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  شكر وتقدير
 

 هللا والصالة والسالم على معلم الناس الخیر محمد رسول اهللا وعلى آله الحمد 
  .وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى یوم الدین

         كم یسعدني في هذه اللحظات األخیرة التي توشك الرسالة على االنتهاء بوضع 
ًحمدا كثیرا طیبا مباركا یلیق بجالل عظمته اللمسات األخیرة، أن أتوجه بالشكر والحمد هللا  ً ً ً

  .وعظیم سلطانه الذي بتوفیقه تتم الصالحات
       ففي هذه اللحظة التي تكاد فیها كل الصعوبات والمتاعب تتحول إلى أمل في 

ًوانطالقا من كل المعاني السامیة، فإنني أتشرف بتقدیم خالص إتمام ونجاح هذا العمل، 
، الذي محمد محمد علیان/ أخي ومعلمي الدكتور الفاضللعرفان إلى الشكر والتقدیر وا

تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، فوجدت من العطاء الوافر، والعلم الزاخر، والنصح 
السدید، والتوجیه الرشید، ورحابة الصدر، وحسن المعاملة ما أعانني على إتمام هذا 

  .الجهد، فجزاه اهللا عنا خیر الجزاء
المشرف الثاني على ، سهیل رزق دیاب/ للدكتوركذلك أتقدم بالشكر الجزیل        و

  .الرسالة والذي كان لتوجیهاته األثر البالغ في إتمام هذه الرسالة
مصطفي عبد السمیع محمد / لدكتورالألستاذ الوافر وكذلك أتقدم بالشكر الجزیل        

  .بعد المسافاتذه الرسالة رغم من مصر الحبیة مصر العروبة لموافقته على مناقشة ه
لموافقته على طارق عمر سالم / لدكتورالألستاذ وكذلك أتقدم بالشكر الجزیل        

  .مناقشة هذه الرسالة
سفیان / أستاذي الفاضل الدكتور لكلیة التربیة وعلى رأسها وأتقدم بجزیل الشكر       

ألساتذتي األفاضل الذین منحوني ، الذي یعمل لیل نهار لنجاح هذه الكلیة، وأبو نجیلة
 رئیس  على نصار/الدكتوروزمالئي طلبة الدراسات العلیا كل الحب والتقدیر وعلى رأسهم 

قسم المناهج وطرق التدریس والذي یعتبر بحق میسر ومسهل لمهام طلبة الدراسات 
أبو صالح الدین  .د.صدیقة حلس، أ.عطا درویش، د.عبد الكریم لبد، د.العلیا، وكذلك د

جمیل عمر . مد هاشم أغا، والمغفور له بإذن اهللا دحم .عبد العظیم المصدر، د.ناهیة، د
  . نشوان ولكل أساتذة الكلیة



  و 

جهاد أبو طویلة، . د.       وأتقدم بجزیل الشكر لعمادة الدراسات العلیا وعلى رأسها أ
ٕالى نائب رئیس و، عبد الخالق الفرا. د. ممثلة برئیسها أ لرئاسة جامعة األزهروكذلك

  . قدم ومازال یقدم لجامعة األزهر الكثیروالذيجبر الداعور . الجامعة السابق د
عبد الرحمن حمد رئیس مجلس الجامعة / یفوتني أن أتقدم بالشكر للدكتور وال         

   .الذي استطاع بتوفیق اهللا نقل الجامعة نقلة نوعیة وأتمنى له المزید
 .أ إلى مدیر مدرسة الفاخورة اإلعدادیة والتقدیر وعظیم االمتنان        كما أتوجه بالشكر

سعاد /  األستاذةللبنات" ب"، ومدیرة مدرسة بنات جبالیا اإلعدادیة  أبو شریعةأحمد
ٕ، وكافة العاملین بالمدرستین على تسهیل مهمتنا في تطبیق البرنامج، والى األخوة التلولي

  .األقصىجامعة اإلسالمیة وجامعة ، ومكتبة الواألخوات في مركز القطان
، الذي كان هشام عبد الرازق/ األخألخي وصدیقي        كما ال یفوتني التقدم بالشكر 

. ، و أمحمود مطر .أ و،  حازم عیسي.دلألخ ًلتشجیعه لي حافزا إلكمالي للدراسة، و
لذي قام  اماجد الزیان. ود، الذین قاما بمراجعة المعالجات اإلحصائیة عماد الكحلوت

 محمد أبو .أ،  عدنان العجرمي.أ ًبمراجعة الرسالة لغویا، ولكل من األخوة األحباء 
الذین وقفوا معي لخروج هذا العمل المتواضع ،  ماهر جودة.وأ،  نهاد العجرمي.أ، جاسر

   .، ولجمیع زمالئي طلبة الدراسات العلیالحیز الوجود
.. زوجتي.. أمي الحبیبة..  أسرتي         وأتقدم بخالص شكري إلى جمیع أفراد

ٕواخواني الذین قدموا لي كل دعم معنوي، وصبروا على انشغالي عنهم بالدراسة، .. وأبنائي
  . وكتابة هذه الرسالة

ً       وأخیرا أتقدم بشكري وتقدیري لكل من ساعدني ولم یبخل على بالعطاء أو الدعاء، 
   .وجزاهم اهللا عنى خیر الجزاء

  الباحث                                                                  
  نعیم یوسف أبو غلوة

  
  
  



  ز 

  قائمة احملتويات
  رقم الصفحة  الموضوع

  ج  شكر وتقدیر
  خ  قائمة المحتویات
  د  فهرس الجداول

  ر  فهرس األشكال البیانیة
  ز  قائمة المالحق

  س  التلخیص باللغة العربیة
  ص  یزیةالتلخیص باللغة االنجل

  )اإلطار العام للدراسة(الفصل األول 
  2  المقدمة
  6   الدراسةمبررات

  6  مشكلة الدراسة
  7  فروض الدراسة
  8  أهداف الدراسة
  8  أهمیة الدراسة
  9  حدود الدراسة

  9  مصطلحات الدراسة
  )الدراسات السابقة (الثانيالفصل 

  12  لریاضیاتدراسات تناولت األخطاء الشائعة في ا: المحور األول
  TIMSS  16دارسات تناولت سلسلة الدراسات الدولیة : المحور الثاني
دراسات تناولت فاعلیة البرامج واالستراتیجیات المقترحة في : المحور الثالث

  مجال الریاضیات
20  

  25  تعقیب على الدراسات السابقة
  )اإلطار النظري(الفصل الثالث 

  33  طبیعة الریاضیات وتطورها



  ح 

  37  داف تدریس الریاضیاتأه
  41  األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات

  TIMSS  46نبذة تاریخیة عن 
  48   والعربیة والمحلیةالتجربة األجنبیة

  49   والفئة المستهدفة  TIMSSدراسة أهداف
  TIMSS  50نموذج اختبار 

  TIMSS  51ممیزات سلسلة دراسات 
  52   المستخدمـةوأدوات الدراســة TIMSS طریقة بناء سؤال

  53 األخطاء الریاضیة الشائعة
  54 أصناف األخطاء الریاضیة الشائعة

  55 أسباب وقوع الطلبة في األخطاء الشائعة
  57 طرق العالج والوقایة من األخطاء الشائعة

  )الطریقة واإلجراءات(الفصل الرابع 
  61 منهج الدراسة

  62 مجتمع الدراسة
  64 عینة الدراسة

  66  الدراسةأدوات
  82  بناء البرنامج

  98  الدراسةخطوات
  100 األسالیب اإلحصائیة

  )مناقشة النتائج وتفسیرھا(الفصل الخامس
  102 وتفسیره األول السؤال نتائج
  105 وتفسیره الثاني السؤال نتائج
  110 وتفسیرهواختبار الفرضیة األولى  الثالث السؤال نتائج
  111 وتفسیرهتبار الفرضیة الثانیة واخ  الرابعالسؤال نتائج
  112 وتفسیرهواختبار الفرضیة الثالثة  لخامسا السؤال نتائج
  113 وتفسیرهواختبار الفرضیة الرابعة  السادس السؤال نتائج



  ط 

  114 وتفسیرهواختبار الفرضیة الخامسة  السابع السؤال نتائج
  117 توصیات الدراسة
  117 مقترحات الدراسة

  118 المراجع
  128  المالحق

  



  ي 

   اجلداولفهرس
  رقم الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

  62   مجتمع الدراسة الذكورالبأعداد ط  1
  63  أعداد طالبات مجتمع الدراسة اإلناث  2
  64  مجتمع الدراسة الكلي الذكور واإلناث  3
  65  أعداد عینة الدراسة التجریبیة  4
  67  ة المهاراتنسب استجابات المعلمین والمعلمات لقائم  5

6  
 ومستوى (Z) وقیمة (U)متوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة 

متوسط درجات المجموعة العلیا الفروق بین على الداللة للتعرف 
  .ومتوسط درجات المجموعة الدنیا على كل مهارة

74  

  77  معامل التمییز لمهارات االختبار  7
  79   لمهارات االختبارالصعوبةمعامل   8

نتائج ء الشائعة في موضوع األعداد والجبر بناء على األخطا  9
  االختبار التشخیصي

81  

  83  قائمة المهارات التي قام البرنامج بعالجها  10
  89  التقویمجلسات البرنامج وأهدافها واألنشطة ووسائل   11

 من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث  12
  96  العمر

 من حیث ي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناثتكافؤ مجموعت  13
  التحصیل العام

97  

 من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث  14
  97  التحصیل في الریاضیات

 من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث  15
  التطبیق القبلي لالختبار

97  

 بین متوسط درجات أفراد العینة "ت " نتائج استخدام اختبار   16
  110  القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي الكلیة في االختبار

17  
بین متوسط درجات مجموعة " ت " نتائج استخدام اختبار 
القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار  الطالبات في االختبار

  البعدي
111  



  ك 

18  
رجات مجموعة بین متوسط د" ت " نتائج استخدام اختبار 
القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار  الطالب في االختبار

  البعدي
112  

19  
بین متوسط درجات مجموعة " ت " نتائج استخدام اختبار 

  في االختبار ومتوسط درجات مجموعة الطالبات الطالب
  البعدي

113  

 بالنسبة التأثیر حجم مستویات لتحدید المقترح المرجعي الجدول  20
  115  التأثیر حجم مقاییس من مقیاس لكل

 للكشف d" دي " حساب قیمة  اختبار ت ، وقیمة مربع إیتا،   21
  115  عن حجم تأثیر البرنامج

  
  
  
  
  



  ل 

   األشكال البيانيةفهرس
  

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  الشكل

  62  طالب مجتمع الدراسة الذكورأعداد   1
  63  أعداد طالبات مجتمع الدراسة اإلناث  2
  64  أعداد مجتمع الدراسة الكلي الذكور واإلناث  3
  65  أعداد عینة الدراسة التجریبیة  4
  129  الذكورأعداد عینة الدراسة   5
  130  اإلناثأعداد عینة الدراسة   6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م 

  

  قائمة املالحق
  

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  الملحق

  129  یبین توزیع العینة للذكور  1
  130  اإلناث یبین توزیع العینة  2

  131  قائمة المهارات في صورتها األولیة  3

قائمة بأسماء السیدات والسادة المحكمین لقائمة المهارات    4
  133  واالختبار

  134   في صورته األولیةاالختبار  5

  163     المحكدرجات العینة االستطالعیة لحساب صدق   6

  165  درجات العینة االستطالعیة لحساب الثبات  7

  167  النهائیةقائمة المهارات التي یقیسها االختبار في صورته   8

  169  النهائیة في صورته االختبار  9

  196  )القبلي والبعدي(التحصیلي  االختبار  10

  216  قائمة المهارات التي قام البرنامج بعالجها  11

  217  قائمة بأسماء السیدات والسادة المحكمین للبرنامج  12

  برنامجتحضیر دروس لل  13
  

218  

  موافقة وكالة الغوث الدولیة على إجراء الدراسة  14
  232  

  233  صور من تطبیق البرنامج  15



  ن 

  ملخص الدراسة
طلبة لدى  الشائعة في موضوع األعداد والجبرالكشف عن األخطاء هدفت هذه الدراسة إلى 

التعرف و، TIMSS 2007والمتضمنة في اختبار الدراسة الدولیة بفلسطین الصف الثامن األساسي 
  .على فاعلیة البرنامج المقترح لعالج هذه األخطاء

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لتشخیص األخطاء الشائعة،  أسئلةلإلجابة عن و 
والمنهج التجریبي ذو تصمیم المجموعة الواحدة، وتألفت عینة الدراسة الكلیة من والمنهج البنائي، 

وممن أمضوا أكثر العلیا على معلمي ومعلمات المرحلة األساسیة ویشتمل : ألولأربعة أقسام، القسم ا
ممن فقط ) 41(، اختار منهم )60(وعددهم  من ثالث سنوات في تدریس الصف الثامن األساسي

 بهدف تحدید قائمة المهارات علیها، أمضوا أكثر من ثالث سنوات في تدریس الصف الثامن األساسي
، بهدف التأكد من صالحیة ًاطالب) 26(طالبة و) 42(منهم ، ًطالبا وطالبة) 68(ه عدد: والقسم الثاني

) 176(ًطالبا، ) 193(ًطالبا وطالبة، منهم ) 369(وتكون من : االختبار التشخیصي، والقسم الثالث
بهدف تحدید األخطاء  ؛طبق علیهم االختبار التشخیصيطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي 

موضوع األعداد والجبر، حیث تم اختیار هذه العینة بطریقة العینة العشوائیة البسیطة، أما الشائعة في 
بهدف عالج األخطاء الذي طبق علیه البرنامج المشتمل على العینة التجریبیة و فهو القسم الرابعالقسم 

تم اختیارهم طالب وطالبة، ) 74 (هموالذي یبلغ عدد لدي الطلبة الشائعة في موضوع األعداد والجبر
قائمة : ، واستخدم الباحث األدوات التالیةطالبة) 44 (وًطالبا ) 30 (بواقعبالطریقة القصدیة ، 

االختبار ، والمهارات العددیة والجبریة التي تتوافق مع المقرر الدراسي أو الخبرات السابقة لدي الطلبة
  . میعها من إعداد الباحث وج،دلیل المعلمباإلضافة إلى ، واالختبار التحصیلي، التشخیصي

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة   
 ضمن TIMSS 2007 اختبار الدراسة الدولیة تضمنهامهارة من المهارات التي ) 21( ظهور -1

  .الخبرات السابقة وضمن الكتاب المدرسي المقرر للصف الثامن األساسي
  

 إلى )%13.5(ة في االختبار التشخیصي من تتفاوت النسبة المئویة لشیوع األخطاء بین الطلب -2
مهارة عددیة وجبریة التي تعتبر أخطاء شائعة حسب النسبة ) 15( وشملت قائمة المهارات ،)99.5%(

  .فأكثر%) 40(التي حددها الباحث 
 

بین متوسط درجات أفراد العینة الكلیة في )  ≥ 0.01(عند ذا داللة إحصائیة قفروجد  ی-3
  . لصالح التطبیق البعديومتوسط درجاتهم في االختبار البعدياالختبار القبلي 

  

بین متوسط مجموعة الطالبات في االختبار )  ≥ 0.01( عند ذا داللة إحصائیة قوجد فر ی-4
  . لصالح التطبیق البعديالقبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي



  س 

مجموعة الطالب في االختبار القبلي بین متوسط )  ≥ 0.01( عند ذا داللة إحصائیة قوجد فر ی-5
  . لصالح التطبیق البعديومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي

  

في االختبار البعدي تعزي )  ≥ 0.01( ذا داللة إحصائیة عند مستوى داللة قوجد فریال  -6
  ).ذكور، إناث(لمتغیر الجنس 

  

 1.60بلغت راد العینة بفاعلیة كبیرة یتصف البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة لدى أف -7
  .ًوفقا لمعامل إیتا

  

بناء اختبارات ، واالهتمام بالدراسات الدولیة المتعلقة بالریاضیات والعلوموقد أوصى الباحث ب
للكشف عن األخطاء الشائعة في  محلیة وفق الرؤیة العالمیة وتطبیقها بشكل مستمر داخل المدارس

التنوع في استخدام طرائق التدریس المختلفة، ، ومراحل وسبل معالجتهاالمهارات الریاضیة لجمیع ال
 .وعدم االكتفاء بالوسائل المعتادةواالهتمام بالوسائل التعلیمیة الحدیثة سواء المسموعة أو المرئیة 
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Abstract 
 

This study aimed to identify the common errors at numbers and 
Algebra subject for the eighth graders' in Palestine, and including in 
international study test TIMSS 2007 and identifying the effectiveness of 
suggested program to treat these errors. 
  

