جهتدهی :دانشآموزان هر مبحث مورد مطالعه را از طریق فعالیتهایی که معلم طراحی کرده
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است ،توسعه میدهند و یاد میگیرند.

 .3شفافســازی :دانشآموزان از روابط بین اجزا آگاه میشــوند و میکوشند آنها را به زبان خود
بیان کنند .معلم جملههایی را که دانشآموزان به کار میبرند ،پاالیش میکند و جملههای جدیدی
به کار میبرد.

گیری آزاد :دانشآموزان به فعالیتها و تکالیفهایی گماشته میشوند که میتوانند آنها را
 .4جهت ِ
با روشهای متفاوت و با استفاده از دانش ،مهارتها و رابطههایی که قب ً
ال آموختهاند ،انجام دهند.
 .5تلفیــق :دانشآمــوزان قادرند دانش و اطالعــات و روابط جدید را در قالــب یک کل جدید و
یکپارچــه ببیننــد .بهعبارتدیگر ،آنها همة آنچه را که در مورد یــک موضوع یاد گرفتهاند ،باهم
تلفیق میکنند.
ویژگیهای مدل ونهیلی
 .1دنبالهای بودن ســطوح :تفکر هندسی سلسلهمراتبی هســتند یعنی یک دانشآموز نمیتواند در
ســطح  nونهیلی باشــد بدون اینکه  n -1سطح قبلی را طی کرده باشد (تامپسون 2006 ،به نقل
از شریفپور.)1393 ،

 .2زبانشناختی بودن :هر سطح دارای نمادهای زبانی خاصی است و افرادی که در سطوح متفاوت
هستند ،نمیتوانند یکدیگر را درک کنند (میسون ،2002 ،به نقل از صباغی.)۱۳۹۳ ،

 .3عدموابســتگی به سن :سطوح تفکر هندســی ونهیلی به سن وابسته نیســتند و در عوض ،به
تجربیاتی بستگی دارند که دانشآموزان کسب کردهاند.

 .4متمایز بودن ماهیت درونی و ماهیت بیرونی :ونهیلیها تأکید میکنند ،سطوح به وسیلة تفاوت
در موضوع تفکر از یکدیگر تمیز داده میشــوند .برای مثال ،در ســطح یک ،فقط شــکل ظاهری
درک میشــود ،درحالیکه شکل بهوسیلة خواص خود تعیین میشود .این مطلب تا سطح دو که
شکل به وسیلة اجزا و مؤلفههایش تجزیه وتحلیل و خواص آن کشف میشود ،به دست نمیآید
(ریحانی.)1384 ،

 .5نبود مطابقت :دو شخص که در سطوح متفاوت استدالل قرار دارند ،نمیتوانند یکدیگر را درک
کنند .اگر در یک کالس درس ،معلم و ســایر دانشآموزان در ســطوح متفاوتی از تفکر باشند ،با
نمادهای متفاوت زبانی و شبکههای ارتباطی متفاوت با هم ارتباط برقرار میکنند و در نتیجه ،نه
معلم و نه دانشآموز ،همدیگر را درک نمیکنند (میسون.)1998 ،

