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اثر دراسة نظرية دميىفر يف منهاج الصف السادس االعذادي يف فهم 
 طالبات مذارس املتفىقات الستخذاماتها يف علمي االحتماالت واملثلثات

 
 حمدم.م. هبة ثامر أ

 : ملخصال
يحتويَّعمىََّّمنياجَّالرياضياتَّلمصفَّالسادسَّاالعداديَّلمصفَّالسادسَّالعمميَّلمفرعَّالتطبيقيَّن َّإ

ىذهَّالمفرداتَّبينَّشديدةَّالتعقيدَّالىَّمتوسطةََّّوتتراوحالعديدَّمنَّالمفرداتَّالميمةَّوالتيَّتدرسَّلمطمبةَّ
َّ َّالمفردات َّىذه َّفيم َّمن َّالطمبة َّبعض َّويعاني َّعميياالتعقيد َّوالتمرن َّواستخداميا َّىذهَّوََّّ.وحفظيا من

المفرداتَّىيَّنظريةَّديموفرَّوالتيَّيدرسياَّالطالبَّضمنَّفصلَّاالعدادَّالمركبةَّوىيَّاخرَّمفردةَّمنَّ
َّىذهَّالمفردةَّىيَّاخرَّماَّيجبَّعمىَّالطالبَّفيموَّ مفرداتَّالفصلَّلينييَّبذلكَّالمنيجَّالفصلَّمعتبرًا

حلَّمعادلةََّّفيَّىذاَّالفصلَّفييَّعمىَّاالغمبَّتحتويَّالعديدَّمنَّالمفرداتَّالتيَّسبقتياَّأيَّانَّعممية
َّوالَّيمكنَّانَّتدرسَّمباشرةَّالنَّالطالبَّعمىَّاالغمبَّلنَّ ديموفرَّتتطمبَّفيمَّالمفرداتَّالتيَّسبقتيا
يكونَّعمىَّعممَّبماَّيجبَّعميوَّايجادهَّضمنَّخطواتَّالحلَّوبذلكَّوكماَّاسمفَّتعتبرَّنظريةَّديموفرَّاوَّ

َّيةَّاالعدادَّالمركبة.َّمعادلةَّديموفرَّختامَّالفصلَّوتمرينَّجيدَّلمطالبَّلبيانَّمدىَّفيموَّلمفصلَّمنَّالناح
غيرَّالمعقدةَّدونَّاالىتمامَّبتطبيقاتَّالمعادلةَّلقدَّاستخدمَّالكتابَّمعادلةَّديوفرَّلحلَّبعضَّالتمارينَّال

والىَّاستخداماتياَّفيَّالتطبيقاتَّاإلحصائيةَّفيَّنظريةَّاالحتماالتَّاوَّعممَّالمثمثاتَّوجلَّاالىتمامَّكانَّ
َّوىوَّم َّالجذورَّالتربيعيةَّوالتكعيبيةَّوغيرىا َّالفيَّإيجاد َّالطالبَّلالستخدام َّيضعفَّفيم تطبيقيَّليذهَّا

َّالمعادلة.
َّ(.االحتماالتَّوالمثمثات،َّىجامن،َّالنظريةَّديموفرالكمماتَّالمفتاحية:َّ)

The effect of studying Demover's theory in the curriculum of the sixth 

grade of middle school in understanding the outstanding school students 

of its uses in the science of probability and trigonometry 

Heba Thamer Ahmed 

Abstracts: 

The mathematics curriculum for the sixth grade of preparatory to the sixth 

grade scientific for the applied branch contains many important vocabulary 

that is taught to students. These vocabulary range from very complex to 

medium complex, and some students suffer from understanding these 

vocabulary, memorizing it, using it and practicing it. One of these vocabulary 

is the Demoffer theory, which the student studies in the complex numbers 

class, which is the last vocabulary of the chapter to end the course of the 

chapter, considering this vocabulary is the last thing that the student must 
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understand in this chapter, as it most likely contains many of the vocabulary 

that preceded it, meaning that the process of solving an equation Demover 

requires understanding the vocabulary that preceded it and cannot be studied 

directly because the student will most likely not be aware of what he must 

find within the steps of the solution. Thus, as I mentioned, Demover's theory 

or Demover's equation is the conclusion of the chapter and a good exercise 

for the student to show the extent of his understanding of the chapter in terms 

of complex numbers. 

The book used Deover's equation to solve some uncomplicated exercises 

without paying attention to the applications of the equation and to its uses in 

statistical applications in probability theory or trigonometry, and the most 

interest was in finding square and cube roots and others, which weakens the 

student's understanding of the applied use of this equation. 

Keywords: (Demofer's theory, methods, probability and triangles). 