To answer questions of the study; the researcher used three different 
approaches: the descriptive analytical approach to identify and analyze the 
common errors, constructive approach and the quasi experimental approach. 
The sample of the study consisted of four major sections: 
 

The first includes (60) of high primary stages' teachers who have spent 
more than three years in teaching the eighth grade and( 41) teachers were 
chosen in the light of their three years experience in teaching the eighth grade 
so as to determine the skills. The second section represents( 68) students, (26) 
male and (42) female, in order to verify the validity of the diagnostic test. The 
third section have (369) students, (193) male and (176) female, from the 
eighth level. By random choosing of the samples;  the diagnostic test is 
conducted in order to identify the common errors in Algebra and numbers. 

  
Moreover, the fourth section includes the experimental sample which 

conducted on the program targeted to treat the common errors in Algebra and 
numbers within (47)female and male students chosen by the targeted group 
among 30 male students and(44) female students. The researcher resorts to 
use the following tools: the numbers and algebra skills compatible with 
school curriculum and the previous experiences. The diagnostic test, the 
achievement test, teacher's book in addition to the training notebook prepared 
by the researcher. The study revealed the following findings: 
 

1- (21) of the skills emerged within the previous experiences and the 
school book for the 8th grade encompass in TIMSS 2007. 

 
2- The percentage variation of the prevalent errors between the 

students in the diagnostic test ranged between 13.5 % and 99.5 %. 
The skills group includes (15) Algebra and numbers which consider 
the common error are 40% or more according to the researcher 
design. 

 
3- There is statistically significant differences at (α ≤ 0.01) between 

the mean scores of the whole sample in the pre test and their mean 
scores in the post test in favor of the post test. 

 
  



  ف 

4- There is statistically significant differences at (α ≤ 0.01) between 
the mean scores of the female students group in the pre test and 
their mean scores in the post test in favor of the post test.  

5- There is statistically significant differences at (α ≤ 0.01) between 
the mean scores of the male students group in the pre test and their 
mean scores in the post test in favor of the post test.  

6- There is no statistically significant differences at (α ≤ 0.01) in the 
post test due to gender( male- female). 

 
7- The suggested program for modifying the common errors among 

the sample individual has a high efficiency equals 1.60 according 
eta factor.  

The researcher recommends to focus on in the international studies 
concerning mathematics, to construct local tests according to the international 
levels and apply these tests continuously at schools  in order to recognize the 
common errors in the skills of mathematics for all levels to implement proper 
methods for treating these errors. Also, to implement various teaching 
methods and to interest in using  modern visual  and auditoria educational 
means instead of the traditional and old means.  



  ص 
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة
ًحتـــل الریاضـــیات مركـــزا أساســـیا بـــین العلـــوم المختلفـــة إلـــى الحـــد الـــذي یمكـــن بـــه وصـــفها ت ً

 أداة مهمــة لتنظــیم فالریاضــیات مــن وجهــة نظــر كثیــر مــن المختــصینبــالعمود الفقــري لتلــك العلــوم، 
 ًا متجــددًا متطــورًا حیــًا علمــومــن وجهــة نظــر آخــرین تعتبــراألفكــار وفهــم المحــیط الــذي نعــیش فیــه، 

عــــد یــــوم، كمــــا أنهــــا تــــساعد فــــي الــــسیطرة علــــى هــــذا المحــــیط مــــن خــــالل الخبــــرات الحــــسیة ًیومــــا ب
  . ًواالحتیاجات والدوافع المادیة، وكذلك تعتبر مفتاحا ألي علم أو فن أو تخصص

وتمتــاز الریاضـــیات بأنهــا هیكـــل متكامـــل ومتناســق ومتسلـــسل مـــن المعرفــة الریاضـــیة یقـــدم 
 وتعتبـر الدعامـة التـي تقـوم ،عیة الملموسة وغیر الملموسـةنماذج مجردة تفسر بعض الظواهر الطبی

والحیـــاة العلمیـــة فـــي كافـــة صـــورها زاخـــرة بالعملیـــات الریاضـــیة بحیـــث  "علیهـــا كافـــة العلـــوم والفنـــون
یستحیل فهمها على وجهها الصحیح والعـیش فیهـا معیـشة متحـضرة آمنـة مـا لـم نتـزود بقـدر معقـول 

  .)18: 1982 اري،محمود األبی ("من المعرفة الریاضیة
وتعتبر كل من الریاضیات والعلوم األخرى مشتركة من مقومات خالفة اإلنسان لألرض، 
لكون الخالفة سیادة وعبودیة، وتعتبر العلوم النافعة كالریاضیات والعلوم األخرى من أهم مقومات 

َواذ قال" :ًالسیادة بهدف السیطرة على األرض وما علیها مصداقا لقوله تعالى َ ْ ِِّ ربك للمالئكة إني َِٕ ِ ِ َِ َ َْ َ ُّ
َجاعل في اَألرض خلیفة قالوا َأتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك  ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ ُ َِ ِّ َ َ َُ َْ ْ َْ ََ َ َ َِّ ْ ُ ََ ُ ً َ ِ ٌ

ُونقدس لك قال إني َأعلم ما ال تعلمون ََ َ َْ َ ُ ْ ِِّ َ َ َ ُ ِّ َُ   ).30: البقرة"( َ
ٕاسهامها الممیز في ألوان الحیاة المختلفة، حیث لم تعد النظرة فالریاضیات لها دورها و

ن إلیها كأصل و بل ینظر الكثیر،لعلم الریاضیات كمجرد فرع من فروع العلوم الطبیعیة فحسب
ًللعلوم األخرى، فهي تستخدم في معظم العلوم الطبیعیة واإلنسانیة، كما نحتاجها كثیرا في تبسیط 

  ).2: 2005سعد عطوان، أ(الت التي نواجهها في تلك العلوم الكثیر من القضایا والمشك
 یمكننا ًامباشر ًااعتماد علیه ویعتمد العلمي، التقدم یواكب الحضاري التقدم نإ وحیث

 والرخاء للبشریة، الرفاهیة تحقیق جلأ من الریاضیات به تقوم الذي والمباشر الفعال إدراك األثر
  ).112: 2006 ،مجدي إبراهیم(ي بشرال الفكر لتطور الطریق مهدت التي المباشرة األداة تعد إذ

 بتنمیة الخاصة الوسائل أفضل من كواحدة لهذا نجد معظم المربین ینظرون للریاضیات
 هذه تنمیة على یساعد لما خاصة أهمیة بإعطاء ًمطالبا المعلم ویكون الفكریة، المهارات
 هاراتم  التالمیذ إكساب على تنص الریاضیات مادة تدریس أن أهداف وخاصة ،المهارات
  ).208: 2004 وآخرون، العجميحمد ( التفكیر
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 فقـد ممـا یـستلزم إمعـان الفكـر وتوظیـف العقـل لـدى الطلبـة لتنمیـة المهـارات الریاضـیة، لـذا
 التقـویم التـي تقـدمها اختبـارات المعلـم عملیـة تعـد  ولـمًا،عالمیـ ًااهتمامـ الریاضـیات وتعلـم تعلـیم خـذأ

 الصف كافیة للحكم علـى نوعیـة التعلـیم، وبالتـالي أخفقـت فـي تقـدیم صـورة حقیقیـة عـن داخل غرفة
نوعیـة األنظمـة التربویــة، ومـع التطـور العلمــي والتكنولـوجي الهائــل وسـطوة مفـاهیم العولمــة، لـم تعــد 
ًالمؤشــرات التــي تقــدمها دراســات التقــویم الــوطني كافیــة أیــضا لمحاكمــة نوعیــة التعلــیم فــي األنظمــة 

  ). 4: 2007محمد مصطفى، (تربویة التي تنشد تلك النوعیة ال
 تعلیم عملیةل تطویرالتقویم وبال التربویة المؤسساتاهتمام  ًواستنادا إلى ذلك بدأ

 ال المثال سبیل على المؤسسات هذه ومن ، فیهاالطالب أداء مستوى وتحسین الریاضیات،
 األمریكیة الجمعیة وكذلك  (SSMA)اتالریاضی لمدرسي األمریكیة القومیة الجمعیة الحصر،

ومقرها ) IEA(، وكذلك المنظمة الدولیة للتقییم التربوي (NCTM) المدرسیة والریاضیات للعلوم
، وهي من دراسات التقویم TIMSSوالتي تعتمد سلسلة دراسات  ،العاصمة الهولندیة أمستردام

امن وتنظم كل أربع سنوات، وهذا ما المقارنة في مادتي الریاضیات والعلوم للصفین الرابع والث
وشارك فیها ) 1995(یمیز مادتي الریاضیات والعلوم، حیث بدأ تنفیذ أول دراسة لها في العام 

تم تنفیذ الدراسة الثانیة ) 1999(دولة منها دولة عربیة واحدة هي الكویت، وفي العام ) 40(
نس والمغرب، وقد اقتصرت هذه  األردن وتو: هي،دولة منها ثالث دول عربیة) 38(بمشاركة 

) 46(بمشاركة ) 2003(الدراسة على الصف الثامن فقط دون الرابع، وكانت الدراسة الثالثة عام 
 السعودیة : هي،دولة وشهدت مشاركة أوسع من الدول العربیة من خالل عشر دول عربیة

ث السابقة للعام  باإلضافة إلى الدول الثال،والبحرین ومصر ولبنان والیمن وفلسطین وسوریا
دولة عربیة، ) 16(دولة منها ) 66(بمشاركة ) 2007(، ثم جاءت الدراسة الرابعة عام )1999(

باإلضافة إلى سلطنة عمان وقطر وجیبوتي ) 2003(حیث ساهمت الدول المشاركة للعام 
  ).57-56: 2010الغامدي، حنان (والكویت والجزائر

م یتمثــــل فــــي اســــتمرار 2007والعلــــوم للعــــام اتإن الغــــرض مــــن الدراســــة الدولیــــة للریاضــــی  
كمـا  . الـصفین الرابـع والثـامن فـي مـادتي الریاضـیات والعلـوم حصر اإلنجـازات التـي یحققهـا طـالب

 وقـد تـم مـن ،مـشاركة لجمـع بیانـات حـول هـذه الدراسـة للمـرة األولـىالغیـر  أنها توفر الفرصة للـدول
  ع ـــــــــــصفین الرابـــــالب الــــــویم طـــــم تق2003وم للعام ــــــــــــــــالدولیة في الریاضیات والعل خالل الدراسة

  ة بقیاس اتجاهاتـــــــــــت تلك الدراســــــــــــــــــــــــ وقام،ومـــــــــــــــــیات والعلــــــــــــــــادتي الریاضـــــــــــــم والثامن في
  ازات طالب الصف الرابعجالثامن للمرة الثانیة، واتجاهات إن الب الصفـــــــــــــــــــــــازات طــــــــــــــإنج

  .Weng.P). (72 :2002  م1995للمرة األولى منذ
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ولقـد جـاءت مــشاركة فلـسطین األولــى فـي تـاریخ التربیــة الفلـسطینیة مــن خـالل وزارة التربیــة 
 دراسة التوجهات الدولیة فـي الریاضـیات والعلـوم والتعلیم في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة في

2003 TIMSSحیـث لـم تـشارك فـي الجـزء ، بعینة ممثلة مـن طلبـة الـصف الثـامن األساسـي فقـط 
المتعلق بالصف الرابع منها، محاولة الختبار نوعیـة التعلـیم الفلـسطیني وفـق مقـاییس عالمیـة، عبـر 

یل الطلبـة فـي مبحثـین محـوریین فـي نظـام مؤشر مهم من مؤشرات النوعیة تمثـل فـي مـستوي تحـص
الریاضـیات والعلـوم، واتجاهـات هـؤالء الطلبـة نحـو عملیتـي التعلـیم والـتعلم، كمـا :  همـا،التعلـیم العـام

جــاءت هــذه المــشاركة لتــضع النظــام التربــوي الفلــسطیني علــى محــك المقارنــة مــع عــشرات األنظمــة 
 النظـام فـي ظـل ظـروف اسـتثنائیة، فرضـها االحـتالل خـر لهـذاآ ٍّحـدالتربویة العریقة في العالم، في ت

  ).18: 2005محمد مطر وآخرون، (ٕاإلسرائیلي واجراءاته 
 فـــي تحـــصیل ٍّإلـــى وجـــود تـــدن) IEA( هـــذه المنظمـــة الدولیـــة للتقیـــیم التربـــوي أشـــارتوقـــد 

حیــث تبــین  أن التقریــر  خاصــة فــي فلــسطین، TIMSSالطلبــة لمــادة الریاضــیات مــن خــالل نتــائج 
،  أظهر أن أداء طلبة فلسطین جـاء دون المـستوى  2003TIMSS ، 2007ي حول نتائج الوطن

مــن طلبــة فلـــسطین فــي الــصف الثــامن األساســـي لــم یتمكنــوا مــن الوصـــول %) 61(المتوســط وأن 
لمستوى األداء المتدني في الریاضیات، فهم یعانون مـن أمیـة ریاضـیة، فـي حـین كانـت هـذه النـسبة 

، وأن نــسبة عالیــة مــنهم یعــانون مــن مــشاكل حقیقیــة فــي فهــم المفــاهیم %)54 ( 2003فــي العــام 
 ممــــا أثــــر علــــى مــــستوي التحــــصیل العــــام لطلبــــة ،ٕالریاضــــیة واتقــــان المهــــارات الریاضــــیة األساســــیة

فلـــسطین، كمـــا أظهــــر تفـــوق ملحــــوظ للطالبـــات علـــى الطــــالب، وأظهـــرت النتــــائج توجهـــات ســــلبیة 
ــــین دراســــتي  ــــة المؤشــــرات فــــي دراســــة 2007، 2003لمــــستویات التحــــصیل ب  كانــــت 2003 فحال

  ).12-11: 2009محمود مطر،  (2007 في دراسة هاأفضل من
وفي السنوات األخیرة زاد االهتمام بالتعرف على األخطـاء الریاضـیة الـشائعة الموجـودة فـي 
 البنیـــة المعرفیـــة للطلبـــة وذلـــك قبـــل تعلمهـــم المفـــاهیم، فقـــد أكـــدت العدیـــد مـــن الدراســـات أن المعرفـــة
الموجودة في البنیـة المعرفیـة للطلبـة تعتبـر مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي تعلمهـم الریاضـیات بـصورة 
صـحیحة، فوجــود المفـاهیم الخاطئــة الـشائعة لــدى الطلبـة مــن الممكـن أن یــؤدي إلـى التــأثیر الــسلبي 

ـــتعلم، وقـــد یكـــون ذلـــك ناتجـــا عـــن تجاهـــل المعلمـــین للتـــصورات والتفـــسیرات ال ـــة ًعلـــى فاعلیـــة ال بدیل
  ).487: 1999منى شهاب وآمنة الجندي، (الموجودة لدى المتعلمین قبل البدء بالتعلم الجدید 

أولها یتعلق بكیفیة تحدید : وهناك ثالثة أمور یجدر دراستها في مجال األخطاء الریاضیة
و هذه األخطاء والتعرف علیها، ویتم ذلك بناء على بیانات كافیة للكشف عن األسالیب الخاطئة أ

ًناجحة التي یتبعها الطلبة أحیانا، أما األمر الثاني فهو قدرة المعلم على تحلیل األخطاء الغیر 
  ًإذا كانت أخطاء تقع بصورة عشوائیة أم أنها أخطاء منتظمة تشكل نمطا وتوضیح ما

  ًثابتا یتبعه الطالب باستمرار، أما األمر الثالث واألهم فهو كیفیة مساعدة الطالب على 
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ٕ أخطائه وتصحیحها من خالل التعلیم العالجي الذي یؤدي إلى اجتناب الخطأ واحالل تصویب
  ).   257: 2007جامعة القدس المفتوحة، ( الصواب مكانه