 .6نقش معلم :پژوهشــگران نقش معلم را به گونههای متفاوت توصیف کردهاند .فرودنتال (به نقل
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از :صباغی )۱۳۹۳ ،نقش معلم را نوعی راهنما میداند که مسیر یادگیری را به دانشآموزان نشان
میدهد .در این نقش معلم این امکان را فراهم میکند که دانشآموزان در مســیر مشــخصتری
حرکت کنند و مفاهیم ریاضی را در ذهن خود بپرورانند.
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طبیعی اســت که انســان در جریان ســاخت و ســاز دانش خود ،به فهمها و بدفهمیهای مختلفی
میرســد .باید در نظر داشــت که بدفهمیهای دانشآموزان در ریاضی ،اشتباهات سهوی نیستند که با
تکرار و تمرین قابل اصالح باشند .در ساختارها یا طرحوارههای ذهنی دانشآموزان ریشه دارند .برای
اصالح آنها نیز نیازمند تحقیقاتی هستیم که هم بدفهمیها را شناسایی کنند و هم دالیل شکلگیری آنها
را روشن سازند تا بتوان با استناد به یافتههای پژوهشی ،برای رویارویی مناسب به برنامهریزان درسی و
مؤلفان کتابهای درسی ریاضی ،رهنمودهای اجرایی ارائه داد.
ازآنجاکه هدف این پژوهش شناســایی بدفهمیهای دانشآموزان و استفاده از نظریة ونهیلی برای
درک هندســی آنهاســت ،لذا امید میرود نتایج پژوهش رویکرد نوینی را برای آموزش هندســه ارائه
دهد که با بهرهگیری از آن بتوان پارهای از مشــکالت معلمان را در فرایند آموزش هندســه رفع کرد .در
ادامه مدلی برای شناسایی سطوح تفکر هندسی دانشآموزان ،طراحی مراحل آموزشی و یادگیری درس
هندسه به معلمان ارائه میشود که به کمک آن میتوانند زمینههای ایجاد عالقه و انگیزه در دانشآموزان
نســبت به هندســه ،تقویت مهارتهای هندســی دانشآموزان و باال بردن سطوح تفکر هندسی آنان را
فراهم آورند.
تحقیقات داخلی و خارجی انجامگرفته در رابطه با بدفهمی و ونهیلی
پژوهش ویســی در ســال  1388بررســی میزان «تأثیر آموزش به کمک هندسة پویا مبتنی بر نظریة
ونهیلی بر رشــد تفکر هندسی دانشآموزان سال ســوم راهنمایی کالترزان» را مورد بررسی قرار داد.
نتایج پژوهش نشــان داد که بین عملکرد دانشآموزان دو گروه در مهارتهای دیداری ،شفاهی ،ترسیم
و منطقی تفاوت معناداری در سطح  0/05به سود دانشآموزان گروه آزمایش وجود دارد .اما در مهارت
کاربرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
پژوهش العبوس ( )2016که به «بررســی تأثیر مدل ونهیلی بر یادگیری مفاهیم هندسی ،و بررسی
نگرشها در مورد هندســه ،و اثر انتقال یادگیری دانشآموزان ســه پایة اول «در اردن اســت نشان داد
تفاوتهای معناداری بین عملکرد هرکدام از دو گروه پژوهش در مقیاس یادگیری مفاهیم هندســی ،به
نفع گروه آزمایش وجود دارد ،این گروه با اســتفاده از مدل ونهیل آموزش داده شــده بودند .همچنین
تفاوتهــای معناداری بیــن عملکرد دو گروه پژوهش در مقیاس نگرش در مورد هندســه به نفع گروه
آزمایش که با مدل ونهیلی آموزش داده شــده بودند وجود داشت .همچنین تفاوتهای معناداری بین
عملکــرد هرکــدام از دو گروه پژوهش در آزمون انتقال یادگیری به نفع گروه آموزش داده شــده با مدل
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ونهیلی مشاهده شد.
ولو ،کریشناســامی و عبداهلل ( )2015تحقیقی تحت عنوان «حل مســئله» انجام دادند .هدف این
پژوهش تشخیص میزان دشواری و میزان خطاها بر اساس نمادها ،نمودارها و حل مسئله در ریاضیات
بود .تحلیل محتوا نشان داد که  52نفر ( )%57دچار خطاهای مفهومی شده بودند 22 ،نفر ( )%24خطاهای
ســهوی داشــتند 12 ،نفر ( )%13خطاهای حل مسئله داشــتند ،و  5نفر ( )%6خطاهای مقداری داشتند.
مهمترین علل ارائهشــده برای ایــن خطاها عبارتاند از :عدم فهم ،فراموش کردن رویة حل مســائل،
ناتوانی در فهم کامل اطالعات ســؤال ،بیدقتی ،و جواب دادن بر اســاس حدس و گمان .این پژوهش
در فرآینــد یادگیــری دانشآموزان و فهم نمودارها کاربرد دارد ،زیرا در زندگی روزانه از نمودارها برای
مدیریت ،انتقال و تحلیل اطالعات استفادههای گستردهای میشود.
پژوهــش آزرم (« ،)2012تصــورات نادرســت در مــورد هندســه و راهحلهای پیشــنهادی برای
دانشآموزان دورة هفتم» بود .نتایج بهدســتآمده از این پژوهش نشــان داد که دانشآموزان متوســطه
دورة هفتم شماری تصورات نادرست دارند ،فاقد دانش زمینهای کافی و فاقد استدالل هستند ،و دچار
اشتباهاتی در عملیات پایهای در موارد مذکور میشوند.
26

روش پژوهش

ابتدا آزمونی محقق ساخته برای شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان به عمل آمد و روایی و پایایی
آن بررســی شــد .با این آزمون ،بدفهمیهای دانشآموزان شناسایی شدند .ســپس دو گروه آزمایش و
کنترل از دانشآموزانی که بیشترین بدفهمی را در مهارتهای هندسی داشتند ،انتخاب شدند .روی گروه
آزمایش به مدت هفت جلسه آموزش به کمک طرح درس مبتنی بر مدل ونهیلی و برای گروه گواه هفت
جلسه تدریس به روش سنتی اجرا شد .در آخر ،پسآزمون بین دو گروه و سنجش عملکرد آنها نسبت
به هم انجام شد .جامعة آماری در این پژوهش دانشآموزان پسر پایة هشتم ناحیة یک شهرستان سنندج
که در سال تحصیلی  ۱۳95- 96تحصیل میکردند و تعدادشان  1865نفر بود .نمونة مورد نظر نیز شامل
تمام دانشآموزان چند دبیرستان میباشد که بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند
 éنمونه :برای تعیین نمونه ،بر اســاس جدول مورگان و فرمول شــارل کوکران 318 ،نفر بهصورت
تصادفی خوشــهای انتخاب شــدند .در آغاز از این تعداد یک پیشآزمون به عمل آمد و دو گروه
 25نفره (آزمایش و گواه) جمع ًا  50نفر که بیشترین بدفهمی را داشتند ،در نظر گرفته شدند .این
تعداد نمونه برای پژوهش حاضر ،بر مبنای حداقل تعداد پیشنهادی برای گروههای مورد مقایسه
در مطالعات آزمایشی ،ازجمله مطالعات شبه تجربی ،انتخابشدند .بر اساس نظر (گال ،بورگ و
گال )1395/ 1997 ،27این تعداد نمونه برای تحقیقات تجربی کافی است.