 لقد حاول البحث اإلجابة على التساؤالت االتية : 
 مدىَّأىميةَّدراسةَّنظريةَّديموفرَّفيَّمنياجَّالصفَّالسادسَّاالعداديَّ.َّ .1
 مدىَّفيمَّالطالبَّلنظريةَّديموفرَّمنَّالناحيةَّالرياضيةَّ.َّ .2
 يقاتَّالرياضيةَّ.َّمدىَّفيمَّالطالبَّألىميةَّاستخدامَّنظريةَّديموفرَّفيَّالتطب .3
َّالط .4 َّفيم َّالمثمثاتَّمدى َّعممي َّفي َّديموفر َّمعادلة َّاو َّنظرية َّالستخدامات الب

 واالحتماالت.َّ
َّ َّتضم َّالطمبة َّمن َّعينة َّاختيار َّتم َّعمييم111َّوقد َّالدراسة َّاجراء َّلغرض وقدََّّطالب

َّ َّالكتاب َّطريقة َّعمى َّدرست َّاألولى َّمجموعتين َّالى َّالعينة َّوالثانيةَّقسمت االعتيادية
َّديموفر َّبنظرية َّالخاصة َّالتطبيقات َّتوضيح َّفييا َّحاولنا َّبطريقة َّتوصمتََّّدرست وقد

َّتوضيحَّ َّواىمية َّديموفر َّنظرية َّدراسة َّأىمية َّمنيا َّاستنتاجات َّعدة َّالى الدراسة
َّ َّالعممي َّفيميم َّزيادة َّلغرض َّليا َّالدارسين َّلمطمبة َّبالنسبة َّولجدوىَّاستخداماتيا ليا

َّاضياتَّلمصفَّالسادسَّاالعداديَّ.دراستياَّفيَّمنياجَّالري
وقدَّقمناَّبتوضيحَّالفروقاتَّفيَّالنتائجَّالتيَّحصلَّعميياَّالطمبةَّالذينَّدرسواَّبالطريقتينَّ
واىميةَّاتباعَّطريقةَّيتمَّفيياَّطرحَّالمسائلَّالتطبيقيةَّبصيغةَّرياضيةَّلغرضَّإنجاحَّفيمَّ

 الطالبَّليذهَّالمفرداتَّولتحقيقَّالغايةَّمنَّدراسةَّالرياضياتَّ.َّ
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 مقدمة : 
انَّالرياضياتَّىوَّاحدَّالعمومَّالّرئيسّيةَّالتيَّيحتاجياَّالباحثونَّفيَّكافةَّاالختصاصاتَّ
َّلتطويرَّباقيَّالعمومَّ َّىيَّمسرحًا وتعتبرَّالنظرياتَّوالمعادالتَّوالمبرىناتَّالتيَّيقدميا
َّيتالئمَّ َّبما َّيقدميا َّالتي َّوالمعادالت َّوالمبرىنات َّالعمم َّبيذا َّاالىتمام َّمن َّالبد لذلك

َّاستفاد َّومدى َّوَّواىميتيا َّليا َّالعممية َّوالتطبيقات َّالعموم َّباقي َّانطمقَّة َّالمنطمق َّىذا من
َّالصفَّ َّطمبة َّاستفادة َّومدى َّديموافر َّاو َّديموفر َّبمبرىنة َّاالىتمام َّفي َّالحالي البحث

المنيجَّالحاليَّبماَّالسادسَّاالعداديَّمنَّوجودىاَّفيَّالكتابَّالمنيجيَّوقابميةَّتطويرَّ
َّ َّالطالب َّفيم َّلتطوير َّالفعمية َّوالحاجة َّىذيتالئم َّقابميةَّنحو َّمن َّيطور َّبما َّالمبرىنة ه

َّالدراساتَّالمستقبميةَّلوَّ.َّالطالبَّعمىَّتطبيقَّىذهَّالمبرىنةَّفيَّ
َّ َّفي َّوالميمة َّالمنتيية َّالمراحل َّمن َّاالعدادي َّالسادس َّالمدارسَّويعتبر َّفي الدراسة

َّمرحمةَّ َّانيا َّالبعض َّويعتبرىا َّالدراسة َّمن َّاألساسية َّاو َّ َّاإللزامية َّالمرحمة َّفي العراقية
َّانَّاسةَّمفصميةَّفيَّالدرَّ َّاذ َّبعد َّالمينيَّفيما َّستحددَّمستقبمو َّانيا َّالطالبَّاذ فيَّحياة

تؤىموَّالقبولَّفيَّالكميةَّاوَّالجامعةَّالتيَّيريدَّلذلكَّحصولَّالطالبَّعمىَّدرجاتَّجيدةَّ
َّ َّبين َّصراع َّحدث َّوالقمة َّوالكثافة َّوالصعوبة َّالسيولة َّىذهَّمفيوم َّبين فالتوازن

َّل َّبالنسبة َّصعب َّشيء َّاألربع َّالمصطمحات َّاألمور َّواولياء َّالطالب ولواضعيَّرغبة
وىذهَّالصراعاتَّأدتَّعمىَّعممياتَّجذبَّوشدَّمالكيَّالقرارَّالسياسيَّوالتربويَّالمنيجَّوَّ