 ومن خالل خبرة الباحث یتضح أن معرفة األخطاء الشائعة التي یقع ، ما سبقوفى ضوء
 وخاصة في الحلقة األولى من ،مدراسة الریاضیات أمر یدعو إلى االهتما فیها التالمیذ عند
التي یبدأ فیها التالمیذ تعلم مبادئ الریاضیات ومفاهیمها وعالقاتها والعملیات  التعلیم األساسي

وواضعي   من المعلمًن معرفة األخطاء الشائعة لدى التالمیذ تفید كالإ حیث ،األساسیة فیها
 مواجهة مثل هذه األخطاء ووضع وكذلك مؤلفي المقررات المدرسیة في العمل على ،المنهاج

  .خطة لعالجها والوقایة منها
وتبـین للباحــث مـن خــالل اطالعـه علــى الدراسـات الــسابقة التـي أجریــت فـي هــذا المــضمار 

هــــــاوس دراســــــة ، و)2006(أنتــــــوني جیفــــــوس ودراســــــة ، )2007(مثــــــل دراســــــة محمــــــد مــــــصطفي 
یات وأســبابها ســواء بــشكل نهــا تــأتي فــي إطــار تــشخیص األخطــاء الــشائعة فــي الریاضــأ، )2006(

 دون وضــــع تـــصور أو برنــــامج لعالجهـــا، ممــــا دفــــع TIMSSعـــام أو فــــي ضـــوء الدراســــة الدولیـــة 
الباحــث لمحاولــة الكــشف عــن األخطــاء الریاضــیة الــشائعة لــدى طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي 

  .ووضع برنامج مقترح لعالجهاTIMSS ضوء الدراسة الدولیة
راســات التربویـة فــي فلــسطین التــي أجریـت فــي ضــوء نتــائج أول  ومـن الجــدیر بالــذكر أن الد

 حتى تاریخ إعـداد هـذه 2004 والتي صدرت في دیسمبر ،TIMSS 2003مشاركة فلسطینیة في 
الدراســة كانــت جمیعهــا دراســات تحلیلیــة وصــفیة، وأن الدراســات التــي تتنــاول طــرق العــالج حــسب 

مـل لمحمــد مـصطفي قــدمت لمـؤتمر وزارة التربیــة علـم الباحـث تكــاد تكـون معدومــة باسـتثناء ورقــة ع
 مقترحــة لتفعیــل نتــائج اســتراتیجیة وتناولــت وضــع ،2007والتعلــیم العــالي الفلــسطینیة فــي دیــسمبر 

TIMSS.  
 لتكـون بـاكورة TIMSS 2007وتمثـل الدراسـة الحالیـة محاولـة جـادة لالسـتفادة مـن دراسـة 

عتمــد الباحــث علــى المهــارات العددیــة والجبریــة ا الدراســات المتعلقــة بتلــك الدراســة بــإذن اهللا، حیــث
 وأخــذ آراء المعلمــین والمعلمــات الــذین یعلمــون الــصف الثــامن لمــدة تزیــد ،التــي ظهــرت فــي الدراســة

علـــى ثـــالث ســـنوات فـــي مـــدى توافـــق هـــذه المهـــارات مـــع المحتـــوى الدراســـي فـــي الكتـــاب المدرســـي 
الریاضـــیات، ومـــن ثـــم وضـــع االختبـــار  ومـــع خبـــرات الطلبـــة الـــسابقة فـــي ،المقـــرر للـــصف الثـــامن

التشخیصي الالزم للتعرف على األخطاء الریاضیة الـشائعة التـي ظهـرت لـدى طلبـة الـصف الثـامن 
  .األساسي، ومحاولة وضع أفضل الطرق لعالجها من خالل البرنامج المقترح من قبل الباحث
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   :مبررات الدراسة
وحــرص الكثیــر ي والــدولي بتعلــیم وتعلــم الریاضــیات، ًانطالقــا مــن االهتمــام المحلــي والعربــ        

ومقرهــا ) IEA( وعلــى رأســها المنظمــة الدولیــة للتقیــیم التربــوي ،مــن المنظمــات والمؤســسات الدولیــة
العاصــمة الهولندیــة أمــستردام بتقیــیم تحــصیل الطلبــة فــي الریاضــیات بــین الــدول المختلفــة، وتــسارع 

ًكــب التقــدم العلمـي المتــسارع بمـا یحتویــه مـن جدیــد، ونظــرا الـدول المختلفــة فـي تطــویر مناهجهـا لتوا
ــــشائعة فــــي المهــــارات الریاضــــیة بــــشكل عــــام و ــــشائعة فــــي المهــــارات  ألن األخطــــاء ال األخطــــاء ال

 بـشكل خـاص تعـد مـن العوائـق نحـو التطـور TIMSS 2007الدراسـة الدولیـة الریاضـیة فـي ضـوء 
  . والرقي بالریاضیات

 ً لمبحــث الریاضــیات علــى مــدار عــشرین عامــا، وعملــه مــن خــالل عمــل الباحــث كمــدرسو
كمدرب لمعلمي الریاضیات في المدارس الحكومیة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم، وعملـه كمـشرف علـى 
طلبـــة الریاضـــیات بالتربیـــة العملیـــة فـــي جـــامعتي األزهـــر واألقـــصى، وعلـــى األخـــص فـــي صـــفوف 

قاشــات مــع المعلمــین والمــشرفین التربــویین فقــد المرحلــة األساســیة العلیــا، ومــن خــالل الحــوارات والن
وجـود أخطـاء تتكـرر بـین الطلبـة فـي موضـوع الریاضـیات، سـواء أخطـاء عـشوائیة أو أخطـاء الحظ 

ًنمطیــة، ونظــرا لعــدم وجــود اهتمــام لتــشخیص هــذه األخطــاء مــن خــالل اختبــارات تشخیــصیة تــصمم 
راســـات التـــي تركـــز علـــى األخطـــاء لهـــذا الغـــرض، كانـــت هـــذه الدراســـة والتـــي تعتبـــر مـــن أوائـــل الد

مـن أجـل وضـع برنـامج مقتـرح  ،TIMSS 2007الشائعة في الریاضیات في ضوء الدراسة الدولیة 
  . لمعالجة هذه األخطاء

 
:مشكلة الدراسة  

  :تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت الرئیسة التالیة  
  

الدراســـة فـــي ضـــوء الثـــامن األساســـي لـــدى طلبـــة الـــصف الـــشائعة  مـــا األخطـــاء الریاضـــیة - 1
 ؟TIMSS 2007الدولیة 

لــدى طلبــة الــصف الثــامن  مــا فاعلیــة البرنــامج المقتــرح لعــالج األخطــاء الریاضــیة الــشائعة - 2
 األساسي؟
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  : التالیةالدراسة الرئیسة األسئلة الفرعیة تتساؤال         ویتفرع من 
 TIMSS 2007الدراســة الدولیــة ا مــا صــنوف المهــارات العددیــة والجبریــة التــي تــضمنته - 1

وتتوافـــق مـــع محتـــوي الكتـــاب المدرســـي المقـــرر لطلبـــة الـــصف الثـــامن األساســـي وخبـــراتهم 
 السابقة؟

لـدى طلبـة الـصف الثـامن األساسـي كمـا ما األخطاء الشائعة في موضـوع األعـداد والجبـر  - 2
 االختبار التشخیصي المستخدم في الدراسة؟تظهرها نتائج 

بـین متوســط درجــات )  ≥ 0.05(اللــة إحــصائیة عنـد مــستوى داللــة  دوهـل یوجــد فـرق ذ - 3
 أفراد العینة الكلیة في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي؟

 بـین متوسـط درجـات )  ≥ 0.05( داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة وهل یوجد فرق ذ - 4
 االختبار البعدي؟مجموعة الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في 

بـین متوســط درجــات )  ≥ 0.05( داللــة إحــصائیة عنـد مــستوى داللــة وهـل یوجــد فـرق ذ - 5
 مجموعة الطالب في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي؟

فـي االختبـار البعـدي )  ≥ 0.05( داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة وهل یوجـد فـرق ذ - 6
 ؟) إناثذكور،(تعزي لمتغیر الجنس 

 هل یوجد فاعلیة للبرنامج في عالج األخطاء الشائعة لدى أفراد العینة؟ - 7

  
 :فروض الدراسة

 بین متوسـط درجـات أفـراد )  ≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى داللة ویوجد فرق ذ - 1
 .العینة الكلیة في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي

ـــة  داللـــة إحـــصائویوجـــد فـــرق ذ - 2 بـــین متوســـط درجـــات  )  ≥ 0.05(یة عنـــد مـــستوى دالل
 .مجموعة الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي

ـــة ویوجـــد فـــرق ذ - 3 بـــین متوســـط درجـــات  )  ≥ 0.05( داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى دالل
 .مجموعة الطالب في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي

فــي االختبــار البعــدي  )  ≥ 0.05(إحــصائیة عنــد مـستوى داللــة داللــة  و یوجـد فــرق ذال - 4
 ).ذكور، إناث(تعزي لمتغیر الجنس 

یتصف البرنامج المقتـرح فـي عـالج األخطـاء الـشائعة لـدى أفـراد العینـة بفاعلیـة كبیـرة تزیـد  - 5
 .ً وفقا لمعامل إیتا0.8عن 
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  :أهداف الدراسة
    :قیق األهداف التالیةتهدف هذه الدراسة إلى تح

 TIMSSالدراسة الدولیة تحدید صنوف المهارات العددیة والجبریة التي تضمنتها  - 1

 وتتوافق مع الكتاب المدرسي المقرر للصف الثامن األساسي والخبرات السابقة 2007
 .  لدى الطلبة من خالل قائمة المهارات الموجهة للمعلمین

دى طلبة الصف الثامن األساسي من خالل نتائج تحدید األخطاء الریاضیة الشائعة ل - 2
  .االختبار التشخیصي

بناء برنامج لعالج تلك األخطاء العددیة والجبریة الشائعة والتي أظهرتها نتائج االختبار  - 3
 .التشخیصي

 .تعرف مدى فاعلیة البرنامج المقترح في عالج األخطاء الریاضیة الشائعة - 4

 .ج المقترح وتفسیرهتحدید حجم األثر المتسبب عن البرنام - 5

  
  : أهمیة الدراسة

فـي كونهـا مـن أوائـل الدراسـات التـي تركـز علـى األخطـاء الـشائعة تبرز أهمیة هذه الدراسـة 
ٕواعــداد برنــامج مقتــرح فــي فلــسطین   2007TIMSSفــي الریاضــیات فــي ضــوء الدراســة الدولیــة 

  .لعالجها
  : وتكمن أهمیة الدراسة في

ة والجبریــة لــدى طلبـة الــصف الثــامن األساسـي فــي ضــوء  تحدیـد صــنوف المهــارات العددیـ-1
  .فیها وتسلیط الضوء على األخطاء الشائعة  2007TIMSSالدراسة الدولیة 

 اإلســهام مــن خــالل البرنــامج المقتــرح فــي توجیــه أنظــار المعلمــین والمــشرفین نحــو بعــض -2
 .هااألخطاء الریاضیة الشائعة لدى طلبة الصف الثامن األساسي وكیفیة عالج

ً قــد تقــدم الدراســة للقــائمین علــى منهــاج الریاضــیات تقویمــا لألنــشطة والتــدریبات مــن واقــع -3
 .أخطاء الطلبة لتضمینها في منهاج الریاضیات للصف الثامن األساسي

 TIMSS قــد تــساعد المعلمــین علــى تــدریب الطلبــة علــى مهــارات اختبــار الدراســة الدولیــة -4
نــــامج المعــــد، ومــــن خــــالل دلیــــل المعلــــم وكراســــة أنــــشطة فــــي ســــنوات انعقــــاده مــــن خــــالل البر

 .الطالب، وتفید الطلبة في االطالع على تدریبات وأنشطة مختلفة

  .ً قد تفتح آفاقا جدیدة لدى طلبة البحث العلمي في دراسات جدیدة-5
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  :حدود الدراسة
 وال  تشمل ،یة فقط اقتصرت الدراسة الحالیة على األخطاء الشائعة في المهارات العددیة والجبر-

  .جمیع األخطاء الریاضیة في المهارات الریاضیة
 اقتصر بناء البرنامج على أنماط األخطاء الریاضیة العددیة والجبریة التي أظهرتها الدراسة -

  . من خالل االختبار التحصیلي 2007TIMSSالدولیة 
وممن أمضوا أكثر من یا، العلاقتصرت عینة الدراسة على معلمي ومعلمات المرحلة األساسیة  -

ثالث سنوات في تدریس الصف الثامن األساسي، وعلى طلبة الصف الثامن األساسي من 
الذكور واإلناث بمدارس المرحلة األساسیة العلیا التابعة لوكالة الغوث الدولیة بمحافظة شمال 

  .غزة
 للطالبات من الصف  واألخرى،هما للطالباحدإ اقتصرت عینة الدراسة التجریبیة على شعبتین -

 لتطبیق البرنامج ،الثامن األساسي بمدرستین تابعتین لوكالة الغوث الدولیة بمحافظة شمال غزة
العمر، تحصیل الریاضیات، ( المجموعتین من حیث ؤعلیهما، وسوف یتأكد الباحث من تكاف

  ).التحصیل العام، الوضع االقتصادي، نتائج االختبار القبلي
  .2011-2010  من العام الدراسيین األول والثاني الدراسیینفي الفصل ة هذه الدراستطبق -
  

  :مصطلحات الدراسة
 القـــــدرة علـــــى إنجـــــاز األهـــــداف أو :بأنهـــــا) 55: 2005(ا كمـــــال زیتـــــون عرفهـــــ :الفاعلیـــــة  

   . المدخالت لبلوغ النتائج المرجوة والوصول إلیها بأقصى حد ممكن
لبرنامج المقترح على معالجة األخطاء الشائعة والتي قدرة ا :ًویعرفها الباحث إجرائیا بأنها
ً، وتقاس إحصائیا  TIMSS 2007الدراسة الدولیة في ضوء أظهرتها نتائج االختبار التحصیلي 

.حجم األثرباستخدام  
 مجموعة من المعارف والمفاهیم والمناشط :البرنامج بأنهیعرف  :البرنامج المقترح

 مؤسسة ما لمجموعة من المتعلمین بقصد احتكاكهم بها و تفاعلهم والخبرات المتنوعة التي تقدمها
 تعدیل سلوكهم وتحقیق األهداف التربویة التي ینشدونها من أيمعها بشكل یؤدى إلى تعلمهم 

.)9: 2007حنان أبو سكران، (وراء ذلك بطریقة شاملة  
 

ابطة ومتضمنة  وحدة تعلیمیة مصممة بطریقة متر:بأنه) 75: 2000(ویعرفه عزو عفانة   
  .مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأسالیب التدریس وأسالیب التقویم المتنوعة

 مجموعة من األنشطة والخبرات التعلیمیة والوسائل وأسالیب :ًویعرفه الباحث إجرائیا بأنه  
شائعة العرض والطرق واستراتیجیات التدریس والتقویم التي تهدف إلى عالج األخطاء الریاضیة ال
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المتعلقة باألعداد والجبر لطلبة الصف الثامن األساسي، وتنفذ من خالل مجموعة من الحصص 
  .المخطط لها

  

    الخطــأ بـــصفة عامـــة Fisher & Lipsonیعـــرف فیــشر ولیبـــسون  :األخطــاء الـــشائعة
عـــامر الـــشهراني، (  األداء الـــذي علیـــه الحكـــم بأنـــه مختلـــف عـــن الفكـــرة الـــصحیحة المتوقعـــة :بأنـــه

1993 :78 .(  
 الحـدث الـذي یمكـن مالحظتـه أو أنـه أي أداء :بأنه) 8: 2001(ویعرفه أشرف أبو عطایا   

  .یصدر الحكم علیه بطریقة معینة ألنه مختلف عن الفكرة الصحیحة المتوقعة
% 40 المهــارة التــي یجــاب عنهــا بــشكل خــاطئ  ألكثــر مــن :ًویعرفهــا الباحــث إجرائیــا بأنهــا  

