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چكيده:

كليدواژهها:

شناسایی بدفهمی های دانش آموزان پایة هشتم 
در مهارت های هندسی 

در هندسه و استفاده از نظریة ون هیلی 
برای ارتقاء و بهبود سطح مهارت های هندسی 

دانش آموزان
وحید عالمیان*           محمد سیدی**             ملوک حبیبی***

مدل ون هیلی یک مدل یادگیری اســت که انواع متفاوت تفکر را که دانش آموزان هنگام روبرو 
شدن با شکل های هندسی تجربه می کنند، عرضه می دارد و از مرحلة برخورد بصری با شکل هندسی 
تا درک صوری اثبات هندســی را شامل می شود. بدفهمی ها ممکن است باعث سردرگمی و شکست 
دانش آموزان در حل مسائل شوند. گاهی نیز به دلیل ماهیت به هم پیوستة مفاهیم ریاضی، بدفهمی ها 

باعث ایجاد مشکل در یادگیری های آتی دانش آموزان می شوند.
هدف این پژوهش شناسایی بدفهمی های دانش آموزان پایه هشتم در مهارت های هندسی درس 
هندسه و استفاده از نظریة ون هیلی برای ارتقا و بهبود سطح مهارت های هندسی دانش آموزان بوده 
است. جامعة آماری آن دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه دورة اول ناحیة یک شهرستان سنندج 
بودندکه در سال تحصیلی ۹6 -۱۳۹۵ تحصیل می کردند. نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای 
به تعداد ۳۱۸ نفر درنظر گرفته شــد. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی، ازنظر اجرا توصیفی، و از نوع 
زمینه یابی اســت. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون کتبی بوده است. ضریب آلفا کرونباخ 0/۸۹6 
به دست آمد. نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان خطاهای متعددی 
در مباحث هندسه و مهارت های هندسی داشــتند. میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در 
بدفهمی ها پایین تر از میانگین نمرات دانش آموزان گــروه گواه بود. بین عملکرد دانش آموزان گروه 
کنترل و آزمایش در ســطوح تفکر ون هیلی تفاوت معناداری در سطح 0/0۵ وجود داشت. این تفاوت 
به سود دانش آموزان گروه آزمایش بود. همچنین، بین عملکرد دانش آموزان دو گروه در مهارت های 
هندسی تفاوت معناداری در سطح 0/0۵ به سود دانش آموزان گروه آزمایش وجود داشت. بنابراین اگر 
معلمان اگر از مدل ون هیلی در جهت آموزش مفاهیم و مهارت های هندسی استفاده کنند تا حدی 

بدفهمی های دانش آموزان کاهش می یابد.

بدفهمی،هندسه،نظریةونهيلی،مهارتهایهندسی
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مقدمه
ریاضیــات، یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی جوامع مدرن امروزی اســت )وایلدر1، 196۸، به 
نقل از صباغی، 1393(. 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 روش های استدالل را فراگیرد )التون2، 200۸، به نقل از آزرم3، 2012(.
 هندسه شاخة مهمی از ریاضیات است و مهارت های هندسی به عنوان مهارت های اصلی ریاضیات 
شناسایی شــده اند. هندســه برای دانش آموزان از آن رو اهمیت دارد که در سایر شاخه های ریاضی هم 
تأثیر دارد. اساسًا یادگیری هندسه دو هدف دارد: یکی توسعة مهارت تفکر و دیگری شکل گیری شهود 
فضایی. منظور از شــهود فضایی آن است که فرد چگونه فضا و ناحیه )مساحت ها( را در دنیای واقعی 

می نگرد )شوارد و هنگ4، به نقل از الکس و مامن5، 2016 (
هر جا آموزش و یادگیری در میان باشد، فراگیری ناقص و نارسای برخی مطالب و مفاهیم بسیار 
امکان پذیر اســت. بنابراین، بدفهمی ها و ناتوانی های ناشــی از آن ها هم اتفاق می افتند. پنداشت های 
غلط و بدفهمی در ریاضیات، بنا بر دالیل مختلف و با شــیوه های متفاوت، توسط معلمان و شاگردان 
بروز می کند و عرصة آن از اشــکاالت و ابهامات جزئی تا ناتوانی های گســترده و مهم تغییر می کند 

)علم الهدایی، 13۸۸(.
مایکل6 )2011، به نقل از لونتا7، 2015( بدفهمی را این گونه تعریف می کند: مشــکالت مفهومی یا 
استداللی که مانع از تسلط دانش آموزان در هر رشته ای می شود. سوان۸ )2001، به نقل از لونتا، 2015( 
بدفهمی را به عنوان مرحلة طبیعی رشد و توسعة مسائل مفهومی می نگرد. برای اینکه دانش آموزان بتوانند 
با مشکالت و دشواری های مفهومی زیربنایی مواجه شوند، فائق آمدن بر این بدفهمی ها ضروری است 

)وان درساند و نیوفوت، 2003 به نقل ازلونتا، 2015(. 
بدفهمی ها بخشــی از فرایند یادگیری هســتند که روی یادگیری های بعدی دانش آموزان تأثیر منفی 
می گــذارد. بدفهمی ها ســاختار شــناختی محکمی دارند که به راحتی اصالح نمی شــوند و ناشــی از 
بی دقتی و تصادفی نیستند. اشتباهات و خطاهای مفهومی سهوی نیستند، بلکه ناشی از فهم نادرست یا 
ناقص دانشــجویان هســتند. در واقع به عبارت دقیق تر، بدفهمی را می توان برداشت ناقص یا نادرست 
 از یک مفهوم که ســبب اشــتباهات نظام مندی در عملکرد فرد می شــود، تعریف کرد )آقاپور، 13۸۸(.

گرابر و جانسون9 بدفهمی ها را در چهار گروه قرار می دهند: )بخشعلی زاده، 1392(

1.بیشتعمیمی: دانش آموز مفهوم یا رویه ای که در یک وضعیت درست است را به وضعیتی دیگر 
تعمیم می دهد.

2.بیشتخصیصــی: دانش آموز محدودیتی را که ویژگی یک مفهوم یا رویه نیســت به آن نســبت 
می دهد.
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3.ترجمةنادرست: دانش آموز در ترجمة واژگان، نمادها، جدول ها یا نمودارها اشتباه می کند.

4.مفهومسازیمحدود:ریشه بدفهمی دانش آموز به درک نکردن مفهوم یا رویه برمی گردد.