وضعوَّفيَّالمنيجَّاوَّالغائوَّمنوَّاوَّتبسيطوَّاوَّالتوغلَّفيوَّاكثرَّبخصوصَّماَّيجبَّ
َّوتعقيدهَّفيَّبعضَّاألحيانَّ.َّ

 هدف البحث : 
جانبَّالرياضيَّبالنسبةَّاؤالتَّمحددةَّتخصَّاللقدَّحاولَّالبحثَّالحاليَّاإلجابةَّعمىَّتس

َّومنياَّ:ديموفرَّلمبرىنةَّ
 مدىَّأىميةَّدراسةَّنظريةَّديموفرَّفيَّمنياجَّالصفَّالسادسَّاالعداديَّ.َّ .1
 مدىَّفيمَّالطالبَّلنظريةَّديموفرَّمنَّالناحيةَّالرياضيةَّ.َّ .2
 مدىَّفيمَّالطالبَّألىميةَّاستخدامَّنظريةَّديموفرَّفيَّالتطبيقاتَّالرياضيةَّ.َّ .3
 مدىَّفيمَّالطالبَّالستخداماتَّنظريةَّاوَّمعادلةَّديموفرَّفيَّعمميَّالمثمثات.َّ .4
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 أهمية البحث : 
َّ َّعن َّصورة َّالبحث َّالمرحمةَّيقدم َّفي َّالطالب َّبدراستيا َّيقوم َّالتي َّالمتقدمة الرياضيات

َّ َّدراسة َّمن َّالطالب َّفينتقل َّبماَّاإلعدادية َّوالمبرىنات َّالنظريات َّدراسة َّالى األساسيات
مبرىنةَّديموفرَّعنصرًاَّيساعدَّالطالبَّفيَّدراستوَّالجامعيةَّبشكلَّكبيرَّوتشكلَّدراسةَّ

النواحيَّالتطبيقيةَّالخاصةَّبالرياضياتَّوىوَّماَّيساىمَّتطويرَّفيمَّالطالبَّفيَّميماَّفيَّ
فالطالبَّالذيَّيمتمكَّمعرفةَّأساسيةَّفيَّتقديمَّطالبَّذوَّنوعيةَّجيدةَّلمجامعاتَّالعراقيةَّ

يتطورَّفيَّكلَّالمجاالتَّالتطبيقيةَّالتيَّوعمميةَّاكثرَّفيَّمجالَّالرياضياتَّيستطيعَّانَّ
َّيكونَّالرياضياتَّعنصرًاَّميماَّفيياَّاوَّحتىَّعنصرًاَّثانويًاَّفيياَّ.َّ

 اهم مصطلحات الدراسة : 
 مبرهنة ديموفر: 

َّ َّنظرية َّديموفر َّابراىام َّالعالم َّالتيََّّديموفروضع َّاالحتماالت َّلنظرية َّفيمو َّعمى بناء
َّ َّلالس َّالمرفعة َّالقوى َّفييا َّوساىمتNََّّتستخدم َّالمثمثات َّعمم َّأسس َّعمى َّبنائيا َّتم اذ

والوصولَّمنياَّالىَّنتائجَّواضحةَّعمىَّنظريةَّديموفرَّفيَّتغييرَّفيمناَّلميندسةَّالتحميميةَّ
َّوالصيغةَّالرياضيةَّلمبرىنةَّديموفرَّكاالتيَّ:َّأسسَّسميمةَّ

 (cos(x)+i sin(v))=cos(nx)+i sin(nx).َّ
 الصف السادس االعدادي : 

َّ َّالصف َّالجامعةَّوىو َّلمدراسة َّالمدخل َّوىو َّاإلعدادية َّالدراسة َّبو َّتنتيي َّالذي المنتيي
َّسيرتاونتي َّالتي َّوالجامعة َّالتخصص َّما َّتحدد َّاإلعدادية َّالدراسة َّلذلكَّجة َّالطالب دىا

مرحمةَّمصيريةَّمنَّناحيةَّمستقبلََّّتشكلَّىذهَّالمرحمةَّأىميةَّكبرىَّبالنسبةَّلمطالبَّالنيا
َّالطالبَّالدراسيَّوالمينيَّ.َّ

 مدارس المتفوقين : 
َّ َّمدارس َّوىي َّالتحدي َّمدارس َّسابقًا َّاسميا َّتفوقَّوكان َّنتائج َّحققوا َّالذين َّالطمبة تقبل