 فــي االختبــار TIMSS 2007األساســي التــي أظهرتهــا الدراســة الدولیــة مــن طلبــة الــصف الثــامن 
  .التشخیصي المستخدم في الدراسة

  
   :TIMSS 2007الدراسة الدولیة 

   هو اختصار للعبارةTIMSSالمصطلح 
Trends in International Mathematics and Science Study 

راسة دولیة من سلسلة دراسات المنظمة أي توجهات دولیة في دراسة الریاضیات والعلوم، وهي د
  IEA   الدولیة لتقویم التحصیل التربوي

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement   
، حیث تجرى كل أربع سنوات وتشارك فیها العدید TIMSSالراعیة والمنظمة لسلسلة دراسات 

  .من دول العالم
  

  : ساسيالصف الثامن األ
القسم األول المرحلة األساسیة ومدتها عشر : یقسم التعلیم العام في فلسطین إلى قسمین

المرحلة األساسیة الدنیا من الصف األول إلى الصف الرابع، : ًسنوات وتقسم أیضا إلى قسمین
نویة المرحلة الثا: والمرحلة األساسیة العلیا من الصف الخامس إلى الصف العاشر، والقسم الثاني

ومدتها سنتان ویشمل الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، ویقصد بالصف الثامن في 
  .فلسطین السنة الثامنة من المرحلة األساسیة وما یعرف بالثاني اإلعدادي
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  الثاني الفصل

 الدراسات السابقة

  
  :ویشتمل على            

 :المحور األول            * 

   . خطاء الشائعة في الریاضیاتلت األدراسات تناو  

 : المحور الثاني*
  .TIMSSدارسات تناولت سلسلة الدراسات الدولیة          
 : المحور الثالث*

  : دراسات تناولت فاعلیة البرامج واالستراتیجیات المقترحة في مجال الریاضیات         
  .في الریاضیات بشكل عام: ًأوال         

   . طاء الشائعة في الریاضیاتفي األخ: ً  ثانیا

    .على الدراسات السابقةتعقیب   - 
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

  
طـالع علـى األدب التربـوي  وبعـد اال، على العدید من الدراسات الـسابقةطالع الباحثابعد 

حـــــسب علـــــم ، وTIMSSصین وأســـــاتذة الجامعـــــات والمهتمـــــین بالدراســـــة الدولیـــــة تـــــواستـــــشارة المخ
 ًاإجــراء العدیـد مـن الدارســات التـي تناولـت األخطــاء الـشائعة فـي الریاضــیات سـواء محلیــتـم احـث الب

 دراســـات تناولـــت األخطـــاء الـــشائعة فـــي ضـــوء اختبـــار الدراســـة تجـــر ولكـــن لـــم ،ًا أو دولیـــًاأو عربیـــ
  .  كبرامج مقترحة عالجیة TIMSSالدولیة 

ه مـن أدوات ومنهجیـة للوصـول إلـى ویمكن القول بـأن تلـك الدراسـات الـسابقة ومـا اسـتخدمت
النتـائج، كانــت بمثابــة الــشموع التـي أضــاءت للباحــث الطریــق الـذي ســلكه أثنــاء ممارســته إلجــراءات 

  .الدراسة الحالیة
  :  ثالثة محاور رئیسةالدراسات السابقة ضمن الباحث تناوللذلك 

  . دراسات تناولت األخطاء الشائعة في الریاضیات: ًأوال
   .TIMSSات تناولت سلسلة الدراسات الدولیة دراس: ًثانیا
  : البرامج واالستراتیجیات المقترحةتطبیقدراسات تناولت إعداد و: ًثالثا
  .في األخطاء الشائعة في الریاضیات -    
  .في الریاضیات بشكل عام -    

  .وقد تم عرض هذه الدراسات حسب الترتیب الزمني لها بدایة من الحدیث وحتى القدیم
  
  . دراسات تناولت األخطاء الشائعة في الریاضیات: محور األول ال

هـدفت إلـى التعـرف علـى نـسبة طلبـة الـصف العاشـر بدراسـة  )2004 ( یـونس الیـونسقام
 والكــشف عــن أصــناف ،بــاألردن الــذین یعــانون مــن ضــعف فــي خوارزمیــات حــل أنظمــة المعلومــات

نف منهـــا، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن األخطـــاء التـــي یقـــع فیهـــا الطلبـــة ونـــسبة الوقـــوع فـــي كـــل صـــ
طالبــة مـــن طلبــة الـــصف العاشــر، واتبـــع الباحـــث ) 68(طالـــب، ) 70(ًطالبــا وطالبـــة مــنهم ) 138(

فقــرة مــن ) 13(المــنهج الوصــفي التحلیلــي، وتكونــت أداة الدراســة مــن اختبــار تشخیــصي مكــون مــن 
  .نوع اإلجابة المفتوحة

  :اسة هيوكانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدر
  .من الطلبة یعانون من ضعف في حل المعادالت%) 63( نسبة  -
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  ، واألخطــــاء المتعلقــــة بــــاإلجراءات، تمثـــل األخطــــاء المفاهیمیــــة واألخطــــاء المتعلقــــة بالتعمیمــــات -
 وأخطــاء عــدم االنتبــاه خمــسة أنــواع مــن األخطــاء التــي یقــع ،واألخطــاء المتعلقــة بــصعوبات اللغــة

  .    فیها الطلبة
التعــرف علــى أنمــاط بدراســة اســتهدفت  )2003( الــسعید  محاســناق ذاتــه قامــتوفــى الــسی

فیمــا یتعلــق  ،بمحافظــة نــابلساألخطــاء الــشائعة لــدى طلبــة الــصفین الخــامس والــسادس األساســین 
 ومـدى درجـة شــیوع ،ةادیـعلــى الكـسور العـشریة والع) / ، X ، - ،(+ بالعملیـات الحـسابیة األربـع 

) 131( وًطالبــــا) 190( وطالبــــة مــــنهم ًطالبــــا) 321(ة الدراســــة مــــن  وتكونــــت عینــــ،هــــذه األخطــــاء
 وقـد تكونـت أداة الدراسـة مـن اختبـار تشخیــصي ،تبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحلیلــياو، طالبـة

 ویتـألف القــسم األول ،یتـألف مـن قـسمین أحـدهما یتعلـق بالكـسور العادیـة واآلخـر بالكـسور العـشریة
 وبعــد تطبیــق االختبــار تــم تحلیــل األخطــاء ورصــدها وتــصنیفها ،رةقــف 14رة والثــاني مــن قــ ف16مــن 

  .من حیث العملیات األربع
  : حیث توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

من الطلبة یعانون من ضعف في العملیات الحسابیة األربعة على األعداد %) 66( نسبة  -
  .العشریة

  . الكسور العادیةمن الطلبة یعانون من ضعف في جمع وطرح%) 57( نسبة  -
إلى التعرف على األخطاء الشائعة لدى دراسة هدفت ) 1999(أبو الخیر سعد وأجرى        

 اتالمجموعوحدة تالمیذ الصف األول اإلعدادي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في تعلم مفاهیم 
ول اإلعدادي  لتالمیذ الصف األممثلة واختار الباحث عینة عشوائیة ،ووضع مقترحات لعالجها

 تلمیذا )1500(في اإلمارات السبعة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة حیث بلغ عدد أفراد العینة 
 اة وقد تكونت أد،ي التحلیليصفاتبع الباحث المنهج الو، و مدرسة إعدادیة)20(وتلمیذة یمثلون 

 حیث تضمن ،ریاضیةالمفاهیم ال فيالدراسة من اختبارین في ضوء نتائج وحدة المجموعات 
 دد،ار من متعی فقرة من نوع االخت)20( وتكون من ،االختبار األول تعریفات المفاهیم الریاضیة

ار ی فقرة من نوع االخت)20(ضمن االختبار الثاني فهم المفاهیم الریاضیة وتكون أیضا من تما بین
     .ددمن متع

  :        وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
اء كثیرة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي في معرفة التعریفات الخاصة وجود أخط -

  . بالمفاهیم الریاضیة في وحدة المجموعات وفي فهم مفهوم المجموعة
تحلیـل وتـصنیف أخطـاء طلبـة الـصف  )1999(ضـبابات أحمـد   دراسـةهذا وبینمـا أظهـرت

رفـة مــدى اكتـسابهم للمهــارات العاشـر األساسـي بمحافظــة جنـین فــي حـل المعـادالت الریاضــیة، ومع
األساســیة فــي حلهــا، وكــذلك معرفــة قــدرتهم علــى حــل المعــادالت الریاضــیة، ودراســة العالقــة بــین 
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مدى اكتسابهم للمهارات األساسـیة وقـدرتهم علـى حـل المعـادالت الریاضـیة، وتكونـت عینـة الدراسـة 
ین، واتبـــع الباحـــث ًطالبـــا وطالبـــة مـــن طلبـــة الـــصف العاشـــر األساســـي بمحافظـــة جنـــ) 293(مـــن 

ًالمــنهج الوصــفي التحلیلــي مــستخدما اختبــارین كــأداة للدراســة أحــدهما یقــیس مــدى اكتــساب الطلبــة 
للمهــارات األساســیة الــواردة فــي منهــاج المرحلــة األساســیة، واآلخــر یقــیس مــدى قــدرتهم علــى حــل 

  .المعادالت الریاضیة لتلك المرحلة
  :یها الدراسة هي       وكانت أهم النتائج التي توصلت إل

 ملمـــوس فـــي اكتـــساب الطلبـــة للمهـــارات األساســـیة وقـــدرتهم علـــى حـــل المعـــادالت ٍّ ظهـــور تـــدن -
  .الریاضیة

 ظهــور مجموعــة مــن األخطــاء منهــا أخطـــاء فــي حــل المعــادالت التربیعیــة والكــسریة والمثلثیـــة،  -
  .وكذلك أخطاء في التخمین، وضعف في كتابة مجموعة الحل

إلى التعرف علـى نـسبة شـیوع األخطـاء فـي ) 1999 (اإللهعبد ل عبد الرسو دراسة وسعت
 والفـرق بـین نـسبة ،بمحافظـة سـوهاجالریاضیات بین تالمیذ المـدارس فـي الـصف الثـاني اإلعـدادي 

بمحافظــــة تلمیـــذا وتلمیـــذة ) 380(  وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن،شـــیوعها بـــین التالمیـــذ والتلمیـــذات
وتكونـــت أدوات الدراســـة مـــن  ،ث المــنهج الوصـــفي التحلیلـــياتبـــع الباحـــو ،بطریقـــة عـــشوائیةســوهاج 

 ،اختبــار تشخیــصي لتحدیــد األخطــاء الــشائعة فــي الریاضــیات لــدى طلبــة الــصف الثــاني اإلعــدادي
  .خطاء الشائعة واألسالیب المعرفیةوتحدید العالقة بین األ

  : وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
         بــــین نــــسبة انتــــشار الخطــــأ الــــشائع بــــین درجــــات التالمیــــذ توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة   -

  . والتلمیذات لصالح التالمیذ
ـــة إحـــصائیا بـــین درجـــات التالمیـــذ ذوي األخطـــاء الـــشائعة فـــي اختبـــار   - وجـــود عالقـــة ارتبـــاط دال

   .التشخیص ودرجاتهم في األسالیب المعرفیة
ــدا   دراســةكــشفتومــن جهــة أخــرى           أداء عــن  Hackett Linda )1998(هاكیــت لین

الطــــالب الــــذین كتبـــــوا عــــن أخطــــائهم ومفـــــاهیمهم الخاطئــــة باســــتخدام لغـــــة اصــــطالحیة ریاضـــــیة 
 بالمقارنــة مــع الطــالب الــذین لــم یكتبــوا باســتخدام جمــل كاملــة عــن أخطــائهم ومفــاهیمهم ،صــحیحة
 موعـة مـن وتكونت عینة الدراسة من مجمـوعتین تجریبیـة وضـابطة بحیـث تكونـت كـل مج،الخاطئة

 أداة االختبـار بحیـث كانـت ت واسـتخدم، فـي الدراسـة المـنهج التجریبـية الباحثعت واتب،ًطالبا) 15(
 وعــن ،المجموعــة التجریبیــة مطالبــة بتــصحیح مــسائل عــن طریــق معرفــة األخطــاء التــي تــم ارتكابهــا
  وعــن،طریـق وصـف اإلجــراء المناسـب لحـل المــشكلة باسـتخدام لغـة اصــطالحیة ریاضـیة صـحیحة

  .طریق استخدام مفردات وجمل كاملة
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  :         وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
ــــائج   - متوســــط أداء المجموعــــة التجریبیــــة أفــــضل مــــن متوســــط أداء المجموعــــة الــــضابطة فــــي نت

  . المتطلب النهائي
ل لألخطـاء طالب المجموعة التجریبیة اجتازوا المتطلب النهائي لألقسام وأكملـوا عملیـات التحلیـ  -

  . هم المفاهیمیةءولم یعیدوا أخطا
الــشائعة إلــى التعــرف علــى األخطــاء ) 1998(المحیمیــد ســلیمان  دراســة هــدفتهــذا وقــد 

أثنــاء تعــاملهم بمدینـة الریــاض التـي یقــع فیهــا تالمیـذ الــصفوف الرابــع والخـامس والــسادس االبتــدائي 
 وتكونـت ،ء التالمیـذ ومـراحلهم العقلیـة إلـى معرفـة العالقـة بـین أخطـاًا كمـا هـدفت أیـض،مع الكسور

 حیـث بلـغ عـدد تالمیـذ الـصف الرابـع ،مـن تالمیـذ مدینـة الریـاض ًا تلمیـذ)477 (عینة الدراسـة مـن 
اتبــع الباحــث و ،ًاتلمیــذ) 150( والــصف الــسادس ،ًاتلمیــذ) 164(الــصف الخــامس ًا، وتلمیــذ) 163(

 لقیـــاس المرحلـــة العقلیـــة هبـــار بیاجیـــ اخت:ي وهـــ، أدواتً مـــستخدما ســـتالمـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي
ــــة للتال الكــــسور  واختبــــار ، الثــــانييالرابــــع للفــــصل الدراســــللــــصف میــــذ واختبــــار الكــــسور االعتیادی

  .الثانيالفصل الدراسي للفصل الدراسي األول و والصف السادس الخامسللصف االعتیادیة 
  : وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة

  . في طرح الكسور االعتیادیةأعلى نسبة خطأ ظهرت  -
  .تكرار أخطاء التالمیذ في الكسر االعتیادي إلى كسر عشري  -

األخطـــاء الـــشائعة التـــي یقـــع فیهـــا  )1996( محمـــد مـــصباح  بینـــت دراســـةًواســـتطرادا لـــذلك
 ،تالمیذ الصف السابع من التعلیم األساسـي بحافظـة اإلسـكندریة عنـد تحـصیلهم للمفـاهیم الریاضـیة

 واتبــــع الباحــــث فــــي ،حافظــــة اإلســــكندریةم وتلمیــــذة بًتلمیــــذا) 312( الدراســــة علــــى واشــــتملت عینــــة
 ، وتكونـت أداة الدراسـة مـن اختبـار لكـل مـن التالمیـذ والتلمیـذات،الدراسة المـنهج الوصـفي التحلیلـي

  .وتم حساب النسبة المئویة لإلجابات الصحیحة والخاطئة لكل مفردة من مفردات االختبار
  :   إلى نتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة 

  . الباحثحددهالمفاهیم حسب النسبة التي لتحدید األخطاء الشائعة   -
  . عدم اكتساب الطلبة لنسبة كبیرة من المفاهیم الریاضیة  -

إلــى تطــویر  O'Connell Ann) 1993(أوكونیــل آن   دراســةأضــافتومــن جهــة أخــرى        
ــــابي لمــــسائل مخطــــط تــــصنیفي مــــن أجــــل فحــــص أنــــواع األخطــــاء التــــي  ــــاء الحــــل الكت تحــــدث أثن