یکی از راه های شناسایی ابعاد یادگیری دانش آموزان، توجه به اشتباهات مفهومی و خطاهایی است 
که آن ها مرتکب می شــوند تحقیقات نشــان داده اند، که با وجود تالش های بسیار زیادی که برای پایین 
آوردن میزان اشتباهات دانش آموزان در درس ریاضی انجام شده، آموزش و یادگیری ریاضیات همچنان 

با اشتباه مفهومی همراه بوده است )کانسیز10 و همکاران، 2011، به نقل از امیری، 1392(.
شناســایی و کشف بدفهمی های دانش آموزان، برای معلمان ریاضی اهمیت زیادی دارد، زیرا آن ها 
می توانند تا حدودی روش تدریس خود را بر مبنای بدفهمی های دانش آموزان تعدیل کنند. تشــخیص 
بدفهمی ها کمک خواهد کرد بفهمیم چه روشی، کی و کجا در یادگیری دانش آموزان مؤثر است. آگاهی 
از فرایندهای ذهنی آن ها به معلمان ریاضی کمک خواهد کرد درصدد ایجاد تغییرات مناســب درروش 
یادگیری و کشــف روش های بهتر باشــند و دانش آموزان را با هدف های عادی تر درس های ریاضی و 

ارتباط تنگاتنگ آن ها با دنیای واقعی آشنا سازند )آذرنگ، 1391(.
مهارت های دیداری، شــفاهی، ترســیمی، منطقی و کاربردی، پنج مهارت پایه در آموزش هندســه 
هســتند که به توجه خاص نیاز دارند. توســعة بعضی از این مهارت ها از دوره های ابتدایی و راهنمایی 

شروع می شود و بعضی نیز در سطح آموزش متوسطه مطرح می شوند )غالم آزاد، 1379(.

é مهارتدیداری11: بدون شــک هندســه موضوعی دیداری اســت و این جنبه به عنوان ابزاری 
مقدماتی دراثبات ها بکار می رود.

é مهارتشفاهی12: درس هندسه از جمله درس هایی است که روی زبان تأکید دارد و دانش آموزان 
باید واژه های زیادی را یاد بگیرند و تعریف های دقیق و ویژگی های شــکل ها و روابط بین آنها 

را توصیف کنند.

é مهارتترسیمی13:درس هندسه باید برای دانش آموزان فرصتی فراهم آورد که ایده های خود را 
در قالب تصویر و نمودار بیان کنند. آن ها درآیندة زندگی خود بیش از اثبات قضیه، نیازمند داشتن 

مهارت کافی در رسم تصویر از یک موقعیت هندسی هستند.

é مهارتمنطقی14: هندســه یکی از موضوع های اســت که چگونگی تجزیه وتحلیل و تشخیص 
درستی آن را آموزش می دهد. متأسفانه بعضی از برنامه های درسی و بعضی از روش های تدریس 

دانش آموزان را به حفظ مفاهیم، و نه درک آن، سوق می دهد.

é مهارتکاربردی15: امروزه توصیف ریاضی پدیده ها »مدل ســازی ریاضی« خوانده می شود. 
بــا تجزیه وتحلیل یک مدل، غالبًا به اطالعاتی در مورد پدیدة اصلی می رســیم. یکی از بهترین 
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مثال های اولیة مدل ســازی در کتاب اصول اقلیدس یافت شــده اســت که ممکن است نتیجة 
تالشــش برای توصیف منطقی مدل سازی جهان بوده باشد. در حال حاضر، مدلسازی ریاضی 
در زمینه هایی مثل کشاورزی، زیست شناسی، جغرافیا، روان شناسی و کسب وکار مورد استفاده 

قرار می گیرد.

تحقیقات متعددی که در طول سالیان گذشته در کشورهای متفاوت انجام گرفته، بیانگر آن است که 
بســیاری از دانش آموزان در یادگیری هندسه مشــکل دارند. نظریة ون هیلی شامل سطوح تفکری است 
کــه دانش آمــوزان در ضمن یادگیری هندســه از آن عبــور می کنند. عالوه بر ایــن توضیح می دهد چرا 
دانش آموزان در یادگیری هندسه با مشکل مواجه می شوند. این مدل نظری شامل سطوح تفکر و مراحل 

آموزشی است )ریحانی، 13۸4(.
»سطوح تفکر« توصیفی از روش های تفکر است که در یادگیری هندسه یافت می شوند. این سطوح 
نشــانگر میزان تفکر افراد نســبت به ایده های هندســی هستند، نه میزان دانش هندســی فرد. بنابراین، 
چگونگی تفکر هندسی و آموزش هندسه در برنامه ریاضی مدرسه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
و یکی از شناخته شده ترین نظریه ها بین نظریه هایی که در مورد آموزش هندسه و تفکر هندسی وجود 

دارند، نظریة ون هیلی است )مهدیان، 1395(.
پیر ون هیلی16 و همســرش دینا گلدوف ون هیلی17 از جمله معلمانی بودند که در کالس های درس 
هندسه متوجه مشکالت یادگیری دانش آموزان خود شدند و درنهایت تالش آن ها برای رفع مشکالت 
یادگیری دانش آموزان خود، به تدوین نظریه ای در زمینة آموزش هندســه منجر شد. که تحقیقات بعدی 
صورت گرفته توســط باتیســتا، کلمنتس، گدز1۸ )1960( نشان دادند که این نظریه نقاط قوت زیادی در 

زمینه آموزش هندسه دارد )به نقل از ویسی، 13۸۸(.
مــدل ون هیلی یک مدل یادگیری اســت. این مدل انواع متفــاوت تفکر را که دانش آموزان هنگام 
روبرو شــدن با شکل های هندســی تجربه می کنند، عرضه می کند و از مرحله برخورد بصری با شکل 
هندسی تا درک صوری اثبات هندسی را شامل می شود. ون هیلی ابتدا در پنج سطح از تفکر مدل خود 
را عرضه کرد، اما اینک مدل او با سه سطح از تفکر معرفی می شود که او آن ها را به ترتیب دیداری، 

توصیفی و نظری می نامد )فویز19 وهمکاران، 19۸۸ و ون هیلی، 19۸6(.
تقســیم کردن هندسه به ســطوح متفاوت بر اساس تئوری ون هیل، بســیار مناسب و منطقی است. 
دبیرســتان های دورة دوم متوسطه با توجه به تخصصی بودن درس ها و موضوع های تدریس شده، باید 
تعیین کنند که دانش آموزان در چه سطحی هستند و می خواهند به چه سطح برسند، و تدریس هندسه را 
با آن منطبق سازند. سطوح ون هیلی که به طور یکسان برای هر دو جنس )مرد و زن( مناسب اند )هسیو20، 

2015 به نقل از العبوس21، 2016( عبارت اند از: )ریحانی، 13۸4(

é سطح1.تشخیصیادیداری:در سطح 1، دانش آموزان هندسه را از طریق تجسم یاد می گیرند 
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)ون هیلی، 19۸4، به نقل از مرادی ویس، 13۸۸(. شکل ها بر اساس ظاهرشان قضاوت می شوند. 
کودک مســتطیل را با شــکل آن یاد می گیرد و برای او مســتطیل متفاوت از مربع به نظر می رسد 

)ون هیلی22، 19۸6(.

é ســطح2.تجزیهوتحلیل: در دومین سطح، شاید دانش آموزان درک کنند که ضلع های روبه رو و 
احتمااًل حتی قطرهای یک مســتطیل متســاوی هستند، اما متوجه نیستند که چگونه مستطیل ها با 
مربع هــا یا مثلث های قائم الزاویه مرتبط اند. دانش آموزان ویژگی های شــکل ها را تحلیل می کنند 

)هافر23، 19۸1(.