91َّال َّواعداديةَّ% َّمتوسطة َّصفوف َّتضم َّأي َّثانويات َّوىي َّاالبتدائية َّالدراسة في
اتَّمنَّمدارسَّالمتميزينَّوالتيَّتكونَّدراستياَّوتعتبرَّادنىَّمنَّناحيةَّالدراسةَّوالمواصف
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األىاليَّمدارسَّوتحويَّعمىَّلغاتَّأخرىَّفيَّدراستياَّلذاَّيفضلَّبعضَّبالمغةَّاإلنكميزيةَّ
َّ.المتميزينَّعمىَّالمتفوقينَّبسببَّماَّتمنحَّلمطالبَّمنَّامتيازاتَّ

 االطار النظري للدراسة : 
.َّكانَّوالده،َّدانيالَّديَّمويفري،1667َّمايو26ََّّفيَّفرنساََّّفيََّّولدَّأبراىامَّديَّمويفر

َّكاناَّ َّمويفر َّدي َّأبراىام َّوالدي َّأن َّمن َّالرغم َّعمى َّالتعميم. َّبقيمة َّيؤمن جراحا
َّوالتيَّكانتَّ َّالمسيحيينَّالكاثوليكيةَّ، َّالتحقَّأوالَّبمدرسةَّاألخوة َّإالَّأنو بروتستانتيين،

فرنساَّفيَّذلكَّالوقت.َّعندماَّكانَّمتسامحةَّبشكلَّغيرَّعاديَّنظراَّلمتوتراتَّالدينيةَّفيَّ
فيَّالحاديةَّعشرةَّمنَّعمره،َّأرسموَّوالداهَّإلىَّاألكاديميةَّالبروتستانتيةَّفيَّسيدان،َّحيثَّ
َّتأسستَّ َّروندل. َّدو َّجاك َّإشراف َّاليونانيةَّتحت َّالمغة َّدراسة َّفي َّسنوات َّأربع أمضى

َّاغالقتم1682ََّّفيَّعامََّّولكن1579ََّّاألكاديميةَّالبروتستانتيةَّفيَّسيدانَّفيَّعامَّ
ديموفرَّلدراسةَّالمنطقَّفيَّساومورَّلمدةَّعامين.َّعمىََّّوانتقلاألكاديميةَّالبروتستانتيةَّ،َّ

الرغمَّمنَّأنَّالرياضياتَّلمَّتكنَّجزءاَّمنَّعمموَّالدراسي،َّإالَّأنَّديَّمويفرَّقرأَّالعديدَّ
َّبمفرده َّالرياضيات َّحول َّاألعمال -http://scihi.org/abraham-de)َّمن

moivre-doctrine-chances)/.َّ
َّلديوَّمعرفةَّديموفرَّقدَّاصبحَّوصلَّإلىَّلندنَّ،َّكانََّّوعندما عالمَّرياضياتَّمختصا

مدرساَّخاصاَّلمرياضيات،َّيزورََّّديموفرجيدةَّبالعديدَّمنَّالنصوصَّالقياسية.َّ،َّأصبحَّ
َّ َّواصل َّلندن. َّمقاىي َّفي َّيدرس َّأو َّإيرلََّّديموفرتالميذه َّزيارة َّبعد َّلمرياضيات دراستو

،َّأدركَّأنوََّّكتابَّنيوتنإلىََّّاسسَّالرياضياتَّوبالنظرورؤيةَّكتابَّنيوتنَََّّّديفونشاير
أعمقَّبكثيرَّمنَّالكتبَّالتيَّدرسياَّسابقاَّ،َّوأصبحَّمصمماَّعمىَّقراءتوَّوفيمو.َّومعَّ
ذلكَّ،َّنظراَّألنوَّكانَّمطموباَّمنوَّالقيامَّبجوالتَّطويمةَّفيَّجميعَّأنحاءَّلندنَّلمسفرَّبينَّ

َّ ،َّ َّطالبو َّكل َّتثنيولكن َّلم َّالصعوبات َّفيََّّتمك َّذاتو َّتطوير َّعن َّديموفر َّعزيمة من
انَّنيوتنَّكانَّيحيلَّفيَّسنواتوَّاالخيرةَّاالشخاصَّالذينَّالرياضياتَّالىَّحدَّانوَّقيلَّ

َّديموفر َّالى َّتساؤالت َّاكثرَّلدييم َّاالمور َّىذه َّيعرف َّديموفر َّان َّيقول َّكان َّمنيَّاذ
(
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https://ebrary.net/118873/history/moivres_contributions_probabilit
y_life_contingencies_1718_1724)َّ

ارتبطَّبالعالمَّالفمكيَّادموندَّىاليَّوالذيَّشجعوَّعمىَّدخولَّعالمَّالفمكَّكماَّانَّديموفرَّ
انتخب1697ََّّفيَّنوفمبرَّ.َّوقدَّقامَّببعضَّاالعمالَّالتيَّساىمتَّفيَّتطويرَّىذاَّالعممَّ

َّالممكية َّالجمعية َّفي ََّّزميال َّعام َّالجمعية،1712ََّّوفي َّأنشأتيا َّلجنة َّفي َّتعيينو تم
َّوالتكامل َّالتفاضل َّحساب َّاكتشف َّمن َّحول َّواليبنتز َّنيوتن َّادعاءات َّلمراجعة