 éروایــی :برای تعیین روایی ابزار مورداســتفاده در این پژوهش ،از روایــی محتوایی)CVI( 28
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اســتفاده شــد .روایی محتوایی بدین معناست که معین کنیم ســؤاالت انتخاب شده در آزمون یا
پرسشنامه تا چه حد نماینده و معرف مجموعه سؤاالت ممکن از موضوع موردنظراست .در این
پژوهش ،روایی محتوایی آزمون توسط هشت نفر که استادان و دبیران ریاضی بودند ،بررسی شد.
در کل تعداد سؤاالت پیشآزمون در مرحلة اول  29سؤال بود که چون روایی محتوایی  9سؤال
آن کمتر از  0/79بود ،آن  9سؤال حذف شدند.
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 éپایایی :برای بررسی پایایی پیشآزمون وپس آزمون ،پس از اجراء در نمونههای اولیه شامل  20و
 ۱۵نفر از دانشآموزان پایة هشتم از «روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ» استفاده شد .ضریب
آلفای کرونباخ آزمون به ترتیب  0/86۲و  0/۷۵۴به بدســت آمدکه این مقدار وضعیت مناسبی را
در مورد پایایی آزمونها نشان میدهد.

 éروش اجرا :در مرحلة اول ،نوع بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در زمینة هندسه ،با استفاده
از یک آزمون محقق ســاخته که یک نمونة  ۳۱۸نفری از دانشآموزان پایة هشــتم این شهرستان
در آن شــرکت کردند ،شناسایی شدند .پس از مشــخص شدن نوع بدفهمیهای دانشآموزان در
مهارتهای هندسی ،بهمنظور اصالح و جلوگیری از بروز بدفهمیها ،روش تدریس مبتنی بر مدل
ونهیلی مورد استفاده قرار گرفت.
مرحله دوم این پژوهش روش تدریس پیشنهادی محقق را بررسی کرد .به این صورت که یک
نمونة  50نفری از دانشآموزان پایة هشتم که بیشترین بدفهمی را داشتند ،انتخاب و به دو گروه
همسنگ به نامهای آزمایش و کنترل تقسیم شدند ،به دانشآموزان گروه کنترل مبحثهای هندسه،
بدون گوشــزد کردن بدفهمیها ،به روش ســنتی تدریس شد .در گروه آزمایش مباحث هندسه با
گوشــزد کردن بدفهمیها و براساس مدل ونهیلی تدریس شد .سپس با انجام آزمونی هماهنگ
بین این دو گروه ،عملکرد دانشآموزان سنجیده شد.
فرضیههای پژوهش
 .1شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان در مهارتهای هندسی آنها تأثیر دارد.
 .2آموزش به کمک مدل ونهیلی در کاهش بدفهمیها تأثیر دارد.
 .3آموزش به کمک مدل ونهیلی در مهارتهای هندسی دانشآموزان تأثیر دارد.

یافتههای تحقیق

نتیجة اجرای آزمون محقق ساخته شناسایی  ۱۳نوع بدفمهی در مهارتهای هندسی بود که عبارتند از:
 .1درک نادرستی از تعریف چندضلعیها دارند.

 .2خطهای تقارن و داشتن یا نداشتن مرکز تقارن در شکلها را به درستی تشخیص نمیدهند.
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 .3تصور میکنند هر نقطه که در فضای داخلی شکل قرار گیرد ،مرکز تقارن است.
 .4درک درستی از زاویه ندارند.

 .5از نقاله به درستی استفاده نمیکنند (با توجه به اینکه روی نقاله دو ردیف عدد نوشته شده است).
 .6درک نادرســتی از تعریف برخی از چهارضلعیهای خاص دارند .مث ً
ال فکر میکنند لوزی نوعی
چهارضلعی با ضلعهای روبروی موازی است که چهار ضلع برابر دارد و زاویة قائمه ندارد.

 .7مربع را از دسته مستطیلها جدا میدانند.

 .8پس از نوشتن رابطه فیثاغورس ،در جاگذاری اندازههای اضالع دچار اشتباه میشوند.
 .9در شکلهای شلوغ خطهای موازی و مورب را به درستی تشخیص نمیدهند.
 .10درک درستی از اثبات ندارند.

 .11مشــکل دیگر بیشتر دانشآموزان در مورد هم نهشتی دو مثلث است .در تشخیص دو مثلث،
اگــر مثلثهــا کام ً
ال جدا از هم باشــند ،به راحتی آنها را میبینند ،امــا اگر دو مثلث در یک
ضلع یا یک زاویه مشترک باشند ،تشخیص آنها برایشان بسیار مشکل میشود .و چون دقیق ًا
نمیدانند چه کاری میخواهند انجام دهند ،دو مثلث دیگر را که آشــکار هستند ،به اشتباه در
نظر میگیرند.

 .12تفاوت اندازه و طول کمان را تشخیص نمیدهند.

 .13عبارتهایی مانند «کمان نظیر به یک وتر» و «وتر نظیر به یک کمان» برایشان ناملموس است.

با توجه به سرفصل کتاب درسی پایة هشتم ،این  ۱۳نوع بدفهمی را به هفت دسته طبقه بندی کردیم
که نمودار ۱نوع بدفهمیها و درصد میانگین هرکدام را بهطور واضح نشان میدهد.