é ســطح3.استنتاجغیررسمییامرتبســازی:دانش آموزان قادرند خواِص مفاهیم، شکل ها و 
انواع تعریف های مجرد را به صورت منطقی مرتب کنند. همچنین قادر به تشــخیص شــرط الزم 
و کافی مجموعه ای از خواص در مفاهیم و شــکل ها هســتند )بورگر و شانسی، 19۸6 به نقل از 

مرادی ویس، 13۸۸(.

é ســطح4.استنتاجرســمی: دانش آموزان می توانند اثبات کند، نقش تعریف ها، قضیه ها و معنی 
الزم و کافی را می دانند )میســون24، 199۸(. در این سطح استنتاج معنی دار می شود. دانش آموزان 
اهمیت استنتاج و نقش فرض ها، اصول موضوعه، قضایا و اثبات ها را درک می کند )هافر، 19۸1(.

é سطح5.دقت:دانش آموزان جنبه های رسمی اثبات، مثل مقایسه و ایجاد سیستم های ریاضی، را 
درک می کنند. در این ســطح، دانش آموز اهمیِت اثبات غیرمستقیم و اثبات مستقیم را می فهمد و 

می تواند هندسة نااقلیدسی را درک کند )میسون، 199۸(.

ون هیلی ها در تحقیقات خود متوجه شــدند، استدالل های رســمی در هندسه به صورت طبیعی در 
کودکان اتفاق نمی افتد و برای این کار نظامی تربیتی مورد نیاز اســت. آن ها 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 فعالیت های مناســب برای یادگیرندگان ســطوح متفاوت امکان 

پذیر است )ریحانی، 13۸4(.
بخشی از کار ون هیلی دربارة تئوری ون هیلی است که شامل پنج مرحلة آموزشی است. این مراحل 
برای معلمان طراحی شده تا به دانش آموزان کمک کنند، از یک مرحله به مرحلة بعدی بروند )فویز25 و 

همکاران، 19۸4 به نقل از شریف پور، 1393(. این مراحل عبارت اند:

1.کسباطالعات:معلم و دانش آموزان مشغول گفتگو و فعالیت در مورد موضوع های موردمطالعه 
می شوند و دانش آموزان با زمینة کار آشنایی پیدا می کنند.

2.جهتدهی: دانش آموزان هر مبحث مورد مطالعه را از طریق فعالیت هایی که معلم طراحی کرده 
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است، توسعه می دهند و یاد می گیرند.

3.شفافســازی: دانش آموزان از روابط بین اجزا آگاه می شــوند و می کوشند آن ها را به زبان خود 
بیان کنند. معلم جمله هایی را که دانش آموزان به کار می برند، پاالیش می کند و جمله های جدیدی 

به کار می برد.

4.جهتگیرِیآزاد: دانش آموزان به فعالیت ها و تکالیف هایی گماشته می شوند که می توانند آن ها را 
با روش های متفاوت و با استفاده از دانش، مهارت ها و رابطه هایی که قباًل آموخته اند، انجام دهند.

5.تلفیــق: دانش آمــوزان قادرند دانش و اطالعــات و روابط جدید را در قالــب یک کل جدید و 
یکپارچــه ببیننــد. به عبارت دیگر، آن ها همة آنچه را که در مورد یــک موضوع یاد گرفته اند، باهم 

تلفیق می کنند.

ویژگی های مدل ون هیلی

1.دنبالهایبودنســطوح: تفکر هندسی سلسله مراتبی هســتند یعنی یک دانش آموز نمی تواند در 
ســطح n ون هیلی باشــد بدون اینکه n -1 سطح قبلی را طی کرده باشد )تامپسون، 2006 به نقل 

از شریف پور، 1393(.

2.زبانشناختیبودن: هر سطح دارای نمادهای زبانی خاصی است و افرادی که در سطوح متفاوت 
هستند، نمی توانند یکدیگر را درک کنند )میسون، 2002، به نقل از صباغی، 1393(.

3.عدموابســتگیبهسن: سطوح تفکر هندســی ون هیلی به سن وابسته نیســتند و در عوض، به 
تجربیاتی بستگی دارند که دانش آموزان کسب کرده اند.

4.متمایزبودنماهیتدرونیوماهیتبیرونی: ون هیلی ها تأکید می کنند، سطوح به وسیلة تفاوت 
در موضوع تفکر از یکدیگر تمیز داده می شــوند. برای مثال، در ســطح یک، فقط شــکل ظاهری 
درک می شــود، درحالی که شکل بهوسیلة خواص خود تعیین می شود. این مطلب تا سطح دو که 
شکل به وسیلة اجزا و مؤلفه هایش تجزیه وتحلیل و خواص آن کشف می شود، به دست نمی آید 

)ریحانی، 13۸4(.

5.نبودمطابقت: دو شخص که در سطوح متفاوت استدالل قرار دارند، نمی توانند یکدیگر را درک 
کنند. اگر در یک کالس درس، معلم و ســایر دانش آموزان در ســطوح متفاوتی از تفکر باشند، با 
نمادهای متفاوت زبانی و شبکه های ارتباطی متفاوت با هم ارتباط برقرار می کنند و در نتیجه، نه 

معلم و نه دانش آموز، همدیگر را درک نمی کنند )میسون، 199۸(.

6.نقشمعلم: پژوهشــگران نقش معلم را به گونه های متفاوت توصیف کرده اند. فرودنتال )به نقل 
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از: صباغی، 1393( نقش معلم را نوعی راهنما می داند که مسیر یادگیری را به دانش آموزان نشان 
می دهد. در این نقش معلم این امکان را فراهم می کند که دانش آموزان در مســیر مشــخص تری 

حرکت کنند و مفاهیم ریاضی را در ذهن خود بپرورانند.

طبیعی اســت که انســان در جریان ســاخت و ســاز دانش خود، به فهم ها و بدفهمی های مختلفی 
می رســد. باید در نظر داشــت که بدفهمی های دانش آموزان در ریاضی، اشتباهات سهوی نیستند که با 
تکرار و تمرین قابل اصالح باشند. در ساختارها یا طرح واره های ذهنی دانش آموزان ریشه دارند. برای 
اصالح آن ها نیز نیازمند تحقیقاتی هستیم که هم بدفهمی ها را شناسایی کنند و هم دالیل شکل گیری آن ها 
را روشن سازند تا بتوان با استناد به یافته های پژوهشی، برای رویارویی مناسب به برنامه ریزان درسی و 

مؤلفان کتاب های درسی ریاضی، رهنمودهای اجرایی ارائه داد.
ازآنجاکه هدف این پژوهش شناســایی بدفهمی های دانش آموزان و استفاده از نظریة ون هیلی برای 
درک هندســی آن هاســت، لذا امید می رود نتایج پژوهش رویکرد نوینی را برای آموزش هندســه ارائه 
دهد که با بهره گیری از آن بتوان پاره ای از مشــکالت معلمان را در فرایند آموزش هندســه رفع کرد. در 
ادامه مدلی برای شناسایی سطوح تفکر هندسی دانش آموزان، طراحی مراحل آموزشی و یادگیری درس 
هندسه به معلمان ارائه می شود که به کمک آن می توانند زمینه های ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان 
نســبت به هندســه، تقویت مهارت های هندســی دانش آموزان و باال بردن سطوح تفکر هندسی آنان را 

فراهم آورند.

تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته در رابطه با بدفهمی و ون هیلی
پژوهش ویســی در ســال 13۸۸ بررســی میزان »تأثیر آموزش به کمک هندسة پویا مبتنی بر نظریة 
ون هیلی بر رشــد تفکر هندسی دانش آموزان سال ســوم راهنمایی کالترزان« را مورد بررسی قرار داد. 
نتایج پژوهش نشــان داد که بین عملکرد دانش آموزان دو گروه در مهارت های دیداری، شفاهی، ترسیم 
و منطقی تفاوت معناداری در سطح 0/05 به سود دانش آموزان گروه آزمایش وجود دارد. اما در مهارت 

کاربرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
پژوهش العبوس )2016( که به »بررســی تأثیر مدل ون هیلی بر یادگیری مفاهیم هندسی، و بررسی 
نگرش ها در مورد هندســه، و اثر انتقال یادگیری دانش آموزان ســه پایة اول »در اردن اســت نشان داد 
تفاوت های 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 ون هیل آموزش داده شــده بودند. همچنین 
تفاوت هــای معناداری بیــن عملکرد دو گروه پژوهش در مقیاس نگرش در مورد هندســه به نفع گروه 
آزمایش که با مدل ون هیلی آموزش داده شــده بودند وجود داشت. همچنین تفاوت های معناداری بین 
عملکــرد هرکــدام از دو گروه پژوهش در آزمون انتقال یادگیری به نفع گروه آموزش داده شــده با مدل 
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ون هیلی مشاهده شد.
ولو، کریشناســامی و عبداهلل26 )2015( تحقیقی 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 52 نفر )57%( دچار خطاهای مفهومی شده بودند، 22 نفر )24%( خطاهای 
ســهوی داشــتند، 12 نفر )13%( خطاهای حل مسئله داشــتند، و 5 نفر )6%( خطاهای مقداری داشتند. 
مهم ترین علل ارائه شــده برای ایــن خطاها عبارت اند از: عدم فهم، فراموش کردن رویة حل مســائل، 
ناتوانی در فهم کامل اطالعات ســؤال، بی دقتی، و جواب دادن بر اســاس حدس و گمان. این پژوهش 
در فرآینــد یادگیــری دانش آموزان و فهم نمودارها کاربرد دارد، زیرا در زندگی روزانه از نمودارها برای 

مدیریت، انتقال و تحلیل اطالعات استفاده های گسترده ای می شود.
پژوهــش آزرم )2012(، »تصــورات نادرســت در مــورد هندســه و راه حل های پیشــنهادی برای 
دانش آموزان دورة هفتم« بود. نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشــان داد که دانش آموزان متوســطه 
دورة هفتم شماری تصورات نادرست دارند، فاقد دانش زمینه ای کافی و فاقد استدالل هستند، و دچار 

اشتباهاتی در عملیات پایه ای در موارد مذکور می شوند.

روشپژوهش
ابتدا آزمونی محقق ساخته برای شناسایی بدفهمی های دانش آموزان به عمل آمد و روایی و پایایی 
آن بررســی شــد. با این آزمون، بدفهمی های دانش آموزان شناسایی شدند. ســپس دو گروه آزمایش و 
کنترل از دانش آموزانی که بیشترین بدفهمی را در مهارت های هندسی داشتند، انتخاب شدند. روی گروه 
آزمایش به مدت هفت جلسه آموزش به کمک طرح درس مبتنی بر مدل ون هیلی و برای گروه گواه هفت 
جلسه تدریس به روش سنتی اجرا شد. در آخر، پس آزمون بین دو گروه و سنجش عملکرد آن ها نسبت 
به هم انجام شد. جامعة آماری در این پژوهش دانش آموزان پسر پایة هشتم ناحیة یک شهرستان سنندج 
که در سال تحصیلی 96 -1395 تحصیل می کردند و تعدادشان 1۸65 نفر بود. نمونة مورد نظر نیز شامل 

تمام دانش آموزان چند دبیرستان می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند

é نمونه: برای تعیین نمونه، بر اســاس جدول مورگان و فرمول شــارل کوکران، 31۸ نفر به صورت 
تصادفی خوشــه ای انتخاب شــدند. در آغاز از این تعداد یک پیش آزمون به عمل آمد و دو گروه 
25 نفره )آزمایش و گواه( جمعًا 50 نفر که بیشترین بدفهمی را داشتند، در نظر گرفته شدند. این 
تعداد نمونه برای پژوهش حاضر، بر مبنای حداقل تعداد پیشنهادی برای گروه های مورد مقایسه 
در مطالعات آزمایشی، ازجمله مطالعات شبه تجربی، انتخاب شدند. بر اساس نظر )گال، بورگ و 

گال27، 1997 /1395( این تعداد نمونه برای تحقیقات تجربی کافی است.

 )CVI( 2۸روایــی:برای تعیین روایی ابزار مورداســتفاده در این پژوهش، از روایــی محتوایی é
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اســتفاده شــد. روایی محتوایی بدین معناست که معین کنیم ســؤاالت انتخاب شده در آزمون یا 
پرسش نامه 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 پیش آزمون در مرحلة اول 29 سؤال بود که چون روایی محتوایی 9 سؤال 

آن کمتر از 0/79 بود، آن 9 سؤال حذف شدند.

é پایایی: برای بررسی پایایی پیش آزمون وپس آزمون، پس از اجراء در نمونه های اولیه شامل 20 و 
15 نفر از دانش آموزان پایة هشتم از »روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ« استفاده شد. ضریب 
آلفای کرونباخ آزمون به ترتیب 0/۸62 و 0/754 به بدســت آمدکه این مقدار وضعیت مناسبی را 

در مورد پایایی آزمون ها نشان می دهد.

é روشاجرا:در مرحلة اول، نوع بدفهمی های دانش آموزان پایة هشتم در زمینة هندسه، با استفاده 
از یک آزمون محقق ســاخته که یک نمونة 31۸ نفری از دانش آموزان پایة هشــتم این شهرستان 
در آن شــرکت کردند، شناسایی شدند. پس از مشــخص شدن نوع بدفهمی های دانش آموزان در 
مهارت های هندسی، به منظور اصالح و جلوگیری از بروز بدفهمی ها، روش تدریس مبتنی بر مدل 

ون هیلی مورد استفاده قرار گرفت.
مرحله دوم این پژوهش روش تدریس پیشنهادی محقق را بررسی کرد. به این صورت که یک 
نمونة 50 نفری از دانش آموزان پایة هشتم که بیشترین بدفهمی را داشتند، انتخاب و به دو گروه 
هم سنگ به نام های آزمایش و کنترل تقسیم شدند، به دانش آموزان گروه کنترل مبحث های هندسه، 
بدون گوشــزد کردن بدفهمی ها، به روش ســنتی تدریس شد. در گروه آزمایش مباحث هندسه با 
گوشــزد کردن بدفهمی ها و براساس مدل ون هیلی تدریس شد. سپس با انجام آزمونی هماهنگ 

بین این دو گروه، عملکرد دانش آموزان سنجیده شد.