 ًا طالبـ)50( و، مـن كلیـة مجتمـع بـورو بمنهـاتنً طالبا)30( وتكونت عینة الدراسة من ،االحتماالت
اتبـع ، وربیـة وعلـم نفـس وملتحقـین بـأول مـساق فـي اإلحـصاءتتخرجوا من كلیة المعلمـین تخـصص 

 لتـصنیف األخطـاء المالحظـة فـي ًا رمـز)110( وتكونـت أداة الدراسـة مـن ،الباحث المـنهج التحلیلـي
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 )71( فــي األخطــاء المفاهیمیــة وًا نوعــ)18( و، أخطــاء اســتیعاب النـصوص)9( أنمــاط بینهــا ةأربعـ
     . من األخطاء الحسابیةًا نوع)12( من األخطاء اإلجرائیة وًانوع

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
  علـــى الترتیـــب مـــن )%23( و )%15(أخطـــاء اســـتیعاب الـــنص واألخطـــاء المفاهیمیـــة ســـجلت   -

  . مجموع األخطاء والمالحظة في كال المجموعتین
   . من مجموع األخطاء المالحظة في كال المجموعتین) %45(سجلت األخطاء اإلجرائیة نسبة   -
اء المالحظـــــــة فــــــي كـــــــال مــــــن مجمـــــــوع األخطــــــ) % 17(ســــــجلت األخطـــــــاء الحــــــسابیة نـــــــسبة   -

  .المجموعتین
إلــى تحدیـــد األخطــاء الـــشائعة فــي المفـــاهیم ) 1984(حـــسن محمـــود   دراســةبینمــا ذهبـــتو

 أســــیوط  بمدینــــةيســــة فــــي منهــــاج الریاضــــیات المطــــور للــــصف الــــسابع األسانالریاضــــیة المتــــضم
ــة مــــصادر تلـــك األخطــــاء والتعــــرف علـــى مــــدى تحــــصیل التالمیـــذ لتلــــك المفــــاهیم  ،ومحاولـــة معرفــ

اتبـــع  و،ریـــة أســـیوطیلتابعـــة لمد وتلمیـــذة مـــن المـــدارس اًا تلمیـــذ)345(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
 وتكونــت أداة الدراســة مــن تحلیــل محتــوى الریاضــیات المطــور ،الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي

بتــــصمیم اختبــــار الباحــــث  ثــــم قــــام ،یــــد المفــــاهیم الریاضــــیةدللــــصف الــــسابع األساســــي بهــــدف تح
  .المفاهیمللوقوف على مستوى تحصیل الطلبة لتلك من نوع االختیار من متعدد موضوعي 

  : وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
 بینمــا كــان ،ارات الجبــر علــى مــستوى التــذكر جیــدتبــل التالمیــذ للمفــاهیم الریاضــیة فــي اختحــصی -

  . ًالتحصیلهم على مستوى التطبیق مقبو
 مـــستوى التــــذكر فــــي التالمیــــذ للمفـــاهیم متوســـط درجـــات بــــین ئیةهنـــاك فـــروق ذات دالــــة إحـــصا -

 علــى مــستوى الفهــم فــي كــل مــن الجبــر والهندســة لــصالح التالمیــذ فــي مــستوى جــاتهممتوســط درو
  . الفهم

 ، مـــستوى التـــذكرفـــي التالمیـــذ للمفـــاهیم متوســـط درجـــاتهنـــاك فـــروق ذات دالـــة إحـــصائیا بـــین  -
 التالمیـذ فـي مـستوى ح مستوى التطبیق في كل من الجبـر والمهندسـة لـصالفي متوسط درجاتهمو

 . التذكر
 

  .TIMSSسلسلة الدراسات الدولیة دراسات تناولت  : ثانيلالمحور ا
هــــدفت إلــــى تقــــصي فعالیــــة إســــتراتیجیة الخارطــــة  بدراســــة) 2010( جمــــال الزعــــانین قــــام  

ــــي والمهــــارات المتــــضمنة فــــي اختبــــار  ــــة فــــي األداء العمل ــــة والعــــروض العملی  TIMSSالمخروطی
ـــة الغـــوث الدولیـــة  فـــي قطـــاع غـــزة، وتكونـــت عینـــة الدولیـــة للـــصف الثـــامن األساســـي بمـــدارس وكال

ــــة، واســــتخدم الباحــــث المــــنهج ) 134 (مــــنالدراســــة  ــــى ثــــالث مجموعــــات تجریبی ــــا موزعــــة عل ًطالب
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ــــي كــــأدوات للدراســــة  وبطاقــــة مالحظــــة ًا تشخیــــصیًاًالتجریبــــي مــــستخدما اختبــــار لرصــــد األداء العمل
  .للطلبة

  :وكانت أبرز نتائج الدراسة
  .سط درجات االختبار لصالح التطبیق البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في متو -
    .   یوجد تحسن في األداء العملي لدي الطلبة في الممارسة العملیة -

 علــى خــصائص المدرســة فــي دراســة هــدفت إلـى التعــرف) 2010( حنــان الغامــدي وأجـرت
) الــسعودیة(والــدول ذات التحــصیل المــنخفض ) الــصین وســنغافورة(الــدول ذات التحــصیل المرتفــع 

ینــة الدراســة مــن وتكونــت ع، TIMSS 2007ي اختبــارات الدراســة الدولیــة للریاضــیات والعلــوم فــ
) 4243(ًطالبـــا مـــن ســـنغافورة، و) 4599(ًطالبـــا مـــن الـــصین، و) 4046(ًطالبـــا، مـــنهم ) 12888(

ًطالبــا مــن الــسعودیة، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، واســتخدم الباحــث نتــائج الطلبــة فــي 
  .ر كأداة للدراسةاالختبا

  :وكانت أبرز نتائج الدراسة
ًالمــدارس فــي الــدول ذات التحــصیل المرتفــع أكبــر حجمــا وأفــضل تجهیــزا مــن مــدارس الــدول ذات  - ً

  . التحصیل المنخفض
  .   ًالطالب في المدارس المرتفعة التحصیل أكثر اجتهادا من الدول ذات التحصیل المنخفض -

 تحدیـد مـستوى المعرفـة الریاضـیة لطـالب الـصف  إلـى)2009( جهاد یحیى هدفت دراسةو
ٕالثـــامن األساســـي فـــي مـــدارس محافظـــة قلقیلیـــة، والـــى تحدیـــد مـــستوى المعرفـــة الریاضـــیة لمعلمـــي 

، وتكونــت TIMSS 2007الریاضــیات الــذین یدرســون هــؤالء الطــالب فــي ضــوء الدراســة الدولیــة 
ًمعلمــا مــن ) 51(س الحكومیــة، ًطالبــا مــن طــالب الــصف الثــامن بالمــدار) 161(عینــة الدراســة مــن 

ًمعلمــا فقـط، واتبــع الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلــي، ) 33(معلمـي الــصف الثــامن اسـتجاب مــنهم 
فقــرة موزعــة علـــى ) 40(واســتخدم الباحــث كـــأداة للدراســة اختبــارین أحـــدهما للطــالب یــشتمل علـــى 

ًســؤاال لمــا ) 20(علــى  الكتــاب المدرســي المقــرر، واختبــار آخــر للمعلمــین یــشتمل ىمجــاالت محتــو
 .یعتقد بأنه مفهوم خاطئ لدى المعلمین في المحتوي الدراسي

  :وكانت أبرز نتائج الدراسة
  .TIMSS 2007 الطلبة في اختبار الدراسة الدولیة ى المعرفة لدىتدني مستو -
 . لجنس الطالبى التحصیل تعزىًال توجد فروق دالة إحصائیا في مستو -

إلــى عــرض بعــض األفكــار والــرؤى التــي ذهبــت ) 2007(مــصطفى  محمــد  دراســةونجــد أن      
یمكـن أن تؤســس لنقـاش تربــوي؛ یقــود لرؤیـة تربویــة وطنیــة نحـو إســتراتیجیة تــسهم فـي نــشر وتعمــیم 

ً في فلسطین، وأراد الباحث لهذه األفكار والـرؤى أن تثیـر نقاشـا جـادا علـى TIMSSنتائج دراسات  ً
 یمكـن أن یقـود إلـى تطـویر رؤیـة ،وي علـى المـستوى اإلقلیمـيمستوى الباحثین ومتخذي القرار الترب
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إقلیمیــة تمكــن مــن تفعیــل نتــائج الطلبــة العــرب فــي الدراســات الدولیــة بمــا یخــدم نوعیــة التعلــیم فــي 
  .الوطن العربي

ًاعتمـــادا ( وبیاناتهـــا، كمـــا عرضـــت TIMSSوعرضـــت الدراســـة تفـــصیال لطبیعـــة دراســـات 
فـي تفعیــل نتـائج دراســات التقـویم التربــوي، وطبیعـة األســئلة بعـض التوجهــات ) علـى تجـارب عالمیــة

البحثیة التي یمكن أن تجیب علیهـا بیانـات هـذه الدراسـات، ثـم عرضـت بعـض الوسـائل التـي یمكـن 
استخدامها لنـشر وتفعیـل هـذه النتـائج، وفـي النهایـة عرضـت طبیعـة الجهـات التـي یمكـن أن تـستفید 

  .دة لكل جهةمن هذه النتائج، مفصلة مجاالت اإلفا
 إلـــى التعـــرف علـــى Dudaite Jolita) 2006( جولیـــت دودیـــت  دراســـة بینمـــا اســـتهدفت      

 فـــي ضـــوء TIMSS 1995 ،1999 ،2003مــدى التغیـــر فـــي تحـــصیل الریاضـــیات فـــي دراســـات 
لـیس فقـط ) كما العدید مـن الـدول(جهود اإلصالح التربوي في لیتوانیا، حیث كانت مشاركة لیتوانیا 

ًارنــة تحـصیل طلبتهـا بتحــصیل طلبـة دول العـالم المختلفــة، بـل أیـضا مــن أجـل التعــرف مـن أجـل مق
، 2003 – 1995 مـن TIMSSعلى مدى التطور في أداء الطلبة عبـر المـشاركات المختلفـة فـي 

واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب تحلیــل المحتــوى 
وانیا والتـي تعرضـت لعملیـات تطـویر شـاملة خـالل الـسنین األخیـرة لمعرفـة لمقرر الریاضیات في لیت

، كمـا اعتمـدت الدراسـة علـى TIMSSواقع تلك المناهج في ضوء المهـارات المتـضمنة فـي دراسـة 
 لتحلیلهــا والتعــرف علــى ،TIMSSاســتخدام البیانــات الناتجــة مــن المــشاركات الــثالث فــي دراســات 

  .ات وعالقته ببعض المتغیراتمدى التقدم في تحصیل الریاضی
  
  

  : وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
 مقارنة بما كانت علیه TIMSSقابل بدرجة كبیرة معاییر ی مقرر الریاضیات في لیتوانیا أصبح -

  .في السابق
ً أظهرت تطورا ملحوظا في تحصیل الطلبة للریاضیات حیث بلغ متوسط األداء في دراسة - ً

 إلى 2003نقطة، بینما وصل في دراسة ) 482 (1999نقطة، وفي دراسة  )472 (1995
  .نقطة) 502(

 إلــــى Kiamanesh Ali) 2006 ( كیمــــانشعلــــى  دراســــة ســــعت نفــــسه المجــــال وفــــي         
 الجمهوریــــة فــــي الثــــامن الــــصف طلبــــة بــــین الریاضــــیات تحــــصیل فــــي المالحــــظ التغیــــر استقــــصاء
 إلــى كــذلك ســعت كمــا ،TIMSS 2003 الدولیــة الدراســة ظهرتــهأ كمــا واإلنــاث، الــذكور اإلیرانیــة
  .والمعلمات المعلمین من كل بأداء ذلك عالقة على التعرف
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  :TIMSS نتائج أظهرت حیث
ـــم TIMSS 1999 فـــي األربـــع الریاضـــي المحتـــوى مجـــاالت فـــي للـــذكور الواضـــح التفـــوق أن -  ل

 مجـــاالت فـــي الـــذكور ىعلـــ اإلنـــاث تفوقـــت فقـــد العكـــس علـــى بـــل ،TIMSS 2003 فـــي یظهـــر
  ).البیانات الهندسة، الجبر، األعداد، (األربعة المحتوى

 فـــــي تالشــــى TIMSS 1999 فــــي متعـــــدد مــــن االختیــــار فقـــــرات فــــي الـــــذكور الطــــالب تفــــوق -
TIMSS 2003 ، والتـــي القـــصیرة اإلجابـــة فقـــرات فـــي الجنـــسین بـــین األداء فــي الفجـــوة أن كمـــا 

 ،TIMSS 2003 فـــي اإلنـــاث لـــصالح صـــبحتأ TIMSS 1999 فـــي الـــذكور لـــصالح كانـــت
 فــي TIMSS دراســتي بــین متعــدد مــن واالختیــار القــصیرة اإلجابــة ذات التوجهــات فقــرات وأظهــرت

  .الفقرات تلك على واإلناث الذكور بین األداء اختالف عدم 2003و 1999
 تـوفیر مؤشـرات نوعیـة  علـى)2004( وزارة التربیـة والتعلـیم  دراسةأكدتومن جهة أخرى 

 فـي مختلـف أنحـاء ًا تربویـًانظامـ) 50(تسهم في مقارنـة تحـصیل الطلبـة فـي العلـوم والریاضـیات فـي
 مــنمجتمــع الدراســة  نوتكــو ،عوامــل ذات العالقــة بالتحــصیلال لقیــاس تــأثیر مجموعــة مــن ،العــالم

) 10–9(الفئـــة األولـــى هـــم طلبـــة الـــصف الرابـــع األساســـي مـــن الفئـــة العمریـــة : فئتـــین مـــن الطلبـــة
 ،ســنة) 14–13( وهـم مـن طلبـة الــصف الثـامن األساسـي مـن الفئـة العمریـة ، والفئـة الثانیـة،سـنوات

بالفئــة الثانیــة ) للمــرة األولــى فــي تــاریخ التربیــة الفلــسطینیة(وقــد شــاركت فلــسطین فــي هــذه الدراســة 
بقیـة ذات مـرحلتین حیـث طوقـد تـم اختیـار عینـة عنقودیـة ، المتمثلة بطلبـة الـصف الثـامن األساسـي

مدرســة ) 54(مدرســة فــي الــضفة الغربیــة و) 96( منهــا ،مدرســة) 150(لــغ عــدد مــدراس فلــسطین ب
 ، ومـدارس الوكالـة، والمـدارس الخاصـة، بحیث مثلت هذه العینة المدارس الحكومیـة،في قطاع غزة

  .)5726(وقد بلغ عدد طلبة العینة 
  :وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة

عالمـــة مـــن مقیـــاس بلغـــت عـــدد عالماتـــه ) 290(لـــسطین فـــي الریاضـــیات بلـــغ متوســـط طلبـــة ف -
 حیــث جــاء ترتیــب ،عالمــة) 100( وانحــراف معیــاري ،عالمــة) 500( ومتوســطه ،عالمــة) 1000(

 %) 0(أن ، ودولــة مــشاركة فــي الــصف الثــامن) 47(مــن أصــل ) 39(طلبــة فلــسطین فــي المرتبــة 
 فـي حـین لـم یـصل ،عالمة أو أكثـر) 625(ألداء ن قد بلغوا المستوى المتقدم من ایطسمن طلبة فل

وفـــق ســـلم )  عالمـــة400أقـــل مـــن (المـــنخفض مـــن األداء المـــستوى مـــن طلبـــة فلـــسطین  %) 54(
  . عالمات الدراسة

 یعانون من مـشاكل حقیقـة فـي الریاضـیات علـى بفلسطین منمن طلبة الصف الثا%) 54 (ةنسب -
 ممـا أثــر سـلبا علـى مـستوى التحــصیل ،لریاضـیاتعالقـة بإتقـان المهـارات والمفـاهیم األساســیة فـي ا

  .العام لطلبة فلسطین
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  :قترحة في مجال الریاضیات البرامج واالستراتیجیات المفاعلیةدراسات تناولت : المحور الثالث
  :في الریاضیات بشكل عام: ًأوال

إلى التعرف على فعالیة برنامج مقترح لتنمیة ) 2010( خالد عبد القادر عمدت دراسة
لمهارات الجبریة والتفكیر الریاضي لدى طلبة الصف السابع األساسي بمحافظات غزة، وتكونت ا