15/4

37/7

فیث

ایره
د

امد
تع

شتی
منه
ه

یو
واز
ت

رس
اغو

یها

ضلع
هار
چ
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هها
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ع

دضل
چن

25/4

50

58

28 /8

38

بدفهمیها
نمودار  .1انواع بدفهمیها و میانگین درصد بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم

همانطور که از نمودار  ۱مشــخص است ،بیشترین درصد بدفهمیها به بدفهمی نوع چهارم ،یعنی
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جدول  ۱میانگین نمرات بدفهمیها دانشآموزان در پیشآزمون و پسآزمون در هفت دسته

بدفهمیها

دستة اول

دستة دوم

دستة سوم

دستة چهارم

دستة پنجم

دستة ششم

دستة هفتم

آزمونها

تعداد

میانگین نمرات
بدفهمیها

انحراف
معیار

پیشآزمون

۲۵

14/۹۲

2/04

پسآزمون

۲۵

11/02

2/74

پیشآزمون

۲۵

1۴/۶5

1/3

پسآزمون

۲۵

1۲/۶5

2/96

پیشآزمون

۲۵

1۳/۶1

1/5

پسآزمون

۲۵

۹/06

1/95

پیشآزمون

۲۵

1۶/۲2

2/3

پسآزمون

۲۵

1۳/۴5

2/78

پیشآزمون

۲۵

1۱/۳2

1/58

پسآزمون

۲۵

9/4

2/48

پیشآزمون

۲۵

15/۵1

1/32

پسآزمون

۲۵

1۳/4

2/23

پیشآزمون

۲۵

1۳/۱1

1/05

پسآزمون

۲۵

11/04

2/75

میزان کاهش
بدفهمی

۳/7۲

۲

4/۵۵

2/۷۷

۱/۹۲

2/۱۱

۲/۰۷

جـدول  ۱نشـان میدهـد کـه میانگیـن نمـرات بدفهمیهـای دانشآمـوزان در ایـن هفـت دسـته
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بدفهمـی کاهـش پیـدا کـرده و بـه ترتیب از دسـته اول  ،۳/۷۲از دسـته دوم  ،۲از دسـته سـوم  ،4/۵۵از
دسـته چهارم  ،۲/۷۷از دسـته پنجم  ،۱/۹۲از دسـته ششـم  2/۱۱و از دسـته هفتم  ۲/۰۷کاسـته شـده
اسـت .بیشـترین کاهـش در بدفهمیهـای نـوع سـوم یعنـی بدفهمیهـای مربـوط بـه چهارضلعیهـا،
وکمتریـن کاهـش در بدفهمـی نـوع پنجـم ،یعنـی بدفهمیهـای مربـوط به تـوازی وتعامد بوده اسـت.
امـا در کل ،میانگیـن نمـرات مهارتهـای هندسـی دانشآموزان گـروه آزمایش در پیـش آزمون ۵/۴۸
نمـره بـود کـه ایـن مقـدار در پـس آزمون به  ۹/۱۲نمره رسـید و رشـد  ۳/۶۴نمره را به همراه داشـت.
امـا در گـروه کنتـرل ،نمـرات مهارتهـای هندسـی پیـش آزمـون و پـس آزمـون بـه ترتیـب  ۵ /۴۸و
 ۶ /۲۸بـود .همچنیـن ،میانگیـن نمـرات بدفهمیهـای دانشآمـوزان در گروه آزمایـش در پیش آزمون
 ۱۴/۵۲نمـره بـود کـه در پـس آزمـون بـه  ۱۰/۸۸نمـره رسـید ،یعنـی بدفهمیهـا  ۳/۶۴نمـره کاهـش
یافـت .امـا در گـروه کنتـرل ،نمـرات بدفهمیهـای پیش آزمون و پـس آزمون به ترتیـب  ۵/۴۸و ۶/۲۸
بـود .همـان طـور کـه از دادههـا معلوم اسـت میانگیـن نمـرات مهارتهای هندسـی دانشآمـوزان در
مرحلـة پسآزمـون نسـبت بـه مرحلـة پیشآزمون بیشـتر و نمـرات بدفهمـی دانشآمـوزان ،در مرحلة
پسآزمـون نسـبت بـه مرحلـة پیشآزمـون کمتـر بوده اسـت .این نشـان میدهـد که آمـوزش به کمک
مـدل ونهیلـی در کاهـش بدفهمیهـا و همچنیـن افزایـش مهارتهـای هندسـی دانشآمـوزان تأثیـر
داشـته است.
بررسی استنباطی دادهها
بهمنظـور اسـتفاده از آزمونهـای پارامتریک ،برای بررسـی تسـاوی واریانس نمـرات مهارتهای
هندسـی و بدفهمیهـا ،از «آزمـون لویـن» اسـتفاده شـد .نتایـج آزمـون لویـن بـه ایـن صـورت بـود:
فرضیـه آمـاری ،یکسـانی پراکندگـی واریانسهـا را در تمـام سـطوح متغیـر مسـتقل مـورد سـنجش
قـرار میدهـد .بـا توجـه بـه مقـدار  P =۰/051در بررسـی واریانسهـای دو گـروه در سـطح ۰/05
فـرض مسـاوی بـودن واریانسهـای نمـرات مهارتهـای هندسـی و بدفهمیهـای دو گـروه پذیرفته
میشود.
بـه منظـور بررسـی نرمال بـودن نمرات مهارتهای هندسـی و بدفهمیها از«آزمـون کلوموگروف
اسـمیرنف» اسـتفاده شـد .طبق نتایـج این آزمون مهارتهای هندسـی در گروه آزمایـش  0/130و در
گـروه کنتـرل  0/176و بدفهمیهـا در گـروه آزمایـش  0/130و در گـروه کنتـرل  0/051بـه دسـت آمد.
مقـدار  Pمربـوط بـه بدفهمیهـا و مهارتهـای هندسـی درهـر دو گـروه کنتـرل و آزمایـش در سـطح
معنـاداری  ۰/05بیشـتر بـوده اسـت کـه نتیجـه میگیریـم نمـرات مهارتهـای هندسـی و بدفهمیهـا
نرمال هسـتند.
بررسی فرضیههای پژوهش:
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 éفرضیة اول :شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان ،در مهارتهای هندسی آنها تأثیر دارد.
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جدول  .۲جدول ضریب همبستگی چندگانه و ضریب بتای بدفهمیها و بدفهمیها با مهارتهای هندسی