فرضیه های پژوهش
1.شناسایی بدفهمی های دانش آموزان در مهارت های هندسی آن ها تأثیر دارد.

2.آموزش به کمک مدل ون هیلی در کاهش بدفهمی ها تأثیر دارد.
3.آموزش به کمک مدل ون هیلی در مهارت های هندسی دانش آموزان تأثیر دارد.

یافتههایتحقيق
نتیجة اجرای آزمون محقق ساخته شناسایی 13 نوع بدفمهی در مهارت های هندسی بود که عبارتند از:

1. درک نادرستی از تعریف چندضلعی ها دارند.
2.خط های تقارن و داشتن یا نداشتن مرکز تقارن در شکل ها را به درستی تشخیص نمی دهند.
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3.تصور می کنند هر نقطه که در فضای داخلی شکل قرار گیرد، مرکز تقارن است.

4.درک درستی از زاویه ندارند.

5. از نقاله به درستی استفاده نمی کنند )با توجه به اینکه روی نقاله دو ردیف عدد نوشته شده است(.

6. درک نادرســتی از تعریف برخی از چهارضلعی های خاص دارند. مثاًل فکر می کنند لوزی نوعی 
چهارضلعی با ضلع های روبروی موازی است که چهار ضلع برابر دارد و زاویة قائمه ندارد.

7.مربع را از دسته مستطیل ها جدا می دانند.

8.پس از نوشتن رابطه فیثاغورس، در جاگذاری اندازه های اضالع دچار اشتباه می شوند.

9.در شکل های شلوغ خط های موازی و مورب را به درستی تشخیص نمی دهند.

10. درک درستی از اثبات ندارند.

11. مشــکل دیگر بیشتر دانش آموزان در مورد هم نهشتی دو مثلث است. در تشخیص دو مثلث، 
اگــر مثلث هــا کاماًل جدا از هم باشــند، به راحتی آن ها را می بینند، امــا اگر دو مثلث در یک 
ضلع یا یک زاویه مشترک باشند، تشخیص آن ها برایشان بسیار مشکل می شود. و چون دقیقًا 
نمی دانند چه کاری می خواهند انجام دهند، دو مثلث دیگر را که آشــکار هستند، به اشتباه در 

نظر می گیرند.

12.تفاوت اندازه و طول کمان را تشخیص نمی دهند.

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

با توجه به سرفصل کتاب درسی پایة هشتم، این 13 نوع بدفهمی را به هفت دسته طبقه بندی کردیم 
که نمودار 1 نوع بدفهمی ها و درصد میانگین هرکدام را به طور واضح نشان می دهد.

بدفهمیها
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 نمودار 1.   انواع بدفهمی ها و میانگین درصد بدفهمی های دانش آموزان پایة هشتم                                                                       

همان طور که از نمودار 1 مشــخص است، بیشترین درصد بدفهمی ها به بدفهمی نوع چهارم، یعنی 
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»رابطة فیثاغورس« مربوط است. کمترین درصد بدفهمی به بدفهمی نوع پنجم، یعنی »توازی و تعامد« 
مربوط است.

جدول 1 میانگین نمرات بدفهمی ها دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون در هفت دسته                                                       

میانگین نمرات تعدادآزمون هابدفهمی ها
بدفهمی ها

انحراف
 معیار

میزان کاهش 
بدفهمی

دستة اول
۲۵14/۹۲۲/04پیشآزمون

۳/7۲
۲۵11/0۲۲/74پسآزمون

دستة دوم
۲۵14/۶۵1/۳پیشآزمون

۲
۲۵1۲/۶۵۲/۹۶پسآزمون

دستة سوم
۲۵1۳/۶11/۵پیشآزمون

4/۵۵
۲۵۹/0۶1/۹۵پسآزمون

دستة چهارم
۲۵1۶/۲۲۲/۳پیشآزمون

۲/77
۲۵1۳/4۵۲/78پسآزمون

دستة پنجم
۲۵11/۳۲1/۵8پیشآزمون

1/۹۲
۲۵۹/4۲/48پسآزمون

دستة ششم
۲۵1۵/۵11/۳۲پیشآزمون

۲/11
۲۵1۳/4۲/۲۳پسآزمون

دستة هفتم
۲۵1۳/111/0۵پیشآزمون

۲/۰7
۲۵11/04۲/7۵پسآزمون

جـدول 1 نشـان می دهـد کـه میانگیـن نمـرات بدفهمی هـای دانش آمـوزان در ایـن هفـت دسـته 
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بدفهمـی کاهـش پیـدا کـرده و بـه ترتیب از دسـته اول 3/72، از دسـته دوم 2، از دسـته سـوم 4/55، از 
دسـته چهارم 2/77، از دسـته پنجم 1/92، از دسـته ششـم 2/11 و از دسـته هفتم 2/07 کاسـته شـده 
اسـت. بیشـترین کاهـش در بدفهمی هـای نـوع سـوم یعنـی بدفهمی هـای مربـوط بـه چهارضلعی هـا، 
وکمتریـن کاهـش در بدفهمـی نـوع پنجـم، یعنـی بدفهمی هـای مربـوط به تـوازی وتعامد بوده اسـت. 
امـا در کل، میانگیـن نمـرات مهارت هـای هندسـی دانش آموزان گـروه آزمایش در پیـش آزمون 5/4۸ 
نمـره بـود کـه ایـن مقـدار در پـس آزمون به 9/12 نمره رسـید و رشـد 3/64 نمره را به همراه داشـت. 
امـا در گـروه کنتـرل، نمـرات مهارت هـای هندسـی پیـش آزمـون و پـس آزمـون بـه ترتیـب 4۸/ 5 و 
2۸/ 6 بـود. همچنیـن، میانگیـن نمـرات بدفهمی هـای دانش آمـوزان در گروه آزمایـش در پیش آزمون 
14/52 نمـره بـود کـه در پـس آزمـون بـه 10/۸۸ نمـره رسـید، یعنـی بدفهمی هـا 3/64 نمـره کاهـش 
یافـت. امـا در گـروه کنتـرل، نمـرات بدفهمی هـای پیش آزمون و پـس آزمون به ترتیـب 5/4۸ و 6/2۸ 
بـود. همـان طـور کـه از داده هـا معلوم اسـت میانگیـن نمـرات مهارت های هندسـی دانش آمـوزان در 
مرحلـة پس آزمـون نسـبت بـه مرحلـة پیش آزمون بیشـتر و نمـرات بدفهمـی دانش آمـوزان، در مرحلة 
پس آزمـون نسـبت بـه مرحلـة پیش آزمـون کمتـر بوده اسـت. این نشـان می دهـد که آمـوزش به کمک 
مـدل ون هیلـی در کاهـش بدفهمی هـا و همچنیـن افزایـش مهارت هـای هندسـی دانش آمـوزان تأثیـر 

داشـته است.