(http://scihi.org/abraham-de-moivre-doctrine-chances)/.َّ
َّنظريةَّمبرىنةَّديوفر:

ََّّديموفرَّكاالتيَّ:َّصيغةَّمبرىنَّ
isin(nx) + cos(nx) = nisinx) + x (cos 

  االتية بالطريقة وتشتق
“Derivation of the Formula 
DeMoivre’s Theorem can be derived/proved with the help of 

mathematical induction as follows: 

As stated previously, (cos x + isinx)
n
 = cos(nx) + isin(nx) ⇢ (1) 

For n = 1, we obtain: 

(cos x + i sin x)
1
 = cos(1x) + i sin(1x) = cos(x) + i sin(x), which 

is true. 

Assuming that the formula holds true for any integer, say n = k. 

Then, 

(cos x + i sin x)
k
 = cos(kx) + i sin(kx) ⇢ (2) 

Now, we just have to prove that the formula holds true for n = k 

+ 1. 

(cos x + i sin x)
k+1

 = (cos x + i sin x)k (cos x + i sin x) 

= (cos (kx) + i sin (kx)) (cos x + i sin x) [Using (i)] 

= cos (kx) cos x − sin(kx) sinx + i (sin(kx) cosx + cos(kx) sinx) 

= cos {(k+1)x} + i sin {(k+1)x} 

⇒ (cos x + i sin x)
k+1

 = cos {(k+1)x} + i sin {(k+1)x} 

Hence the result is proved.”  ( https://www.geeksforgeeks.org/de-

moivre-formula) / 
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األسسَّانَّاالشتقاقَّالسابقَّاوَّاالثباتَّالخاصَّبنظريةَّديموفرَّىوَّلغرضَّتوضيحَّ
َّوىيَّ َّالرياضيات َّفي َّنظريتو َّاو َّمبرىنتو َّديموفر َّأساسيا َّعمى َّبنى َّالتي الرياضية

تعميقَّفيمَّمسألةَّاشتقاقَّاالعدادَّاوَّالمعادالتَّالمرفوعةَّلالسسَّالنونيةَّتيدفَّالىَّ
انَّعممياتَّالتبسيطَّىذهَّتسيلَّمنَّعملَّالرياضياتَّفيَّالمجاالتَّكافةَّبماَّيخدمََّّاذ

َّوالعملَّ َّالمبرىنة َّىذه َّطرح َّطريق َّعن َّحدث َّما َّفعاًل َّوىو َّالعممي َّالتطور عمميات
َّ.)العالي(عميياَّالحقًاَّ

َّ
َّالدراساتَّالسابقةَّ:َّ

َّديموفر َّمبرىنة َّدراسة َّتناول َّيتم َّتناولتََّّلم َّالتي َّالدراسات َّبعض َّتناولنا َّلذلك سابقًا
َّبعضَّمنَّىذهَّالدراساتَّ:َّمبرىناتَّأخرىَّلغرضَّتقديمَّصورةَّشاممةَّعنَّالموضوعَّوَّ

ََّّ(:2116)بطرسَّوعزيزَّ،
وىيَّدراسةَّتحتَّعنوانَّبعضَّالمبرىناتَّفيَّالوجودَّوالوحدانيةَّلنظامَّمنَّالمعاداتَّ"

وقدَّىدفَّىذاَّالبحثَّالىَّدراسةَّوجودَّالحلَّووحدانيتوَّالتكامميةَّالتفاضميةَّالالخطيةَّ
َّلمتكاملَّ َّريمان َّمفيوم َّوفق َّعمى َّالالخطية َّالتفاضمية َّالتكميمية َّالمعادالت َّمن لنظام

.َّ َّ)باناخ(" َّلمتقريبَّومبرىنةَّالنقطةَّالثابتةَّلـ )محمدَّوَّوذلكَّباستخدامَّطريقتيَّبيكارد
َّ(2116ادريس،َّ

"َّ َّجيول َّمبرىنة َّبلََّّ–عممت َّتجميعية َّكاممة َّسوية َّجبريات َّليس َّلتشمل سنكمير
َّ َّطريقة َّان َّكذلك َّتجميعية َّغير َّكاممة َّسوية َّجبريات َّجيول َّمبرىة سكنميرََّّ–توسيع

َّ َّأخرى َّوأساليب َّالمضروبات َّجبر َّالى َّاالستخدامَّاستندت َّشائعة َّقياسية َّطريقة وىي
َّ.مَّ(2116)ادريس،ََّّفيَّالمدرسةَّاالسبانية"

َّ  
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َّإجراءاتَّالبحثَّ
َّمجتمعَّالدراسةَّ:َّ