شاخص
آماری

متغیر
پیشبین

متغیر
مالک

مهارتهای
هندسی

ضرایب بتا
بتای
بتای
غیراستاندارد استاندارد

عدد ثابت

19/954

0/020

بدفهمیها

-0/996

0/002

ضریب
همبستگی
چندگانه

0/999

مجذور ضریب
همبستگی
چندگانة
چندگانه
تعدیلشده

0/999

0/999

سطح
معناداری

ضریب
F

218814/762

**0/003

p>0/01

**

جدول  ۲نشان میدهد ،از بین متغیرهای مورد مطالعه ،رگرسیون بهترین پیشبینیکنندة مهارتهای
هندسی در بدفهمیها بوده است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،ارتباط بین بدفهمیها با مهارتهای
هندسی معنادار بوده است .بر این اساس ،ضریب بدفهمیها  99/9درصد واریانس مهارتهای هندسی
را تبیین میکند .چون  p>0/01معنادار بوده است ،بنابراین رگرسیون قابلتعمیم به جامعة آماری میباشد.
ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بدفهمیها ،مهارتهای هندسی را  0/999واحد کاهش میدهد.
 éفرضیة دوم :آموزش به کمک مدل ونهیلی در مهارتهای هندسی تأثیر دارد.
جدول  .۳نتایج آزمون  tنمونههای مستقل در مورد فرضیههای اول و دوم برای دو گروه کنترل و آزمایش

گروه

تعداد

کنترل

۲۵

آزمایش

۲۵

متغیرها

میانگین

بدفهمی

۱۴/۵۲

مهارتهای هندسی

5/48

بدفهمی
مهارتهای هندسی

شاخصهای آماری آزمون t

مقدار t

درجه آزادی مقدار p

-3/۳۳۶ ۱0/۸۸

۴۴

0/00۲

-3/925

۲۵

0/001

9/12

مقدار  pبرای بررسی
واریانسهای دو گروه

0

همانطور که از جدول  ۳پیداســت ،در مهارتهای هندســی ،با توجه به مقدار  p=0/002که برای
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واریانسهای دو گروه در ســطح معناداری  0/05به دست آمده ،پس فرض مساوی بودن واریانسهای
دو گــروه رد میشــود .حال برای بررســی وجود اختــاف میانگین ،از مقدار  pمربوط بــه آزمون  tبا
واریانسهای نابرابر اســتفاده میشود .داریم ،پس فرض مساوی بودن میانگینها رد میشود و درنتیجه
فرض وجود اختالف بین میانگینها پذیرفته میشــود .یعنی میانگین نمره کل مهارتهای هندســی در
گروه آزمایش بیشــتر شده است .پس آموزش به کمک مدل ونهیلی توانسته است نمرات مهارتهای
هندسی دانشآموزان پایة هشتم را در مرحلة پسآزمون را افزایش دهد.
 éفرضیة سوم :آموزش به کمک مدل ونهیلی در کاهش بدفهمی دانشآموزان تأثیر دارد.
همانطور که ازجدول  ۳پیداســت ،در بدفهمیها ،با توجه به مقدار  p=0/002در سطح معناداری
 ،0/05فرض مســاوی بــودن میانگینهای دو گروه رد میشــود و درنتیجه فــرض وجود اختالف بین
میانگینهای دو گروه پذیرفته میشــود .یعنی میانگین نمرة کل بدفهمیها در گروه آزمایش کمتر شــده
است .پس ،آموزش به کمک مدل ون هیلی بر نمرة بدفهمیهای دانشآموزان تأثیرگذار است و میتوان
نتیجه گرفت که آموزش به کمک مدل ونهیلی توانســته اســت نمرات بدفهمیهای دانشآموزان پایة
هشتم در مرحله پسآزمون کاهش دهد.