بررسی استنباطی داده ها
به منظـور اسـتفاده از آزمون هـای پارامتریک، برای بررسـی تسـاوی واریانس نمـرات مهارت های 
هندسـی و بدفهمی هـا، از »آزمـون لویـن« اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون لویـن بـه ایـن صـورت بـود: 
فرضیـه آمـاری، یکسـانی پراکندگـی واریانس هـا را در تمـام سـطوح متغیـر مسـتقل مـورد سـنجش 
قـرار می دهـد. بـا توجـه بـه مقـدار P =0/051 در بررسـی واریانس هـای دو گـروه در سـطح 0/05 
 فـرض مسـاوی بـودن واریانس هـای نمـرات مهارت هـای هندسـی و بدفهمی هـای دو گـروه پذیرفته 

می شود.
بـه منظـور بررسـی نرمال بـودن نمرات مهارت های هندسـی و بدفهمی ها از»آزمـون کلوموگروف 
اسـمیرنف« اسـتفاده شـد. طبق نتایـج این آزمون مهارت های هندسـی در گروه آزمایـش 0/130 و در 
گـروه کنتـرل 0/176 و بدفهمی هـا در گـروه آزمایـش 0/130 و در گـروه کنتـرل 0/051 بـه دسـت آمد. 
مقـدار P مربـوط بـه بدفهمی هـا و مهارت هـای هندسـی درهـر دو گـروه کنتـرل و آزمایـش در سـطح 
معنـاداری 0/05 بیشـتر بـوده اسـت کـه نتیجـه می گیریـم نمـرات مهارت هـای هندسـی و بدفهمی هـا 

نرمال هسـتند.

بررسی فرضیه های پژوهش:
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é فرضیةاول:شناسایی بدفهمی های دانش آموزان، در مهارت های هندسی آن ها تأثیر دارد.

 جدول ۲.   جدول ضریب همبستگی چندگانه و ضریب بتای بدفهمی ها و بدفهمی ها با مهارت های هندسی                                 

شاخص
آماری

متغیر 
مالک

متغیر 
پیش بین

ضرایب بتا
ضریب 

هم بستگی 
چندگانه

مجذور ضریب 
هم بستگی

ضریب
F 

سطح 
معناداری

بتای 
غیراستاندارد

بتای 
چندگانة چندگانهاستاندارد

تعدیل شده

مهارتهای
هندسی

1۹/۹۵40/0۲0عددثابت

**0/۹۹۶0/00۲0/۹۹۹0/۹۹۹0/۹۹۹۲18814/7۶۲0/00۳-بدفهمیها

**p>0/01

جدول 2 نشان می دهد، از بین متغیرهای مورد مطالعه، رگرسیون بهترین پیش بینی کنندة مهارت های 
هندسی در بدفهمی ها بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، ارتباط بین بدفهمی ها با مهارت های 
هندسی معنادار بوده است. بر این اساس، ضریب بدفهمی ها 99/9 درصد واریانس مهارت های هندسی 
را تبیین می کند. چون p>0/01 معنادار بوده است، بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعة آماری می باشد. 
ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بدفهمی ها، مهارت های هندسی را 0/999 واحد کاهش می دهد.

é فرضیةدوم:آموزش به کمک مدل ون هیلی در مهارت های هندسی تأثیر دارد.

 جدول ۳.    نتایج آزمون t نمونه های مستقل در مورد فرضیه های اول و دوم برای دو گروه کنترل و آزمایش                                      

مقدار p برای بررسی شاخص های آماری آزمون tمیانگینمتغیرهاتعدادگروه
واریانس های دو گروه

۲۵کنترل
مقدارpدرجهآزادیمقدار14/۵۲tبدفهمی

0
۵/48مهارتهایهندسی

۲۵آزمایش
۳/۳۳۶440/00۲-10/88بدفهمی

۳/۹۲۵۲۵0/001-۹/1۲مهارتهایهندسی

همان طور که از جدول 3 پیداســت، در مهارت های هندســی، با توجه به مقدار p=0/002 که برای 
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واریانس های دو گروه در ســطح معناداری 0/05 به دست آمده، پس فرض مساوی بودن واریانس های 
دو گــروه رد می شــود. حال برای بررســی وجود اختــالف میانگین، از مقدار p مربوط بــه آزمون t با 
واریانس های نابرابر اســتفاده می شود. داریم، پس فرض مساوی بودن میانگین ها رد می شود و درنتیجه 
فرض وجود اختالف بین میانگین ها پذیرفته می شــود. یعنی میانگین نمره کل مهارت های هندســی در 
گروه آزمایش بیشــتر شده است. پس آموزش به کمک مدل ون هیلی توانسته است نمرات مهارت های 

هندسی دانش آموزان پایة هشتم را در مرحلة پس آزمون را افزایش دهد.

é فرضیةسوم: آموزش به کمک مدل ون هیلی در کاهش بدفهمی دانش آموزان تأثیر دارد.
همان طور که ازجدول 3 پیداســت، در بدفهمی ها، با توجه به مقدار p=0/002  در سطح معناداری 
0/05، فرض مســاوی بــودن میانگین های دو گروه رد می شــود و درنتیجه فــرض وجود اختالف بین 
میانگین های دو گروه پذیرفته می شــود. یعنی میانگین نمرة کل بدفهمی ها در گروه آزمایش کمتر شــده 
است. پس، آموزش به کمک مدل ون هیلی بر نمرة بدفهمی های دانش آموزان تأثیرگذار است و می توان 
نتیجه گرفت که آموزش به کمک مدل ون هیلی توانســته اســت نمرات بدفهمی های دانش آموزان پایة 

هشتم در مرحله پس آزمون کاهش دهد.

بحثونتيجهگيری
دانش آموزان پایة هشتم بدفهمی های زیادی در مهارت های هندسی دارند و دانش 
متناسب با موضوعات هندسی را ندارند. بیشترین بدفهمی ها به ترتیب در مهارت های 
کاربردی، منطقی وترسیمی مشاهده می شوند. نتایج حاصل از این قسمت با یافته های 

پژوهش های ویسی )137۸(، لونتا، )2014(، آزرم، )2012( مطابقت ندارد.
اگرچه ممکن است نتوان همواره از بروز بدفهمی ها جلوگیری کرد، ولی می توان 
در جهت اصالح آن ها قدم برداشت. برای مثال، انجام فعالیتی که در آن از دانش آموز 
خواسته می شود درستی یا نادرستی قانونی را در وضعیت های متفاوت بررسی کند، این 
امکان را فراهم می سازد که اعتبار تعمیم ها بررسی و از قوت بدفهمی ها در ذهن کاسته 
شود. انجام فعالیت هایی که در آن ها از دانش آموزان خواسته می شود بر فرایندها و 
اعمال خود نظارت داشته باشند و آن ها را تحلیل کنند، می تواند به رفع اشتباهات، قبل 

از آنکه به بدفهمی تبدیل شوند، کمک کند.
الزم است دانش آموزان را در موقعیت هایی قرار دهیم که با تشخیص خطاها و 
بتوانند  تا  است  بازشده  آن ها  روی  پیش  فراخ تری  فضای  کنند  احساس  بدفهمی ها 
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درباره بدفهمی های خود کاوش و بحث کنند. ایجاد فرصت آشنایی با بدفهمی ها و 
مثال هایی ازاین گونه، به دانش آموزان کمک می کند درک بهتری از مفهوم به دست آورند، 
بدفهمی خود را اصالح کنند و دانش خود را از فرایندها افزایش دهند. از طریق درگیر 
کردن دانش آموزان با مفاهیم درست و نادرست، دانش آموز تصویری ذهنی از صورت 
نادرست مفهوم در ذهن خود ایجاد می کند و آن را با برچسب نادرست مشخص می کند. 
مواجهه با مثال های نادرست انگیزة تفکر و بررسی عمیق تر مفهوم را در دانش آموز 