طالبة من مدرسة العائشیة األساسیة العلیا بالمنطقة الوسطى في قطاع ) 96(عینة الدراسة من 
 إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة درست البرنامج المقترح، وأخرى  عینة الدراسةغزة، قسمت

واستخدم الباحث اختباري   الباحث المنهج التجریبي،تبع التقلیدیة، واةرست بالطریقضابطة د
  .المهارات الجبریة والتفكیر الریاضي، باإلضافة إلى الحصول على اختبار األشكال المتضمنة

  :وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
  .ة الصف السابع األساسي تعلمهاقائمة بالمهارات الجبریة التي من الواجب على طلبظهور   -
 داللة إحصائیة في تنمیة المهارات الجبریة والتفكیر الریاضـي لـصالح المجموعـة يوجود فرق ذ  -

 .التجریبیة
إلـى معرفــة مــدى فاعلیـة إســتراتیجیة التــدریس  )2008(شــریهد علــى وقـد اتجهــت دراسـة     

 ،جبــار بمحافظــة أبــین بــالیمنمدینــة زنفــي العالجــي فــي تحــصیل تالمیــذ الــصف الثــامن األساســي 
 وتلمیــذة مـن الــصف ًا تلمیـذ)127( وتكونـت عینــة الدراسـة مــن ،واالحتفـاظ بـه فــي المقـادیر الجبریــة

 واتبـــع الباحـــث ،الثـــامن األساســـي تـــم اختیـــارهم عـــشوائیا مـــن مدینـــة زنجبـــار بمحافظـــة أبـــین بـــالیمن
 تـــضمن صـــورتین متكــافئتین ا ذًا تحــصیلیًا الدراســـة اختبــارفــي واســـتخدم الباحــث ،المــنهج التجریبــي

  .)تذكر وفهم وتطبیق( بلوم للمجال المعرفي لتصنیفمستویات الثالثة األولى ال
  : وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة

  . تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة  -
 .إلى زیادة التحصیلوبات وتؤدي عإستراتیجیة التدریس العالجي تغلبت على الص  -

 كیفیــة توظیــف المخططــات علــى التعـرف ت إلــى بدراســة هــدف)2007(نــادر النــدیم وقـام 
المفاهیمیــة فـــي تقیــیم التفكیـــر الریاضـــي لــدى طلبـــة الــصف الثـــامن األساســـي بغــزة، وتكونـــت عینـــة 

ث طالبـــة مـــن مدرســـتین تـــابعتین لوكالـــة الغـــوث الدولیـــة وثـــال) 167(وًطالبـــا، ) 164(الدراســـة مـــن 
ًمـــدارس تابعـــة للـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة، واتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مـــستخدما 

  .اختبار التفكیر الریاضي باستخدام مخططات المفاهیم كأداة للدراسة
  : وكانت أهم نتائج الدراسة

 لمتغیـــر الجـــنس وذلـــك لـــصالح ى توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي التفكیـــر الریاضـــي تعـــز-
  .  كورالذ
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إلــى الكــشف عــن أثــر تــدریس برنــامج  )2007( حنــان أبــو ســكران  دراســةســعتبینمــا 
  بمدینـــة  غـــزة،مقتـــرح فـــي الجبـــر علـــى تنمیـــة التفكیـــر االســـتداللي لـــدى طالبـــات الـــصف الـــسادس

 )36(و طالبـة فـي المجموعـة التجریبیـة )37(مـنهم  ، طالبـة)73(مـن الكلیـة وتكونت عینة الدراسـة 
ــــة  ــــة المــــنهج التجریبــــي،غــــزة مــــن طالبــــات مدینــــة ةوعــــة الــــضابطفــــي المجمطالب  ، واتبعــــت الباحث

مـن ) الوحـدة التاسـعة فـي الجبـر(واستخدمت الباحثة أداة دراسة تمثلت في تحلیل المحتوى الدراسي 
  . واختبار تفكیر استداللي،كتاب الریاضیات للصف السادس األساسي

  : وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجـات طالبـات المجموعـة التجریبیـة والـضابطة ت  -

  . لصالح التجریبیة
وهــذا یــدل ) 2.461(كــان حجـم األثــر حیــث یوجـد أثــر لتــأثیر البرنـامج لتــدریس الوحــدة المقترحـة   -

 . على فاعلیة البرنامج

 مقتــرح حاســوبيفاعلیــة برنــامج التعــرف علــى  )2004(عبــد اهللا ســید  واســتهدفت دراســة       
 وبعـض جوانـب التفكیـر البـصري لـدى التالمیـذ الـصم بالـصف ،لتدریس الریاضیات علـى التحـصیل

 مـــن ة الدراســـة عینـــ، وتكونـــتاتبـــع الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج التجریبـــيو ،األول اإلعـــدادي
 قـسمت إلـى مجمـوعتین ،یـذة وتلمًاتلمیـذ) 24 (ها وبلغ قوام،التالمیذ الصم بالصف األول اإلعدادي

 درســـت مقـــرر الریاضـــیات باســـتخدام البرنـــامج ي األولـــ،) ضـــابطة–تجریبیـــة (متكـــافئتین فـــي العـــدد 
  .ًا تحصیلیًا، واستخدم الباحث اختبار والثانیة درست مقرر الریاضیات بالطریقة المعتادة،المقترح

  : وتوصل الباحث في دراسته إلى أهم النتائج التالیة
 بــین متوســط درجــات المجمــوعتین الــضابطة والتجریبیــة فـــي یة إحــصائاللــةدذات  قووجــود فــر  -

  . االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة
 بـین متوسـط درجـات تالمیـذ المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة یة إحـصائاللةدذات ق ووجود فر  -

  . في التفكیر البصري لصالح المجموعة التجریبیة
 إلى التعرف على فعالیة برنـامج ت هدف)2003(المشهراوي عفاف  سةبینما نجد أن درا

 لتنمیـــة القـــدرة علـــى حـــل المـــسائل الجبریـــة اللفظیـــة لـــدى طالبـــات الـــصف التاســـع األساســـي حمقتـــر
 ،طالبـــة مـــن طالبـــات الـــصف التاســـع األساســـي) 80( وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ،بمحافظـــة غـــزة

 المــنهج ا فــي دراســتهة الباحثــتاتبعــ، وخــرى تجریبیــةوزعــة علــى مجمــوعتین إحــداهما ضــابطة واألم
 فـــي القـــدرة علـــى حـــل ًا تحـــصیلیًااختبـــاركـــأداة للدراســـة الباحثـــة فـــي دراســـتها واســـتخدمت  ،التجریبـــي

  . فظیةالمسائل الجبریة الل
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  : وأفضت أهم نتائج الدراسة إلى
 والتجریبیــة فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین الــضابطة -

التطبیق البعدي الختبار القدرة علـى حـل المـسائل الجبریـة اللفظیـة لـصالح ذوات التحـصیل المرتفـع 
ــــة عــــن ذوات التحــــصیل المرتفــــع والمــــنخفض فــــي المجموعــــة  ـــي المجموعــــة التجریبی والمــــنخفض فـ

  . الضابطة
ل حــإعــداد برنــامج لعــالج صــعوبات ب) 2002(أبــو حمــادة إبــراهیم  وقــد قامــت دراســة

 حیــث تكونــت عینــة ،یــة الجبریــة لــدى طلبــة الــصف الثــامن األساســي بغــزةظالمــسألة الریاضــیة اللف
 ، وطالبــةًاطالبــ) 167( وبلــغ حجــم العینــة التجریبیــة ،طالــب وطالبــة) 509(الدراســة الوصــفیة مــن 

 ، شـعبتین للـذكور إحـداهما ضـابطة واألخـرى تجریبیـة،شـعب) 4(وتكونت المجموعـة التجریبیـة مـن 
اتبـع الباحـث فـي دراسـته المنهجـین الوصـفي ، وخـرى تجریبیـةاألعبتین لإلناث إحداهما ضابطة ووش

لتحدیــد صــعوبات حـــل كـــأداة للدراســة  ًیا تشخیــصًاه اختبــارســتث فـــي دراحــاســتخدم البا، ووالتجریبــي
 علـى  عالجیـة للتغلـبیةجإسـتراتی علـى ًا قائمـًا مقترحًا ثم أعد برنامجة،المسألة الریاضیة لدى الطلب

  .هذه الصعوبات
  :توصلت دراسة الباحث إلى نتائج متعددة أهمها      و

توجد فروق ذات داللة إحصائیة فـي انخفـاض مـستوى صـعوبات المـسألة الریاضـیة اللفظیـة لـدى  -
  .  لصالح المجموعة التجریبیةطلبة المجموعة التجریبیة وأقرانهم في المجموعة الضابطة

 . ج صعوبات حل المسألة الریاضیة اللفظیة الجبریة لدى الطلبةفعالیة البرنامج المقترح لعال -

إلى معرفة أثر إثراء منهاج الریاضیات للـصف  )1996(دیاب سهیل دراسة  كما هدفت
الخــامس األساســي بمــادة تعلیمیــة تتــضمن مهــارات التفكیــر علــى تحــصیل الطلبــة واتجاهــاتهم نحــو 

ــــة الد ــــة غــــزة، وقــــد تكونــــت عین ــــى ) 90(راســــة مــــن الریاضــــیات فــــي مدین ــــة قــــسمت إل ــــا وطالب ًطالب
مجموعتین، تجریبیة طبق علیها المادة التي تم إثراؤها، وضابطة درست المـادة العادیـة مـن الكتـاب 
المقــرر، حیــث اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي فــي الدراســة، وبعــد ثالثــة أشــهر اســتخدم الباحــث 

  . ت من إعداده وطبقه على عینة الدراسة لالتجاه نحو الریاضیاًا ومقیاسًا تحصیلیًااختبار
  :وكان من أهم نتائج الدراسة

تفــــوق طلبـــــة المجموعــــة التجریبیـــــة علـــــى المجموعــــة الـــــضابطة فـــــي التحــــصیل واالتجـــــاه نحـــــو   -
  .الریاضیات

  .تفوق اإلناث على الذكور في التحصیل الدراسي  -
القـة بـین هدفت إلـى معرفـة الع Malloy) 1995( مالوي  دراسة ومن جهة أخرى فإن

تحدیــد المعطیــات والمطلــوب، وضــع خطــة الحــل، تنفیــذ (اســتخدام الطــالب إلجــراءات حــل المــسألة 
، واستراتیجیات حل المـسألة مـن جهـة، وبـین النجـاح فـي حـل المـسألة مـن )الحل، التحقق من الحل

ًطالبــا أمریكیــا مــن طلبــة الــصف الثــامن، واتبــ) 24(جهــة أخــرى، وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن  ع ً
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الباحــث المــنهج التجریبــي، حیــث جمعــت البیانــات مــن الطلبــة بــشكل فــردي، لتحدیــد األفعــال التــي 
ــــد محاولــــة حــــل خمــــس مــــسائل ریاضــــیة، وجمعــــت بیانــــات أخــــرى لتحدیــــد الطــــرق  اســــتخدموها عن

  .المفضلة لدیهم في حل المسألة الریاضیة
  : وقد أظهرت الدراسة أهم النتائج التالیة

ــــاك ارتباطــــا ق- ــــین اســــتخدام اســــتراتیجیات حــــل المــــسألة والنجــــاح فــــي حــــل المــــسألة ً أن هن ًویــــا ب
  .الریاضیة

إلى استقصاء برنـامج لتطـویر   DEBRA)1991(دراسة دیبرا  وفى السیاق نفسه سعت
 تنفیــذ معیــار حـــل المــسألة علــى تحــصیل الطـــالب ى هـــدف إلــي والــذ،معلمــي الریاضــیاتمهــارات 

) 70(تكونــت عینــة الباحــث مــن و ، الطــالبىاضــیة لــدلــضرورة تطــویر مهــارات حــل المــسائل الری
 ، واتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي،دد مـن فـصول الدراسـةعـمي الریاضـیات ول من معًمعلما

 باإلضــافة إلــى اختبــار قبلــي ،ًامعلمــ) 70( تــم توزیعــه علــى ًااســتخدم الباحــث فــي دراســته اســتبیانو
 اســتخدم البرنــامج ،وذج مكــون مــن خمــس فقــرات كــل نمــ،واختبــار بعــدي یتكــون مــن ثالثــة نمــاذج

ل علــى قــ وطلــب مــن المــشاركین أن یقومــوا بتــدریب ثالثــة طــالب علــى األ،)درب المــدرب(نمــوذج 
  .أسابیع) 6(حل المسائل الریاضیة على جلستین على مدى 

   :      وقد توصلت الدراسة ألهم النتائج التالیة
د زاد مــــن مــــستوى تحــــصیل قــــائل الریاضــــیة أن مــــشروع تطــــویر بــــرامج الریاضــــیات لحــــل المــــس -

  .الطالب ولو بشكل جزئي
  . كشفت هذه الدراسة عن ضرورة تركیز مناهج الریاضیات على حل المسائل الریاضیة -

  
  في األخطاء الشائعة في الریاضیات : ًثانیا

ــــامج المقتــــرح لعــــالج  )2007(رصــــرص حــــسن  هــــدفت دراســــة          ــــة البرن ــــى معرفــــة فاعلی إل
 وتكونـت ،ء الشائعة في حل المسألة الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثـانوي األدبـي بغـزةاألخطا

ــــة الدراســــة  ــــى مجمــــوعتین ) 81( وطالبــــة، ووزع الطــــالب وعــــددهم ًا طالبــــ)165(عین حــــداهما إعل
حــداهما تجریبیـــة إعلــى مجمـــوعتین ) 84(تجریبیــة واألخـــرى ضــابطة، ووزعـــت الطالبــات وعـــددهن 

 وقــد ، التجریبــيصــفي التحلیلــي والمــنهجتبــع الباحــث فــي دراســته المنهجــین الو وا،واألخــرى ضــابطة
 وتـم رصـد هـذه األخطـاء ًاتكونت أداة الدراسة من اختبار تشخیصي لتحدیـد األخطـاء األكثـر شـیوع

  . لعالجهاًا مقترحًاعد الباحث برنامجأو
  :وقد توصلت الدراسة ألهم النتائج التالیة

 عینـــة الدراســـةئیة فـــي االختبـــار البعـــدي بـــین متوســـط درجـــات توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصا  -
   .التجریبیةعینة الدراسة التجریبیة لصالح عینة الدراسة الضابطة ومتوسط درجات 
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 االختبــار البعـدي بــین متوســط درجـات طــالب المجموعــة فــيتوجـد فــروق ذات داللــة إحـصائیة   -
  . ح المجموعة التجریبیةالتجریبیة ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة لصال

 توجـد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فـي االختبــار البعــدي بــین متوسـط درجــات طالبــات المجموعــة -
  . التجریبیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

 علــى وتؤكــد هــذه النتیجــة) 1.234(ت غــ بعــد التطبیــق البعــدي لالختبــار بلل نــسبة الكــسب المعــد-
  . ترحفاعلیة البرنامج المق

ـــذلك           ـــا أشـــرف   دراســـةهـــدفتًواســـتطرادا ل إلـــى إعـــداد برنـــامج مقتـــرح ) 2001(أبـــو عطای
 وتكونــت ،لعــالج األخطــاء الــشائعة فــي المفــاهیم الجبریــة لــدى طلبــة الــصف الــسابع األساســي بغــزة

 مجموعــات مجموعــة تجریبیــة  موزعــة علــى أربــع وطالبــةًا طالبــ)194(عینــة الدراســة التجریبیــة مــن 
 یناتبــع الباحــث المنهجــو  ضــابطة،ىخــرأ ومجموعــة تجریبیــة للطــالب و، ضــابطةىخــرأللطالبــات و

 للمفـــاهیم الجبریـــة ي الدراســـة مـــن اختبـــار تشخیـــصة وقـــد تكونـــت أدا،الوصـــفي التحلیلـــي والتجریبـــي
  .س االحتفاظ التحلیل واختبار تحصیلي قبلي وبعدي واختبار مؤجل لقیاةالناتجة من عملی