َّ َّالرصافة َّفي َّالمتوفقات َّمدرسة َّاختيار َّتم َّلقد َّالكميةَّاألولى َّالعينة َّتحديد َّتم وقد
111ََّّب َّاختيار َّتم َّتم51ََّّطالبة َّحين َّفي َّاالعتيادية َّالكتاب َّبطريقة َّلمدراسة طالبة

َّ 51ََّّاختيار .َّ َّالمقترحة َّالتجريبية َّبالطريقة َّلمدراسة َّأخرى َّاختيارَّطالبة َّتم وقد
َّلضمانَّعدمَّتوجيوَّالنتائجَّباتجاهَّمعينَّ.َّالطالباتَّبشكلَّعشوائيَّ

  : التجريبي التصميم اوالا 
َّالتابعَّالمتغيرَّوكانَّابطةوالضَّالتجريبيةَّلممجموعتينَّالتجريبيَّالتصميمَّاختيارَّتمَّلقد

َّمسائلَّحلَّعمىَّالطالبَّقدرةَّىوَّالثانيَّالتابعَّوالمتغيرَّالدراسيَّالتحصيلَّىوَّاالول
َّ.ديموافرَّمبرىنة

  : الدراسة عين : ثانياا 
َّوقدَّبحثناَّمفرداتَّلتطبيقَّمسرحاًََّّاالولىَّالرصافةَّفيَّالمتفوقاتَّمدرسةَّاختيارَّتمَّلقد
َّكلَّفيَّمجموعتينَّالىَّايضاًََّّعشوائياًََّّوقسمتَّطالبة111ََّّعشوائياًََّّاختيارَّتم

ََّّضابطةَّمجموعةَّكانتَّوالثانيةَّتجريبيةَّمجموعةَّكانتَّاحداىماَّطالبة51ََّّمجموعة
  : الضبط اجراءات : ثالثاا 

َّبينَّاالحصائيَّالتكافؤَّمنَّلمتأكدَّاحصائياًََّّالمجموعتينَّبياناتَّمعالجةَّتمَّلقد
َّالعامَّفيَّلمطالبَّالسنويَّتحصيلَّ،َّ)العمرَّاالتيةَّالعناصرَّطريقَّعنَّالمجموعتين

َّكماَّالنتائجَّكانتَّوقدَّ(َّالسابقةَّلمسنةَّالرياضياتَّمادةَّفيَّالطالبَّتحصيلَّ،َّالسابق
َّبينَّاحصائيةَّداللةَّذاتَّفروقَّوجودَّعدمَّالىَّجميعياَّتشيرَّوالتي1ََّّرقمَّالجدولَّفي

ََّّوالضابطةَّالتجريبيةَّالمجموعة
 ث قيمت انضببطت انمجمىعت يبيتانخجر انمجمىعت 

  انمحسىبت

 ث قيمت

  انجذونيت

 عىذ انذالنت

 انمخىسط 0.0.

 انحسببي

 االوحراف

 انمعيبري

 انمخىسط

 انحسببي

 االوحراف

 انمعيبري

 دانت غير 05..0 50.50 07.5. 0.055 050.0 .0500 انسىىي انخحصيم

 في انخحصيم

  انريبضيبث

 دانت غير ..500 .5005 7.00 .0707 00.75 00050

 دانت غير ..500 50707 00.5 ..5.0 0.5. .7505  انعمر

1َّرقمَّجدول
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  التدريس طرق : رابعاا 
َّالطمبةَّمنَّطمبَّثمَّالتساؤلَّطرحَّتمَّاذَّاالتيَّوفقَّتجريبيةالَّالمجموعتينَّتدريسَّتم

َّالكتابَّطريقةَّاستخدامَّتمَّحينَّفيَّديموفرَّطريقةَّاستخدامَّطريقَّعنَّحلَّايجاد
َّالرياضيةَّبالصيغَّالرياضيةَّالمسائلَّطرحَّتمَّاذَّالضابطةَّالمجموعةَّفيَّالمنيجي

ََّّ.َّمباشرَّبشكلَّالرياضيَّالحلَّطريقَّعنَّالقيمَّايجادَّالطالبَّمنَّطمبوَّ
  المختارة االسئلة : خامساا 

َّبالنسبةَّالكتابَّمنَّديموفرَّبمبرىنةَّالخاصةَّاالسئمةَّمنَّمجموعةَّاختيارَّتم
َّوىيَّحمياَّوتمَّليمَّاضافيةَّاسئمةَّطرحَّتمَّالتجريبيةَّالمجموعةَّولكنَّلممجموعتين

َّىيَّالعمميةَّىذهَّمنَّواليدفَّديموفرَّبمبرىنةَّالخاصةَّاالحصائيةَّالجوانبَّتخص
َّالمسائلَّحلَّفيَّديموفرَّنظريةَّواستخدامَّالمنياجَّتطويرَّعمميةَّفيَّالقوةَّنقاطَّإيجاد