بحث و نتیجهگیری
دانشآموزان پایة هشتم بدفهمیهای زیادی در مهارتهای هندسی دارند و دانش
متناسب با موضوعات هندسی را ندارند .بیشترین بدفهمیها به ترتیب در مهارتهای
کاربردی ،منطقی وترسیمی مشاهده میشوند .نتایج حاصل از این قسمت با یافتههای
پژوهشهای ویسی ( ،)۱۳۷۸لونتا ،)2014( ،آزرم )2012( ،مطابقت ندارد.
اگرچه ممکن است نتوان همواره از بروز بدفهمیها جلوگیری کرد ،ولی میتوان
در جهت اصالح آنها قدم برداشت .برای مثال ،انجام فعالیتی که در آن از دانشآموز
خواسته میشود درستی یا نادرستی قانونی را در وضعیتهای متفاوت بررسی کند ،این
امکان را فراهم میسازد که اعتبار تعمیمها بررسی و از قوت بدفهمیها در ذهن کاسته
شود .انجام فعالیتهایی که در آنها از دانشآموزان خواسته میشود بر فرایندها و
اعمال خود نظارت داشته باشند و آنها را تحلیل کنند ،میتواند به رفع اشتباهات ،قبل
از آنکه به بدفهمی تبدیل شوند ،کمک کند.
الزم است دانشآموزان را در موقعیتهایی قرار دهیم که با تشخیص خطاها و
بدفهمیها احساس کنند فضای فراختری پیش روی آنها بازشده است تا بتوانند
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درباره بدفهمیهای خود کاوش و بحث کنند .ایجاد فرصت آشنایی با بدفهمیها و
مثالهایی ازاینگونه ،به دانشآموزان کمک میکند درک بهتری از مفهوم به دست آورند،
بدفهمی خود را اصالح کنند و دانش خود را از فرایندها افزایش دهند .از طریق درگیر
کردن دانشآموزان با مفاهیم درست و نادرست ،دانشآموز تصویری ذهنی از صورت
نادرست مفهوم در ذهن خود ایجاد میکند و آن را با برچسب نادرست مشخص میکند.
مواجهه با مثالهای نادرست انگیزة تفکر و بررسی عمیقتر مفهوم را در دانشآموز
ایجاد میکند.
برخی از بدفهمیها برای مدتهای مدید در فرد باقی میمانند .بدفهمی ایدهای
شهودی است که دانشآموز در تجربه و تعامل با دنیای بیرونی در ذهن خودساخته
است .بدفهمی ناشی ازآن است که دانشآموز مطلب را درک نکرده یا بهغلط درک
کرده است.
میانگین نمرات دانشآموزان گروه آزمایش در بدفهمیها پایینتر از میانگین نمرات
دانشآموزان گروه گواه بود .یعنی بین دو گروه ازلحاظ بدفهمی تفاوت معناداری وجود
دارد.
روش یادگیری هندسه که از طریق حفظ کردن و به خاطر آوری انجام میشود و
معلم محور است ،نمیتواند به دانشآموزان کمک کند سطح تفکرهندسی خودشان را
تقویت کنند .روش سنتی یادگیری دانشآموزان را به استفاده از استداللشان تشویق
نمیکند و در نتیجه ،دستیابی به سطوح باالتر از تفکرهندسی را برای آنها دشوار
میسازد.
بین میزان مهارتهای هندسی دانشآموزانی که به کمک مدل ونهیلی و
دانشآموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیدند ،تفاوت معناداری در سطح  0/05وجود
داشت.
دانشآموزان با ذهنی خالی در کالس حاضر نمیشوند ،بلکه با نظریههای ریاضی،
و فرضیههای غیررسمی ساختهشده بر مبنای تجاربشان در کالس حضور دارند .آنها
دانش پیشین خود را از مفاهیم ریاضی با خود به کالس درس میآورند .تحقیقات نشان
میدهند کار با دانش پیشین میتواند به درک عمیقی از مفاهیم منجر شود.
دانش ریاضی موجود دانشآموزان غالب ًا ناقص یا نادقیق است ،یا احتما ًال دانشی
که ما انتظار داریم ،وجود ندارد .در چنین وضعیتی ،ممکن است که دانش جدید نیز
بهصورت غیردقیق ساخته شود .بدفهمیهای رایج در ریاضی و اشتباهات مفهومی،
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به میزان قابلتوجهی در میان دانشآموزان کم و بیش فراگیر است .از دالیل مهم
این بدفهمیها میتوان به ضعف اطالعاتی یا پایهای دانشآموزان ،روشهای سنتی
تدریس ،تغییر همه سالة کتابهای درسی ،کتابهای کمکآموزشی و ضعف تدریس
بعضی از دبیران ریاضی اشاره کرد .توجه به عواملی مانند تجدیدنظر در روشهای
تدریس ریاضی ،توجه به یادگیری هوشمندانه و فهم رابطهای بهجای فهم ابزاری،
فراهم کردن فضای کارگروهی در کالس و ایجاد بحث و تبادلنظر ،میتواند در کاهش
دادن بدفهمیهای ریاضی دانشآموزان مؤثر باشد.
نتایج تحقیق حاضر به دانشآموزان پایة هشتم چند مدرسة ناحیه یک شهرستان
سنندج مربوط است .لذا تعمیم نتایج آن به سایر دانشآموزان کشور و پایههای دیگر
با محدودیت مواجه است .همة دانشآموزانی که در این پژوهش شرکت داشتند پسر
بودند و نمیتوان گفت آیا دانشآموزان دختر هم همینطور عمل میکنند یا خیر.
معلمان در کالسهای درس بررسی کنند که بدفهمیها به چه دالیلی رخ میدهند،
چگونه میتوان از بروز آنها پیشگیری کرد و چگونه میتوان آنها را برطرف ساخت.
بنابراین الزم است معلمان با آگاهی از بدفهمیهای دانشآموزان ،در طراحی هر واحد
درسی به آنها توجه داشته باشند و بهگونهای برنامهریزیشده دانشآموزان را درگیر
تحلیل این بدفهمیها کنند .به منظور کاهش بدفهمیهای دانشآموزان میتوان از
راهبردهای زیر در تدریس استفاده کرد - :اشتباهات دانشآموزان را بررسی کنیم تا
دربارة فرآیندهای فکری آنها بینش الزم به دست آوریم .آموزش ریاضیات باید بر
فرآیند و ساختار و نه پاسخ متمرکز باشد ،دانشآموزان را باید تشویق کرد که تفکر
و کار خود را بررسی کنند ،تنها دنبال پاسخ درست نباشند ،بلکه در جستجوی این
باشند که چرا یک روش در یک موقعیت خاص مفید یا نامفید است – .بر تفاوتها
و شباهتها تأکید کنیم هنگام تدریس ،بهویژه هنگامیکه احتمال اشتباه مفهومی زیاد
است .تا تصورات مفهومی نادرست از ذهن دانشآموزان دور شود - .دانش قبلی
شاگردان را فعال و مطالب جدید و قدیم ریاضی را یکپارچه کنیم و بیشتر از مطالب
یادآوربهره بگیربم - .در کالس از شیوههای پرسشگری و خود پرسشی استفاده کنیم..
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نمونه سؤاالت پیشآزمون برای تشخیص بدفهمیها در مهارتهای هندسی
به نام خالق هستی
نام ..................................... :نام خانوادگی .................................... :نام آموزشگاه ................................... :پایة هشتم
دانشآموز عزیز ،آزمونی که پیش روی شــما قرار گرفته اســت از تعدادی سؤال  4گزینهای وتعدادی سؤال تشریحی
در مورد هندســه تشکیل شــده است .ضمن مطالعه دقیق سؤاالت خواهشمند است در جواب دادن به سؤاالت سعی کنید
کاملترین جواب را بنویســید .جوابهای واقعی ودقت نظر شــما در جواب دادن به سؤاالت ما را در انجام دادن هر چه
بهتر یک کار تحقیقی یاری مینماید.