ایجاد می کند.
برخی از بدفهمی ها برای مدت های مدید در فرد باقی می مانند. بدفهمی ایده ای 
شهودی است که دانش آموز در تجربه و تعامل با دنیای بیرونی در ذهن خودساخته 
است. بدفهمی ناشی ازآن است که دانش آموز مطلب را درک نکرده یا به غلط درک 

کرده است.
میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در بدفهمی ها پایین تر از میانگین نمرات 
دانش آموزان 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 می شود و 
معلم محور است، نمی تواند به دانش آموزان کمک کند سطح تفکرهندسی خودشان را 
تقویت کنند. روش سنتی یادگیری دانش آموزان را به استفاده از استدالل شان تشویق 
دشوار  آنها  برای  را  تفکرهندسی  از  باالتر  سطوح  به  دستیابی  نتیجه،  در  و  نمی کند 

می سازد.
و  ون هیلی  مدل  کمک  به  که  دانش آموزانی  هندسی  مهارت های  میزان  بین 
دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیدند، تفاوت معناداری در سطح 0/05 وجود 

داشت.
دانش آموزان با ذهنی خالی در کالس حاضر نمی شوند، بلکه با نظریه های ریاضی، 
و فرضیه های غیررسمی ساخته شده بر مبنای تجاربشان در کالس حضور دارند. آن ها 
دانش پیشین خود را از مفاهیم ریاضی با خود به کالس درس می آورند. تحقیقات نشان 

می دهند کار با دانش پیشین می تواند به درک عمیقی از مفاهیم منجر شود.
دانش ریاضی موجود دانش آموزان غالبًا ناقص یا نادقیق است، یا احتمااًل دانشی 
که ما انتظار داریم، وجود ندارد. در چنین وضعیتی، ممکن است که دانش جدید نیز 
به صورت غیردقیق ساخته شود. بدفهمی های رایج در ریاضی و اشتباهات مفهومی، 
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مهم  دالیل  از  است.  فراگیر  بیش  و  کم  دانش آموزان  میان  در  قابل توجهی  میزان  به 
این بدفهمی ها می توان به ضعف اطالعاتی یا پایه ای دانش آموزان، روش های سنتی 
تدریس، تغییر همه سالة کتاب های درسی، کتاب های کمک آموزشی و ضعف تدریس 
بعضی از دبیران ریاضی اشاره کرد. توجه به عواملی مانند تجدیدنظر در روش های 
ابزاری،  فهم  به جای  رابطه ای  فهم  و  یادگیری هوشمندانه  به  توجه  ریاضی،  تدریس 
فراهم کردن فضای کارگروهی در کالس و ایجاد بحث و تبادل نظر، می تواند در کاهش 

دادن بدفهمی های ریاضی دانش آموزان مؤثر باشد.
نتایج تحقیق حاضر به دانش آموزان پایة هشتم چند مدرسة ناحیه یک شهرستان 
سنندج مربوط است. لذا تعمیم نتایج آن به سایر دانش آموزان کشور و پایه های دیگر 
با محدودیت مواجه است. همة دانش آموزانی که در این پژوهش شرکت داشتند پسر 

بودند و نمی توان گفت آیا دانش آموزان دختر هم همین طور عمل می کنند یا خیر.
معلمان در کالس های درس بررسی کنند که بدفهمی ها به چه دالیلی رخ می دهند، 
چگونه می توان از بروز آن ها پیشگیری کرد و چگونه می توان آن ها را برطرف ساخت. 
بنابراین الزم است معلمان با آگاهی از بدفهمی های دانش آموزان، در طراحی هر واحد 
درسی به آن ها توجه داشته باشند و به گونه ای برنامه ریزی شده دانش آموزان را درگیر 
از  می توان  دانش آموزان  بدفهمی های  کاهش  منظور  به  کنند.  بدفهمی ها  این  تحلیل 
راهبردهای زیر در تدریس استفاده کرد: - اشتباهات دانش آموزان را بررسی کنیم تا 
دربارة فرآیندهای فکری آن ها بینش الزم به دست آوریم. آموزش ریاضیات باید بر 
فرآیند و ساختار و نه پاسخ متمرکز باشد، دانش آموزان 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 تفاوت ها 
و شباهت ها تأکید کنیم هنگام تدریس، به ویژه هنگامی که احتمال اشتباه مفهومی زیاد 
قبلی  دانش  دانش آموزان دور شود. -  از ذهن  نادرست  مفهومی  تا تصورات  است. 
شاگردان را فعال و مطالب جدید و قدیم ریاضی را یکپارچه کنیم و بیشتر از مطالب 

یادآوربهره بگیربم. - در کالس از شیوه های پرسشگری و خود پرسشی استفاده کنیم..
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 پيوست)1( 
 نمونه سؤاالت پیش آزمون برای تشخیص بدفهمی ها در مهارت های هندسی

به نام خالق هستی

نام:.....................................نامخانوادگی:....................................نامآموزشگاه:...................................پایةهشتم

دانشآموزعزیز،آزمونیکهپیشرویشــماقرارگرفتهاســتازتعدادیسؤال4گزینهایوتعدادیسؤالتشریحی
درموردهندســهتشکیلشــدهاست.ضمنمطالعهدقیقسؤاالتخواهشمنداستدرجوابدادنبهسؤاالتسعیکنید
کاملترینجوابرابنویســید.جوابهایواقعیودقتنظرشــمادرجوابدادنبهسؤاالتمارادرانجامدادنهرچه

بهتریککارتحقیقییاریمینماید.

اسامیاشکالزیررابنویسید.)مهارتدیداری(۱

درکدامشکلنقطةمشخصشدهمرکزتقارناست.)مهارتدیداری(2









قرینهشکلرانسبتبهنقطهoرسمکنید.)مهاتترسیمی(۳

O 



توضیحدهیدکهچگونهمرکزتقارنیکشکلرابهدستمیآوریم.)مهارتشفاهی(4

درشکلمقابلزاویههایمجاورضلعABرانامببرید.۵

C

BA

D
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متوازیاالضالعیرسمکنیدکهیکزاویةآن۶۰درجهوضلعهایاینزاویه۳و۵سانتیمترباشند.6

باکدامنوعکاشیمنتظممیتوانیمیکصفحهراکاشیکاریکنیم.چرا؟7
الف(۵ضلعیمنتظمب(۶ضلعیمنتظم

ج(7ضلعیمنتظمد(8ضلعیمنتظم

اگریکمربعرابچرخانیمآیاشکلجدیدهمچنانمربعاست؟۸

مربعومستطیلازچهجهاتیمثلهمهستند؟۹

آیاتماممربعها،مستطیلهستند؟چرا؟

درشکلروبهروهمهرأسهاییکلوزیبهضلع4سانتیمتررویدایرهقراردارد.۱0
     الف(چرااینلوزی،مربعاست؟
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BA

D


ب(چراکمانDB=18۰است؟

متوازیاالضالعیرســمکنیدکهیکیاززاویههایآنقائمهباشد.چرابقیهزاویههایآنحتماًقائمههستند؟۱۱
توضیحدهید.
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آیامثلثمقابلقائمالزاویهاست.۱2
درصورتقائمالزاویهبودن،زاویهقائمآنرامشخصکنید.