ََّّ.َّالمينيةَّحياتوَّفيَّيحتاجياَّمسائلَّوىيَّلمطالبَّبالنسبةَّتعقيداًََّّاألكثر
َّوفيَّبالمثمثاتَّعالقةَّومالوَّحصاءباالَّعالقةَّمالوَّبينَّمنوعةَّاألسئمةَّكانتَّوقد

َّصفَّطالبَّىمَّالطمبةَّانَّاذَّمعاَّجموعتينالمَّعمىَّطرحتَّالتيَّاألسئمةَّ(1)َّالممحق
َّالدرجاتَّوتحقيقَّنجاحيمَّلضمانَّليمَّالمخصصَّالمنياجَّيقرأواَّانَّويجبَّسادس

َّالتيَّاألسئمةَّ(2)َّالممحقَّفيوََّّافضلَّمستقبلَّلضمانَّعميياَّالحصولَّيريدونَّالتي
َّالطالبَّقدرةَّمدىَّبيانَّالىَّتيدفَّاألسئمةَّىذهَّانَّاذَّالتجريبيةَّلممجموعةَّأضيفت

َّدراسةَّمنَّاالستفادةَّعمىَّقدرتوَّومدىَّديموفرَّبمبرىنةَّالخاصةَّالتطبيقاتَّفيمَّعمى
ََّّ.َّاالعداديَّالسادسَّالصفَّفيَّالمبرىنةَّىذه

  : النتائج تفسير
ََّّ:َّاالتيةَّالنتائجَّعمىَّتينالمجموعَّحصمتَّلقد

 في انطهبت معذل  انطهبت عذد  انمجمىعت

 انريبضيبث امخحبن

 بمبرهىت انخبص

 ديمىفر

 االمخحبن في انطهبت معذل

 انريبضيبث نمبدة انسببق

 0007 .050 .0 انضببطت

 0.05 0005 .0 انخجريبيت
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َّالصعوبةَّمنَّيعانونَّلممجموعتينَّالطمبةَّانَّالجدولَّىذاَّخاللَّمنَّلناَّتبينَّلقد
َّالرياضياتَّلمادةَّالسابقَّلالمتحانَّبالنسبةَّتقدمَّأيَّتحقيقَّيستطيعواَّلمَّانيمَّوالدليل

َّبالنسبةَّالمعدالتَّكانتَّحينَّفي94.8ََّّكانتَّالضابطةَّالمجموعةَّنتائجَّمعدلَّانَّاذ
َّانَّاذَّالتجريبيةَّلممجموعةَّبالنسبةَّاالمرَّكانَّوكذلك95.3ََّّىيَّالسابقَّلالمتحان
96.1ََّّكانتَّالسابقَّاالمتحانَّمعدالتَّانَّحينَّفي95.1ََّّكانتَّالطمبةَّمعدالت

ََّّالضابطةَّالمجموعةَّعمىَّجريبيةالتَّلممجموعةَّبالنسبةَّتفوقَّسجلَّعامَّبشكلَّولكن
َّ

 األسئهت وخيجت  انطهبت عذد  انمجمىعت

 بمبرهىت انخبصت

 مه انمأخىرة ديمىفر

 انكخبة

 انخبصت  األسئهت وخيجت

 وانخي ديمىفر بمبرهه

 نغرض اضبفخهب حمج

 انذراست

 5700 5705 .0 انضببطت

 057. 5.05 .0 انخجريبيت

َّ
َّبالنسبةَّصعوباتَّمنَّتعانيَّالضابطةَّالمجموعةَّانَّلناَّيبرىنَّالجدولَّوىذاَّ
َّكانتَّاذَّالضابطةَّلممجموعةَّبالنسبةَّالبحثَّلغرضَّمنَّىيَّوالتيَّأضيفتَّلالسئمة

َّالكتابَّفيَّالموجودةَّديموفرَّبمبرىنةَّالخاصةَّلالسئمةَّبالنسبةَّاجابتيمَّمعدلَّنتيجة
َّفي47.5ََّّىيَّالدراسةَّلغرضَّالموضوعةَّلالسئمةَّبالنسبةَّاجابتيمَّانَّحينَّفي47.4َّ

َّالتقميديةَّباالسئمةَّالضابطةَّالمجموعةَّعمىَّتفوقتَّقدَّالتجريبيةَّالمجموعةَّانَّحين
َّمعدلَّعمىَّحصمتَّفقدَّالدراسةَّلغرضَّالمضافةَّواالسئمةَّالكتابَّفيَّالموجودة

َّالمجموعةَّىذهَّانَّحينَّفي48.1َّبَّالكتابَّمنَّاخذتَّالتيَّلالسئمةَّبالنسبةَّدرجات
َّلغرضَّأضيفتَّوالتيَّديموفرَّبمبرىنةَّالخاصةَّاجاباتيمَّنتيجةَّعمىَّسبةبالنَّحصمت
َّانوَّاالَّالضابطةَّلممجموعةَّبالنسبةَّطفيفَّاالرتفاعَّانَّورغم47.6ََّّعمىَّالدراسة