1

اسامی اشکال زیر را بنویسید( .مهارت دیداری)

2

در کدام شکل نقطة مشخصشده مرکز تقارن است( .مهارت دیداری)

3

قرینه شکل را نسبت به نقطه  oرسم کنید( .مهات ترسیمی)

4

توضیح دهید که چگونه مرکز تقارن یک شکل را به دست میآوریم( .مهارت شفاهی)

5

در شکل مقابل زاویههای مجاور ضلع  ABرا نام ببرید.









O





A

B

C

D
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6

متوازیاالضالعی رسم کنید که یک زاویة آن  60درجه و ضلعهای این زاویه  3و  5سانتیمتر باشند.

7

با کدام نوع کاشی منتظم میتوانیم یک صفحه را کاشیکاری کنیم .چرا؟

8

اگر یک مربع را بچرخانیم آیا شکل جدید همچنان مربع است؟

9

مربع ومستطیل از چه جهاتی مثل هم هستند؟

الف)  5ضلعی منتظم                                      ب)  6ضلعی منتظم         
ج)  7ضلعی منتظم                                        د)  8ضلعی منتظم

آیا تمام مربعها ،مستطیل هستند؟ چرا؟

10

در شکل روبهرو همه رأسهای یک لوزی به ضلع  4سانتیمتر روی دایره قرار دارد.
الف) چرا این لوزی ،مربع است؟          

A

B

11
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    ب) چرا کمان DB =180است؟

              
C

D

متوازیاالضالعی رســم کنید که یکی از زاویههای آن قائمه باشد .چرا بقیه زاویههای آن حتماً قائمه هستند؟
توضیح دهید.
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12

آیا مثلث مقابل قائمالزاویه است.
در صورت قائمالزاویه بودن ،زاویه قائم آن را مشخص کنید.

13

 ABCDمستطیل است مقدار  Xرا به دست آورید.

14

در شکل زیر  3خط  a, b, cبا هم موازی هستند.
اندازة زاویة مجهول را به دست آورید.

15

آیا دو خط  aو  bبا هم موازی هستنند؟

16

کدامیک از شکلهای زیر با شکل  Aهمنهشت است.

4
5

3

12

B

A

15

X
C

D

a
b

d

a

D

17

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

C

b

c

120
60

A

B

در شکل زیر  AB=BCو  ،AD=DCآیا زاویه   با زاویه   مساوی است؟ چرا؟

B

A

C
D
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

18

ثابت کنید دو مثلث دادهشده همنهشت هستند.

19

اندازة همة زاویههای چهارضلعی را بنویسید.
(کمانهای  ADو  DCو  CDمساویند و  ABقطر دایره است).

20

الف) در شکل مقابل چرا کمانهای  AEو  ACبرابرند؟

A
B
O
D
C

A

B
C

E
A

ب) اندازة کمان  BDچند درجه است؟
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D
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پیوست ()2

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

نمونه طرحدرس براساس نظریة آموزشی ونهیلی برای گروه آزمایش

طرح درس هندسه پایة هشتم بر اساس مدل ونهیلی
موضوع :چهارضلعیها

وسایل مورد نیاز :پاورپوینت درس ،مقوا ،قیچی ،وایت برد ،کاغذ پوستی
معلم:

مربع چیست؟

دانشآموز :شکلی است که چهار ضلع آن و چهارزاویه آن برابر است.
معلم:

متوازیاال ضالع چیست؟

دانشآموز :چهارضلعی که ضلعهای آن دو به دو موازی و مساوی است.
معلم:

لوزی چیست؟

معلم:

آیا مربع و لوزی با هم متشابه هستند.