۵
۳

4

ABCDمستطیلاستمقدارXرابهدستآورید.۱۳

C

X

BA

D

۱2

۱۵

درشکلزیر۳خطa,b,cباهمموازیهستند.۱4
aاندازةزاویةمجهولرابهدستآورید.

b

c
d

آیادوخطaوbباهمموازیهستنند؟۱۵
۱20

60 a
b

کدامیکازشکلهایزیرباشکلAهمنهشتاست.۱6

A B C D

درشکلزیرAB=BCوAD=DC،آیازاویهبازاویهمساویاست؟چرا؟۱7

CA

D

B
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ثابتکنیددومثلثدادهشدههمنهشتهستند.۱۸

اندازةهمةزاویههایچهارضلعیرابنویسید.۱۹
)کمانهایADوDCوCDمساویندوABقطردایرهاست.(

الف(درشکلمقابلچراکمانهایAEوACبرابرند؟20

ب(اندازةکمانBDچنددرجهاست؟
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 پيوست)2( 
 نمونه طرح درس براساس نظریة آموزشی ون هیلی برای گروه آزمایش

طرحدرسهندسهپایةهشتمبراساسمدلونهیلی

موضوع: چهارضلعی ها

وسایلموردنیاز: پاورپوینت درس، مقوا، قیچی، وایت برد، کاغذ پوستی

مربعچیست؟معلم:

ت
عا

طال
ب ا

س
ة ک

حل
مر

شکلیاستکهچهارضلعآنوچهارزاویهآنبرابراست.دانش آموز:

متوازیاالضالعچیست؟معلم:

چهارضلعیکهضلعهایآندوبهدوموازیومساویاست.دانش آموز:

لوزیچیست؟معلم:

شکلیکهچهارضلعآنباهمبرابراست.دانش آموز:

آیامربعولوزیباهممتشابههستند.معلم:

خیرمربعچهارزاویهآنبرابراستولیلوزیزاویههایروبهروبرابرند.دانش آموز:

آیامربعومستطیلباهمتفاوتدارند؟معلم:

بلهمربعچهارضلعآنبرابراستولیمستطیلضلعهایروبهروبرابرند.دانش آموز:

آیافکرمیکنیدکهیکمربع،میتواندلوزیباشد؟معلم:

خیردانش آموز:

آیامستطیلمیتواندیکمتوازیاالضالعباشد؟معلم:

خیردانش آموز:
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چهارضلعیایکهضلعهایروبهرویآندوبهدوباهمموازیند،متوازیاالضالعنامدارد.معلم:
باتوجهبهتعریفآیامستطیلیکنوعمتوازیاالضالعاست؟

هی
ت د

جه
لة 

رح
م

باتوجهبهتعریفآیامستطیلیکنوعمتوازیاالضالعاست؟

بلهمیتواندمتوازیاالضالعباشد.دانش آموز:

متوازیاالضالعیرسمکنیدومانندشکلمقابلآنرانامگذاریکنید.معلم:

یکورقکاغذپوستیرویآنبگذاریدوتصویرمتوازیاالضالعرارسمکنید.

نوکمدادتانراروینقطهO)محلبرخوردقطرهاومرکزتقارنشکل(قراردهیدوتصویررا18۰
درجهباتوجهبهانطباقشکلوتصویر،تساویهایزیرراکاملکنید.

A

D

B

C

O

ˆB̂ ........ A ........ AB ........ BC ........= = = =

هر یک عبارت های زیر، یکی از خاصیت های متوازی االضالع را بیان می کند. با توجه به تساوی های باال، 

این عبارت ها را کامل کنید.

درهرمتوازیاالضالع،زاویههایروبهرو..........................................................................................................۱

درهرمتوازیاالضالع،ضلعهایروبهرو...........................................................................................................2

درهرمتوازیاالضالع،زاویههایمجاور...........................................................................................................۳

پارهخطOAبرپارهخط.......................................................................................................منطبقمیشود.4

پارهخطOBبرپارهخط...................................................................................................منطبقشدهاست.۵

باتوجهبهعبارتهای4و۵یکخاصیتدیگرمتوازیاالضالعرابنویسید.6

درهرمتوازیاالضالع،..........................................................................................................................................
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خاصیتهایمتوازیاالضالعرابنویسید.معلم:

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

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

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

چرادرمستطیلقطرهایکدیگررانصفمیکنند؟معلم:

زی
سا

ف 
شفا

لة 
رح

م

چون.............................................................................................................................................................................دانش آموز:

چرادرمستطیلهمهزاویههابرابرند؟معلم:

چون.............................................................................................................................................................................دانش آموز:

چرادرمستطیلضلعهایروبهروبرابرند؟معلم:

چون.............................................................................................................................................................................دانش آموز:

چرادرمستطیلقطرهاباهمبرابرند؟معلم:

چون.............................................................................................................................................................................دانش آموز:

دریکصفحهشطرنجیمتوازیاالضالعیرسمکنیدکهیکیاززاویههایآن۹۰درجهباشد.چرامعلم:
زاویههایدیگرآنهمحتماًقائمهاند؟توضیحدهید.

چوندرمتوازیاالضالعزاویههایمجاورمکملند.دانش آموز:

D C

A B
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مستطیلمتوازیاالضالعیاستکهزاویههایقائمهدارد.معلم:

انه
زاد

ی آ
یر

ت گ
جه

لة 
رح

م

لوزیمتوازیاالضالعیاستکهچهارضلعآنبرابراست.

مربعمتوازیاالضالعیاستکهچهارضلعمساویوزاویههایقائمهدارد.

شکلهایزیرمتوازیاالضالعهستندباتشکیلمعادلهمقدارXرابهدستآورید.

2X-3
X+20

میدانیمکهدرهرمتوازیاالضالع،قطرهایکدیگررانصفمیکنند:آیامیتوانیمنتیجهبگیریمکه

درهرلوزیهمقطرهایکدیگررانصفمیکنند؟چرا؟

دریکطرحکاشیکاری،مربعABCDدیدهمیشود.چهارضلعیMNPQهمباوصلشدنوسطمعلم:

ضلعهایاینمربعتشکیلشدهاست.

ق
فی

ة تل
حل

مر

توضیحدهیدکهMNPQچهنوعچهارضلعیاست؟

چهارضلعیABCDلوزیوچهارضلعیDCEFمربعاست.معلم:

الف(چراAD= CEاست؟

ب(چراEF|| ABاست؟

ج(زاویهADFچنددرجهاست؟

وسطضلعهاییکمستطیلرابهترتیببههموصلکنید.معلم:

چهارضلعیبهدستآمدهچهنوعچهارضلعیایاست؟دلیلخودراتوضیحدهید.

C

BA

D

EF

60