  :وقد توصلت الدراسة ألهم النتائج التالیة
ـــة بمـــدارس وجـــود عـــدد كبیـــر مـــن المفـــاهیم الخاطئـــة لـــدى طلبـــة الـــصف الـــسابع األساســـي   - وكال

 .  الدولیةالغوث

أداء الطلبــة عینــة الدراســة لــصالح الطلبــة الــذین متوســط وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي  -
  .طبق علیهم البرنامج المقترح

 . سم بالفاعلیة في االحتفاظ بالمفاهیم الجبریة التي تم عالجها لدى الطلبةتبرنامج یال -

إلــى التعــرف علــى فاعلیــة بعــض  )1993( دراســة جــابر حــسین وفــي نفــس المجــال هــدفت
التــي یظهرهــا تالمیــذ الـــصف األول الـــشائعة تحركــات التــدریس فــي عـــالج بعــض أنمــاط األخطــاء 

 وتكونـــت عینـــة الدراســـة التجریبیـــة مـــن ،هم لموضـــوع المجموعــاتعنـــد دراســـتبالمنـــصورة اإلعــدادي 
اتبــــع مــــن تالمیــــذ مدینــــة المنــــصورة، و مــــوزعین علــــى مجمــــوعتین تجریبیــــة وضــــابطة ًا تلمیــــذ)60(

 )35(وتكونــت أداة الدراســة مــن اختبــار یتكــون مــن  ،الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي والتجریبــي
 المجموعـة التجریبیـة الجـزء الـذي أظهـر فیـه التالمیـذ  حیـث درسـت،فقرة یقع فـي مـستوى الفهـم فقـط

أنمــاط األخطـــاء مــن خـــالل تحركــات التـــدریس التــي أعـــدت لعــالج هـــذه األنمــاط فـــي حــین درســـت 
  .المجموعة الضابطة نفس األجزاء من الكتاب المدرسي

  : وقد توصلت الدراسة ألهم النتائج التالیة
أنمـاط األخطـاء لـصالح المجموعـة التجریبیـة وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي نـسب طهـور   -

  .  لدى المجموعة التجریبیةًا إحصائیلوكانت هذه األنماط أقل وبفرق دا
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  :سات السابقةدراتعقیب علي ال
  :من خالل استعراض الدراسات التي تم االطالع علیها تبین أن

  من حیث األهداف: ًأوال
مــن حیــث أهــدافها فاســتهدفت  شائعة فــي الریاضــیات تباینــت الدراســات التــي تناولــت األخطــاء الــ-

التعـرف علـى األخطـاء الـشائعة فـي ) 1999(، دراسة أحمد ضبابات )2004(دراسة یونس الیونس 
، ودراســـة )2003(حـــل المعـــادالت الریاضـــیة، فـــي حـــین جـــاءت دراســـة كـــل مـــن محاســـن الـــسعید 

كـسور، كـذلك سـعت دراسـة سـعد لتظهر أنماط األخطاء الـشائعة علـى ال) 1998(سلیمان المحیمید 
إلـــى التعـــرف علـــى األخطـــاء الـــشائعة فـــي مفـــاهیم وحـــدة المجموعـــات ووضـــع ) 1999(أبـــو الخیـــر 

مقتـرح لعالجهـا، وفـي نفـس الــسیاق تناولـت بعـض الدراسـات شــیوع األخطـاء الریاضـیة فـي المفــاهیم 
ة محمـــود ، ودراســـ)1996(، ودراســـة محمـــد مـــصباح )1998(الریاضـــیة مثـــل دراســـة لینـــدا هاكـــت 

فتطرقــت إلــى تطــویر مخطــط تــصنیفي مــن أجــل ) 1993(وكونیــل أ، أمــا دراســة آن )1984(حــسن 
  .فحص أنواع األخطاء في مسائل االحتماالت

 من حیث أهـدافها فاسـتهدفت دراسـة كـل TIMSS تباینت الدراسات التي تناولت الدراسة الدولیة -
إلــى عــرض بعــض األفكــار ) 2004(یم ودراســة وزارة التربیــة والتعلــ) 2007(مــن محمــد مــصطفي 

 طلبـــة فلـــسطین، وجـــاءت دراســـة جمـــال ىوالـــرؤى لنتـــائج فلـــسطین وتـــوفیر مؤشـــرات نوعیـــة لمـــستو
 للطلبــة، وســعت ي والمهــارالعملــيلتقــصي اســتراتیجیات محــددة لتحــسین األداء ) 2010(الزعــانین 

 TIMSS دراسـاتإلى التعرف على التغیر في تحصیل الطلبة في ) 2006(دراسة جولیت دویت 

 .2003 ،1999، 1995للعام 

 تباینــــت الدراســـــات التــــي تناولـــــت البـــــرامج واالســــتراتیجیات المقترحـــــة ســــواء فـــــي الریاضـــــیات أو -
التعـــرف علـــى ) 2010(األخطـــاء الـــشائعة مـــن حیـــث أهـــدافها فاســـتهدفت دراســـة خالـــد عبـــد القـــادر 

یاضـــي، وجـــاءت دراســـة علـــى شـــریهد فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة المهـــارات الجبریـــة والتفكیـــر الر
) 2007(لمعرفة مـدى قابلیـة التـدریس العالجـي فـي التحـصیل، وقامـت حنـان أبـو سـكران ) 2008(

فــي الكـــشف عـــن أثـــر تـــدریس برنـــامج مقتـــرح فــي الجبـــر علـــى تنمیـــة التفكیـــر االســـتداللي، وهـــدفت 
 ةلیمیـــة متـــضمنثـــراء منهـــاج الریاضـــیات بمـــادة تعإإلـــى معرفـــة أثـــر ) 1996(یـــاب ددراســـة ســـهیل 

مهــارات التفكیــر علــى تحــصیل الطلبــة واتجاهــاتهم نحــو الریاضــیات، وهــدفت دراســة كــل مــن حــسن 
إلــى إعــداد برنــامج مقتــرح لعــالج األخطــاء ) 2001(ودراســة أشــرف أبــو عطایــا ) 2007(رصــرص 

للتعــرف علــى ) 1993(الـشائعة فــي المفــاهیم وحـل المــسائل الریاضــیة، وجـاءت دراســة جــابر حـسن 
 .یة بعض حركات التدریس في عالج أنماط األخطاء الشائعةقابل
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ـــة فـــي هـــدف لتـــشمل غالبیـــة       فـــي حـــین جـــاءت هـــذه الدراســـة   األهـــداف الـــسابقة المتمثل
ـــــرئیس ـــــشائعة فـــــي ضـــــوء الدراســـــة ،الدراســـــة ال ـــــل فـــــي حـــــصر األخطـــــاء الریاضـــــیة ال  والمتمث

  . وفاعلیة برنامج مقترح لعالجهاTIMSS 2007الدولیة
       

  من حیث عینات الدراسة: ًنیاثا
األخطــاء الــشائعة فــي التــي تناولــت العینــات والمراحــل التعلیمیــة والجــنس فــي الدراســات تفاوتــت  -

اســـتهدفت بعـــض الدراســـات المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا مثـــل دراســـة محاســـن ، ففـــي حـــین الریاضـــیات
والتـي ) 1998( المحیمیـد  واشتملت عینتها على الذكور واإلناث، ودراسـة سـلیمان،)2003(السعید 

المرحلــة األساســیة العلیــا مثــل دراســة دراســات أخــرى اقتـصرت عینتهــا علــى الــذكور فقــط، اســتهدفت 
ـــــد اهللا )1999(دراســـــة أحمـــــد ضـــــبابات و، )1999(ســـــعد أبـــــو الخیـــــر  ، ودراســـــة عبـــــد الرســـــول عب

 ، وجمیعهـــا اشـــتملت)1984(، ودراســـة محمـــود حـــسن )1996(، ودراســـة محمـــد مـــصباح )1999(
فاســـتهدفت المرحلـــة الثانویـــة ) 2004(عیناتهـــا علـــى الـــذكور واإلنـــاث، أمـــا دراســـة یـــونس الیـــونس 

وتكونت عینتها على الذكور واإلناث، والدراسة الوحیـدة التـي اسـتهدفت المرحلـة الثانویـة هـي دراسـة 
  .واقتصرت عینتها على الذكور فقط) 1998(لیندا هاكت 

            الدراســـــــــة التـــــــــي تناولــــــــت یــــــــة والجـــــــــنس فــــــــي الدراســــــــات العینــــــــات والمراحـــــــــل التعلیمتفاوتــــــــت  -
فقـــد اســـتهدفت معظـــم الدراســـات الـــسابقة المرحلـــة األساســـیة العلیـــا وبـــاألخص ، TIMSSالدولیـــة 

ًالثـامن األساســي نظــرا ألن الدراســة الدولیـة تجــري علــى الــصف الثـامن مثــل دراســة جمــال الزعــانین 
ملت عینتهــــا علـــى الــــذكور فقـــط، أمــــا دراســـة حنــــان واشـــت) 2009(ودراســـة جهـــاد یحیــــي ) 2010(

فاشـــتملت عینتهـــا علـــى الجنـــسین، فـــي حـــین اشـــتملت عینـــة دراســـة وزارة التربیـــة ) 2010(الغامـــدي 
وهنــــاك بعــــض ، علــــى الجنــــسین واســــتهدفت المــــرحلتین األساســــیة الــــدنیا والعلیــــا) 2004(والتعلــــیم 

 ودراســــة جولیــــت ) 2007(في الدراســــات التــــي لــــم تــــشمل علــــى عینــــات مثــــل دراســــة محمــــد مــــصط
  .)2006(دودیت 

البــرامج واالســتراتیجیات التـي تناولــت العینــات والمراحــل التعلیمیـة والجــنس فــي الدراســات تفاوتـت  -
فقــد اســتهدفت  ســواء فــي الریاضــیات بــشكل عــام أو فــي األخطــاء الــشائعة بــشكل خــاص، المقترحــة

، ودراســة ســهیل )2007(نــان أبــو ســكران بعــض الدراســات المرحلــة األساســیة الــدنیا مثــل دراســة ح
واشــتملت عینتهــا علــى الــذكور واإلنــاث، والــبعض اآلخــر مــن الدراســات اســتهدفت ) 1996(یــاب د

) 2003 (ي، دراسـة عفـاف المـشهراو)2010(المرحلة األساسیة العلیا مثل دراسـة خالـد عبـد القـادر 
، )2004(، ودراسـة سـید عبـد اهللا )2007(واقتصرت عینتها على اإلناث فقط، ودراسة نادر النـدیم 

ودراســــة جــــابر حــــسین ) 2007(، ودراســــة حــــسن رصــــرص )2002(ودراســــة إبــــراهیم أبــــو حمــــادة 
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وجمیعها اشتملت عیناتها على الذكور واإلناث، أما دراسة مـالوي فاقتـصرت عینتهـا علـى ) 1993(
  .فاستهدفت المعلمین) 1991(الذكور فقط، أما دراسة دیبرا 

المرحلـة األساسـیة ًكـال مـن الجنـسین الـذكور واإلنـاث فـي استهدفت لحالیة فقد أما الدراسة ا  
وال تــشارك فــي الــصف الثــامن فقــط ً، نظــرا ألن فلــسطین العلیــا وبالتحدیــد الــصف الثــامن األساســي

، وتمیــزت عینتهــا بتكونهــا مــن  فــي الــصف الرابــع ممــا دفــع الباحــث االهتمــام بالــصف الثــامنتــشارك
المرحلـة األساسـیة العلیـا ًمعلمـا ومعلمـة مـن معلمـي ) 41(واشـتمل علـى :  األولأربعة أقسام، القـسم

ًطالبـــا وطالبـــة طبـــق ) 68(عینــة مكونـــة مـــن : ، والقـــسم الثـــاني الـــصف الثـــامن األساســـيبــاألخصو
ًطالبــا وطالبــة ) 369(عینــة مكونــة مــن :  بهــدف تقنینــه، والقــسم الثالــثعلــیهم االختبــار التشخیــصي

ًطالبــا وطالبـــة ) 74(عینــة تجریبیـــة مكونــة مــن : القــسم الرابــع التشخیـــصي، وطبــق علــیهم االختبــار
  .    ًا طبق علیهم البرنامج المقترحطالب) 30(طالبة و) 44(منهم 

  
  من حیث األدوات المستخدمة : ًثالثا

تنوعــت األدوات المــستخدمة فــي الدراســات الــسابقة، وكــان تنوعهــا یتفــق وطبیعــة تلــك الدراســات  -
األخطــــاء الــــشائعة فــــي الریاضــــیات اشــــتركت معظــــم الدراســــات فــــي ســــات التــــي تناولــــت ففــــي الدرا

، )2003(، ودراسـة محاسـن الـسعید )2004(استخدام اختبار تشخیصي مثل دراسة یونس الیـونس 
، وكـــذلك دراســـة محمـــد )1998(، ودراســـة لینـــدا هاكـــت )1996(اإللـــه ودراســـة عبـــد الرســـول عبـــد 

خـــــرى اســـــتخدمت اختبـــــارین مثـــــل دراســـــة ســـــعد أبـــــو الخیـــــر ، وهنـــــاك دراســـــات أ)1996(مـــــصباح 
ـــــل دراســـــة )1999(، ودراســـــة أحمـــــد ضـــــبابات )1999( ، ودراســـــات اســـــتخدمت أدوات متعـــــددة مث

حــداها اختبــار بیاجیــه وخمــسة اختبــارات، إالتــي اســتخدمت ســت أدوات ) 1998(ســلیمان المحیمیــد 
  .  شخیصي تحلیل المحتويوالذي استخدم إضافة لالختبار الت) 1984(ودراسة محمود حسن 

ــــت - ــــة  أمــــا فــــي الدراســــات التــــي تناول ــــان الغامــــدي ، فقــــدTIMSSالدراســــة الدولی  اســــتخدمت حن
ـــــار ) 2010( ـــــائج اختب ـــــى بطاقـــــة ، TIMSSنت واســـــتخدم جمـــــال الزعـــــانین نفـــــس األداة إضـــــافة إل

 .  للمعلمینآخر للطالب وًااختبارین اختبار) 2009(مالحظة، واستخدم جهاد یحیي 

 ســـواء فــي الریاضـــیات البــرامج واالســـتراتیجیات المقترحــة فـــي الدراســات التـــي تناولــت إعـــداد  أمــا-
 فـي هـااشـتركت كثیـر منفتنوعت األدوات المستخدمة فقد  ًعموما أو في األخطاء الشائعة باألخص

ــــارات  ــــد القــــادر التحــــصیلیة اســــتخدام االختب ــــد عب ــــى شــــریهد ) 2010(مثــــل دراســــة خال ودراســــة عل
ودراســة عفــاف المــشهراوي ) 2004(ودراســة ســید عبــد اهللا ) 2007(ســة نــادر النــدیم ودرا) 2008(
، وهنـــاك دراســـات أخـــرى اســـتخدمت أدوات متعـــددة مثـــل )1993(ودراســـة جـــابر حـــسین ) 2003(

 إضــافة إلـــى مقیــاس االتجـــاه نحـــو ًا تحـــصیلیًاالتـــي اســتخدمت اختبـــار) 1996(یــاب ددراســة ســـهیل 
  . فقد استخدمت تحلیل المحتوي) 2007(و سكران الریاضیات، أما دراسة حنان أب
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فقـــد تناولـــت بعـــض األدوات التـــي اســـتخدمتها الدراســـات الـــسابقة مثـــل أمــا الدراســـة الحالیـــة 
االختبـــار التشخیــــصي واالختبــــار التحــــصیلي، إضــــافة لـــذلك فقــــد اســــتخدمت أدوات أخــــرى كقائمــــة 

ـــــة المهـــــارات المتـــــضمنة فـــــي اختبـــــار   والتـــــي اســـــتهدفت معلمـــــي  TIMSS 2007الدراســـــة الدولی
ودلیــل المعلــم إضــافة إلــى  ومعلمــات المرحلــة األساســیة العلیــا وبــاألخص الــصف الثــامن األساســي،