دانشآموز :خیر مربع چهار زاویه آن برابر است ولی لوزی زاویههای روبهرو برابرند.
معلم:

آیا مربع و مستطیل با هم تفاوت دارند؟

مرحلة کسب اطالعات

دانشآموز :شکلی که چهار ضلع آن با هم برابر است.

دانشآموز :بله مربع چهار ضلع آن برابر است ولی مستطیل ضلعهای روبهرو برابرند.
معلم:

آیا فکر میکنید که یک مربع ،میتواند لوزی باشد؟

دانشآموز :خیر
معلم:

آیا مستطیل میتواند یک متوازیاالضالع باشد؟

دانشآموز :خیر
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

معلم:

چهارضلعیای که ضلعهای روبهروی آن دوبه دو با هم موازیند ،متوازیاالضالع نام دارد.
با توجه به تعریف آیا مستطیل یک نوع متوازیاالضالع است؟
با توجه به تعریف آیا مستطیل یک نوع متوازیاالضالع است؟

دانشآموز :بله میتواند متوازیاالضالع باشد.
مرحلة جهتدهی

معلم:

متوازیاالضالعی رسم کنید و مانند شکل مقابل آن را نام گذاری کنید.
یک ورق کاغذ پوستی روی آن بگذارید و تصویر متوازیاالضالع را رسم کنید.
نوک مدادتان را روی نقطه ( Oمحل برخورد قطر هاو مرکز تقارن شکل) قرار دهید وتصویر را 180
درجه با توجه به انطباق شکل و تصویر ،تساویهای زیر را کامل کنید.
B

O
C

A
D

ˆ ........
=
B̂ ........
=
A
=
AB ........
=
BC ........
هر یک عبارتهای زیر ،یکی از خاصیتهای متوازیاالضالع را بیان میکند .با توجه به تساویهای باال،
این عبارتها را کامل کنید.

1

در هر متوازیاالضالع ،زاویههای روبهرو ..........................................................................................................

2

در هر متوازیاالضالع ،ضلعهای روبهرو ...........................................................................................................

3

در هر متوازیاالضالع ،زاویههای مجاور ...........................................................................................................

4

پاره خط  OAبر پاره خط  .......................................................................................................منطبق میشود.

5

پاره خط  OBبر پاره خط  ...................................................................................................منطبق شده است.

6

با توجه به عبارتهای  4و  5یک خاصیت دیگر متوازیاالضالع را بنویسید.
در هر متوازیاالضالع.......................................................................................................................................... ،
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معلم:

خاصیتهای متوازیاالضالع را بنویسید.

روی یک ورق کاغذ ،مســتطیلی به دلخواه رسم کنید و دور آن را

B

A

روی یکی از خطهای تقارن و سپس روی خط تقارن دیگر تا کنید.

C

D

ببرید .مستطیل را مانند شکل نام گذاری کنید .سپس آن را ابتدا

معلم:

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

چرا در مستطیل قطرها یکدیگر را نصف میکنند؟

دانشآموز :چون .............................................................................................................................................................................
معلم:

چرا در مستطیل همه زاویهها برابرند؟

دانشآموز :چون .............................................................................................................................................................................

دانشآموز :چون .............................................................................................................................................................................
معلم:

مرحلة شفافسازی

معلم:

چرا در مستطیل ضلعهای روبهرو برابرند؟

چرا در مستطیل قطرها با هم برابرند؟

دانشآموز :چون .............................................................................................................................................................................
معلم:

در یک صفحه شطرنجی متوازیاالضالعی رسم کنید که یکی از زاویههای آن  90درجه باشد .چرا
زاویههای دیگر آن هم حتماً قائمهاند؟ توضیح دهید.

دانشآموز :چون در متوازیاالضالع زاویههای مجاور مکملند.
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان پایة هشتم در مهارتهای هندسی در هندسه و استفاده از نظریة ونهیلی برای ارتقاء و بهبود سطح مهارتهای هندسی دانشآموزان دانشآموزان

معلم:

مستطیل متوازیاالضالعی است که زاویههای قائمه دارد.
لوزی متوازیاالضالعی است که چهار ضلع آن برابر است.
مرحلة جهتگیری آزادانه

مربع متوازیاالضالعی است که چهار ضلع مساوی وزاویه های قائمه دارد.
شکلهای زیر متوازیاالضالع هستند با تشکیل معادله مقدار  Xرا به دست آورید.
2X -3

X+20

میدانیم که در هر متوازیاالضالع ،قطرها یکدیگر را نصف میکنند :آیا میتوانیم نتیجه بگیریم که
در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف میکنند؟ چرا؟
معلم:

در یک طرح کاشیکاری ،مربع  ABCDدیده میشود .چهارضلعی  MNPQهم با وصل شدن وسط
ضلعهای این مربع تشکیل شده است.
توضیح دهید که  MNPQچه نوع چهارضلعی است؟

معلم:

چهارضلعی  ABCDلوزی وچهارضلعی  DCEFمربع است.
الف) چرا  AD = CEاست؟

ج) زاویه  ADFچند درجه است؟
معلم:

C
E

وسط ضلعهای یک مستطیل را به ترتیب به هم وصل کنید.

چهارضلعی بهدستآمده چه نوع چهارضلعیای است؟ دلیل خود را توضیح دهید.
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D
F

مرحلة تلفیق

ب) چرا  EF || ABاست؟

B

60

A