ََّّ.َّالمجموعةَّىذهَّتفوقَّيؤشر
َّ  
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ََّّ:َّوالتوصياتَّالستنتاجاتا
ََّّ:َّيميَّبماَّاجمالياَّيمكنَّوالتوصياتَّاالستنتاجاتَّمنَّمجموعةَّالىَّالبحثَّتوصلَّلقد

 َّ:َّاالستنتاجات .َّأ
َّبالصفَّالخاصَّالرياضياتَّمنيجَّفيَّكبيرةَّأىميةَّديموفرَّلمبرىنةَّان .1

 َّ.َّتطبيقاتياَّفيَّالتوسعَّدمعَّرغمَّالسادس
َّىذهَّوتطبيقَّودراسةَّفيمَّفيَّالمعالمَّواضحةَّصعوباتَّمنَّالطمبةَّيعاني .2

 َّ.َّالنظرية
َّىذهَّفيَّالحاجةَّهىذَّوتتضحَّممحةَّحاجةَّىيَّالمناىجَّلتطويرَّالحاجةَّان .3

َّبنتائجَّجاءَّفيياَّوالتوسعَّديموفرَّمبرىنةَّعرضَّفيَّالتغييرَّانَّاذَّالدراسة
 َّلمطمبةَّبالنسبةَّإيجابية

 َّ:َّالتوصيات .َّب
َّتعميمَّعممياتَّفيَّالميمةَّالجوانبَّىذهَّدراسةَّعمىَّالباحثينَّنشجع .1

 .َّاستخدامياَّوأسبابَّلممبرىناتَّالطمبةَّفيمَّوىيَّالرياضيات
َّاكثرَّيمفَّلتقديمَّاويمرَّمبرىنةبَّالمنيجَّاىتمامَّتوسيعَّالمفروضَّمنَّكان .2

 َّ.َّومبرىناتياَّالمركبةَّاالعدادَّيخصَّفيماَّلمطالبَّبالنسبة
َّالسادسَّالصفَّمنيجَّخصوصاًََّّوتطويرىاَّالكتبَّبتحديثَّاالىتمام .3

َّالتغييراتَّبعضَّمنَّاالَّجداَّطويمةَّلمدةَّتقريباًََّّثابتاًََّّكانَّوالذيَّاالعدادي
 َّ.َّالطفيفة

َّالتيَّالموادَّبشأنَّالعاليَّالتعميمَّوزارةَّتفاتحَّانَّالتربيةَّوزارةَّمنَّنطمب .4
َّقدراَّالطالبَّليحققَّالرياضياتَّمادةَّفيَّالطالبَّفيياَّيتوسعَّانَّيجب
 َّ.َّالجامعيةَّحياتوَّفيَّالنجاحَّمنَّكبيراًَّ

َّ  
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ََّّ:َّالمصادر
 http://scihi.org/abraham-de-moivre-doctrine-chances/َّ 
 https://ebrary.net/118873/history/moivres_contributions_pr

obability_life_contingencies_1718_1724َّ 
 http://scihi.org/abraham-de-moivre-doctrine-chances/َّ 
 https://www.geeksforgeeks.org/de-moivre-formula/  

 َّلمركبَّ،َّد.َّاحمدَّخالدَّالعبدَّالعاليَّ،َّجمعةَّالممكَّفيصلَّ،َّالرياضَّالتحميلَّا
 َّالتكاممية َّالمعادالت َّمن َّلنظام َّوالوحدانية َّالوجود َّفي َّالمبرىنات َّ-بعض

َّالتربيةَّ َّمجمة ،َّ َّعزيز َّعادل َّميرنا َّبطرس، َّنوري َّرعد ،َّ َّالالخطية التفاضمية
َّ،11ََّّ،2116َّ،َّالعدد18ََّّوالعممَّ،َّالمجمدَّ

 َّ َّجيول َّغيَّ–مبرىنة َّسكنمير َّجبريات َّعمى َّتطبيقية َّدراسة َّالتجميعية ،Hََّّر
18َّعامرَّعبدَّااللوَّمحمدَّ،َّعمارَّعصامَّادريسَّ،َّمجمةَّالتربيةَّوالعممَّ،َّمجمدَّ

َّم1ََّّ،2116َّ،َّالعددَّ
َّ  

http://scihi.org/abraham-de-moivre-doctrine-chances/
https://ebrary.net/118873/history/moivres_contributions_probability_life_contingencies_1718_1724
https://ebrary.net/118873/history/moivres_contributions_probability_life_contingencies_1718_1724
http://scihi.org/abraham-de-moivre-doctrine-chances/
https://www.geeksforgeeks.org/de-moivre-formula/
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َّ(1)َّرقمَّالممحق
ََّّالكتابَّمنَّاخذتَّالتيَّاألسئمة

َّ
 