   .كراسة تدریبات للطلبة
  

  من حیث المنهج المستخدم: ًرابعا
جمیــــع الدراســـــات ف  فــــي اســــتخدام المــــنهجاألخطــــاء الــــشائعة فــــي الریاضــــیاتتنوعــــت دراســــات  -

 دراســة محاســن الــسعید ،)2004( دراسـة یــونس الیــونس :في التحلیلــي مثــلاسـتخدمت المــنهج الوصــ
وكونیـــل أودراســـة أن ) 1996( دراســة محمـــد مـــصباح ،)1999(دراســة ســـعد أبـــو الخیـــر ، )2003(
 تـــــصمیم االتـــــي اســـــتخدمت المـــــنهج التجریبـــــي ذ) 1998(، ماعـــــدا دراســـــة لینـــــدا هاكـــــت )1993(

  . المجموعتین الضابطة والتجریبیة
 المـــنهج ها اســـتخدمت غالبیـــة دراســـات فقـــدTIMSSالدراســـة الدولیـــة دراســـات التـــي تناولـــت  أمـــا ال-

 دراســـة ،)2006(دراســـة جولیــت دویـــت ، )2010( دراســـة حنـــان الغامــدي :الوصــفي التحلیلـــي مثــل
ــــة والتعلــــیم ،)2006(علــــى كیمــــاتش  اســــتخدمت دراســــة جمــــال بینمــــا ، )2004( دراســــة وزارة التربی

 .   تصمیم المجموعات الثالثةذاهج التجریبي المن) 2010(الزعانین 

ً سـواء فـي الریاضـیات عمومـا أو فـي البـرامج واالسـتراتیجیات المقترحـة أما الدراسات التي تناولـت -
ــــشائعة بــــاألخص،  اســــتخدمت جمیــــع الدراســــات المــــنهج التجریبــــي المعتمــــد علــــى فقــــد األخطــــاء ال

ذه الدراسـات قامـت ببنـاء بـرامج مقترحـة أو  لكـون هـ،مجموعتین أحـداهما تجریبیـة واألخـرى ضـابطة
، دراســـة )2007(، دراســة حنـــان أبــو ســـكران )2010( دراســة خالـــد عبــد القـــادر :اســتراتیجیات مثـــل
، دراسـة )1996(یـاب د، دراسـة سـهیل )2001(، دراسة أشرف أبو عطایا )2007(حسن رصرص 

   ). 1993(جابر حسن 
المــنهج الوصــفي  بعــض الدراســات الــسابقة كمــا فــيوفــي الدراســة الحالیــة اســتخدم الباحــث 

 تـــــصمیم االتجریبـــــي ذوذلـــــك لیــــتمكن مـــــن حــــصر األخطـــــاء ودراســــتها، وكـــــذلك المــــنهج التحلیلــــي 
 لیتمكن من تطبیق البرنامج، إضافة لذلك اسـتخدم المـنهج البنـائي لبنـاء البرنـامج المجموعة الواحدة

  .المقترح
   

  من حیث النتائج: ًخامسا
األخطـــاء الـــشائعة ففـــي الدراســـات التـــي تناولـــت ختلفـــت حـــسب نـــوع الدراســـات تنوعـــت النتـــائج وا -
ـــــف ـــــي الریاضـــــــــــــــ  أخطــــاء متعلقــــة بالمفــــاهیم الریاضــــیة كمــــا بینــــت اــــــــــــــــــــــــــــه أظهــــرت بعــــض،یاتـــــــــــــــــ



29  

، )1984(ود حــسن  دراســة محمــ،)1999( دراســة ســعد أبــو الخیــر ،)2004(دراســة یــونس الیــونس 
وأظهــرت دراســات أخــرى مجموعــة مــن األخطــاء فــي حــل المعــادالت الریاضــیة مثــل دراســة یــونس 

الـــــسعید  ، وأكـــــدت كـــــل مـــــن دراســـــة محاســـــن)1999(دراســـــة أحمـــــد ضـــــبابات ، )2004(الیـــــونس 
علـى وجـود أخطـاء متعـددة فـي الكـسور سـواء العادیـة ) 1998( دراسـة سـلیمان المحیمیـد ،)2003(

وجود فـروق بـین متوسـط درجـات الطـالب فـي ) 1984(، وأظهرت دراسة محمود حسن أو العشریة
 .مستوي التذكر أعلى من مستوي الفهم في كل من الجبر والهندسة

 أظهرت دراسـة كـل مـن ، فقدTIMSSالدراسة الدولیة  أما على صعید نتائج الدراسات المتعلقة ب-
 علـــى 2003 فـــي تحـــصیل دراســـة ًاوقـــتف) 2006(ودراســـة علـــى كیمـــاتش ) 2006(جولیـــت دویـــت 

، )2006(، وظهـور تفـوق للطالبـات علـى الطـالب كمـا أظهرتـه دراسـة علـى كیمـاتش 1999دراسة 
تــدني مــستوى تحــصیل طلبــة فلــسطین فــي اختبــار ) 2004(وأظهــرت دراســة وزارة التربیــة والتعلــیم 

TIMSSمقارنة بالمستوي العربي والدولي . 

ً سـواء فــي الریاضــیات عمومــا أو البرامج واالســتراتیجیات المقترحــةة بــ أمـا نتــائج الدراســات المتعلقـ-
 أظهـرت تفـوق طلبـة المجموعـة التجریبیـة فـي التطبیـق البعـدي في األخطاء الـشائعة بـاألخص، فقـد

 دراســة ،)2004(، دراســة ســید عبــد اهللا )2007(عـن التطبیــق القبلــي مثــل ودراســة حــسن رصــرص 
ســـــات فاعلیـــــة البرنـــــامج مثـــــل دراســـــة إبـــــراهیم أبـــــو حمـــــادة ، وأظهـــــرت الدرا)1996(یـــــاب دســـــهیل 

، وظهــرت الكثیــر مــن أنمــاط المفــاهیم الخاطئــة مثــل )2001( دراســة أشــرف أبــو عطایــا ،)2002(
یــاب د، وأظهــرت دراســة ســهیل )2007( دراســة حــسن رصــرص ،)2010(دراســة خالــد عبــد القــادر 

  .تفوق اإلناث على الذكور) 1996(
  

  وزمن الدراساتمن حیث بیئة : ًسادسا
فـــي بیئـــات مختلفـــة وفـــي أزمنـــة  األخطـــاء الـــشائعة فـــي الریاضـــیاتالمتعلقـــة بأجریـــت الدراســـات  -

فــي ) 1993(وكونیــل أ دراسـة أن ،)1998( أجریــت كـل مــن دراســة لینـدا هاكــت ، ففــي حـینمختلفـة
            دراســــة یــــونس :المجتمــــع الغربــــي، أجریــــت الكثیــــر مــــن الدراســــات فــــي المجتمعــــات العربیــــة مثــــل

 دراســـة ،)1998( دراســـة ســـلیمان المحیمیـــد ،)1999( ودراســـة أحمـــد ضـــبابات ،)2004(الیـــونس 
، وأخــرى أجریــت فــي المجتمــع الفلــسطیني )1984(دراســة محمــود حــسن ، )1996(محمــد مــصباح 

، أمـــا عـــن الـــسنوات التـــي )1999(دراســـة أحمـــد ضـــبابات ، )2003(مثـــل دراســـة محاســـن الـــسعید 
وهــــي دراســــة محمــــود حــــسن ) 1984(ســــات فقــــد أجریــــت أقــــدم دراســــة فــــي عــــام أجریــــت فیهــــا الدرا

   .)2004(وهي دراسة یونس الیونس ) 2004(، أما أحدث الدراسات فأجریت عام )1984(
 ،TIMSSالدراسـة الدولیـة  أما على صعید الزمان والمكان التي أجریت فیـه الدراسـات المتعلقـة ب-

  ریت دراسة ــــــــــــبیئات مختلفة، ففي حین أجأزمنة مختلفة ودراسات في ــــــــــــلهذه اریت ـــــــــــأجفقد 
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فــي مجتمــع ) 2006(فــي المجتمــع الغربــي، أجریــت دراســة علــى كیمــاتش ) 2006(جولیــت دودیــت 
فـي مجتمـع عربـي، أمـا فـي المجتمـع ) 2010(إسالمي غیر عربي، وأجریت دراسة حنـان الغامـدي 

) 2009(ودراســـة جهـــاد یحیـــي ) 2010(ة كـــل مـــن جمـــال الزعـــانین الفلـــسطیني فقـــد أجریـــت دراســـ
 أمــا عــن الــسنوات التــي ،)2004(ودراســة وزارة التربیــة والتعلــیم ) 2007(ودراســة محمــد مــصطفي 

وهــي دراسـة وزارة التربیـة والتعلــیم ) 2004(أجریـت فیهـا الدراسـات فقــد أجریـت أقـدم دراســة فـي عـام 
  .)2010(وهي دراسة جمال الزعانین ) 2010(جریت عام ، أما أحدث هذه الدراسات فأ)2004(

ً سـواء فـي الریاضـیات عمومـا أو فـي البرامج واالسـتراتیجیات المقترحـة أما الدراسات التي تناولت -
 مـــالويففـــي حـــین أجریـــت دراســـة  األخطـــاء الـــشائعة بـــاألخص، فقـــد تباینـــت فـــي الزمـــان والمكـــان،

ودراسـة ) 2008 (علـى شـریهد الغربي، أجریـت دراسـة في المجتمع) 1991(ودراسة دیبرا ) 1995(
فـي مجتمـع عربــي، أمـا فـي المجتمـع الفلـسطیني فقــد أجریـت دراسـة كـل مــن ) 1993(جـابر حـسین 

ودراسـة ) 2007 (خالـد أبـو سـكرانودراسـة ) 2007 (نـادر النـدیمودراسة ) 2010 (خالد عبد القادر
أمــا عـــن الـــسنوات التـــي أجریـــت فیهـــا  ،)1996(یـــاب د ودراســـة ســـهیل )2003 (عفــاف المـــشهراوي

، أمــا أحــدث هــذه )1991(وهــي دراســة دیبــرا ) 1991(الدراســات فقــد أجریــت أقــدم دراســة فــي عــام 
  .)2010(وهي دراسة خالد عبد القادر ) 2010(الدراسات فأجریت عام 

موضـــوع ویــرى الباحــث أن اخـــتالف الدراســات الــسابقة فـــي الزمــان والمكــان یـــدل علــى أن   
البـــرامج واالســـتراتیجیات المقترحـــة  وTIMSSالدراســـة الدولیـــة و الـــشائعة فـــي الریاضـــیات األخطـــاء

 بحاجـــة إلــى مزیـــد مـــن البحـــث والدراســـة ا وأنهـــ، محـــط أنظــار البـــاحثینات موضـــوعت ومازالـــتكانــ
   .سواء على الصعید الفلسطیني المحلي أو الصعیدین العربي والدولي

 البیئــة الفلــسطینیة، وهــي األولــي حــسب علــم الباحــث أمــا الدراســة الحالیــة فقــد أجریــت فــي    
، TIMSS 2007 الـــشائعة فـــي ضـــوء الدراســـة الدولیـــةبتـــشخیص األخطـــاء الریاضـــیة التــي قامـــت 

   .هابناء برنامج لعالجومن ثم 
  
  : استفادة الباحث من الدراسات السابقةىمد

معرفیـــة قویـــة فـــي تـــم االســـتفادة مـــن األطـــر النظریـــة للدراســـات الـــسابقة فـــي تكـــوین قاعـــدة   
معرفــة األخطــاء الــشائعة وســبب حــدوثها وطــرق عالجهــا، إضــافة لــذلك فقــد تمثلــت االســتفادة مــن 

  :الدراسات السابقة فیما یلي
 TIMSS 2007الدراسـة الدولیـة العددیـة والجبریـة المتـضمنة فـي اختبـار معرفة المهـارات  - 1

) 2004(سـة یـونس الیـونس التي یرتكب فیها الطلبة أخطاء شائعة ودرجة شیوعها مثـل درا
  ).1999(ودراسة سعد أبو الخیر ) 2003(ودراسة محاسن السعید 
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استفاد الباحث من الدراسات التي تناولت البرامج المقترحة في وضع آلیة لبناء برنامجه  - 2
ختص بمعالجة ا الباحث بعدم وجود برنامج أنمن حیث األسس والمكونات، واطم

 على حد اطالعه، مثل دراسة خالد TIMSS 2007 األخطاء الشائعة في ضوء اختبار
 )2007 (خالد أبو سكران دراسة ،)2007 (الندیم نادر دراسة ،)2010 (عبد القادر

 .)2003 (عفاف المشهراويدراسة و

وطبیعتها والفئة المستهدفة ونتائج الطلبة  TIMSSمعرفة طبیعة اختبار الدراسة الدولیة   - 3
 ،)2007( دراسة محمد مصطفي ،)2009(جهاد یحیي ة  دراس:في البلدان المختلفة مثل

 .)2004(ودراسة وزارة التربیة والتعلیم ) 2006(دراسة على كیماتش 

 مقارنة مع TIMSS 2007االطالع على تدني مستوي أداء طلبة فلسطین في اختبار  - 4
األداء الدولي، ومستوي الطلبة في بعض الدول وذلك من خالل دراسة وزارة التربیة 

 ).2006(ودراسة على كیماتش ) 2006( دراسة جولیت دودیت ،)2004(تعلیم وال

  
  :وتمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

تتمیز هذه الدراسة الحالیة في أنها تشخص األخطاء الشائعة بناء على المهارات المتضمنة  - 1
ت المنشورة في ومن ثم أعداد االختبار الذي تضمن كافة الفقرا TIMSS 2007في اختبار 

، وهذا الذي لم یلحظه في أیة  برنامج مقترح لعالج هذه األخطاءتصمیمثم االختبار الدولي، 
 TIMSS 2007 دراسة سابقة تم التعرض لها حیث اهتمت الدراسات السابقة في

  .بالتشخیص فقط من خالل المنهج الوصفي التحلیلي
یقوم علیها مجموعة من التي  لیةودال TIMSS2007على دراسة اعتمدت هذه الدراسة  - 2

 وهي التي وضعت ،ین العالمیین من خالل منظمات دولیة وبإشراف دوليیالخبراء التربو
اسات عدیدة على مستوى العالم، وهذا الذي لم یلحظه في الدراسات المهارات من خالل در

 .السابقة التي تم التعرض لها

التي اشتملت أربعة أقسام، المعلمین نة تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في العی - 3
والمعلمات لتطبیق قائمة المهارات، والطلبة الذین طبق علیهم االختبار التشخیصي بهدف 
تقنینه، والطلبة الذین طبق علیهم االختبار التشخیصي بهدف تحدید نسبة شیوع األخطاء، 

 .متجریبیتین لتطبیق البرنامج علیهمجموعتین الطلبة الذین یمثلون 

 تصمیم المجموعة الواحدة، وهذا ااستخدم الباحث المنهجین الوصفي التحلیلي والتجریبي ذ - 4
 والتي استخدمت في غالبیتها المنهج الوصفي التحلیلي ،الذي لم یلحظه في الدراسات السابقة

  . تصمیم المجموعتین بشكل منفصلاأو المنهج التجریبي ذ
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 الفصل الثالث
  اإلطار النظري

  
للریاضـــیات دور مهـــم وبــــارز فـــي كثیـــر مــــن العلـــوم، فهـــي خادمــــة العلـــوم المختلفـــة ومــــن 

ً والتي تساعد في نموها وتطورها، فعلم الفیزیاء وتطـوره اعتمـد اعتمـادا كبیـرا المقومات األساسیة لها ً
 وكـــذلك العلــــوم الـــصناعیة والتجاریــــة ،علـــى القـــوانین الریاضــــیة، وعلـــوم الفلـــك والعلــــوم االلكترونیـــة

ـــتمكن مـــن تطورهـــا فـــي االتجـــاه  جمیعهـــا اعتمـــدت علـــى الریاضـــیات فـــي اتخـــاذ القـــرار الـــصحیح لل
  .الصحیح

لدراســة التاریخیــة لحركــة الحــضارة فــي مختلــف األزمنــة أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة وتؤكــد ا
وطیــدة بــین درجــة التطــور الحــضاري ودرجــة ازدهــار العلــوم الریاضــیة، ویمكــن أن نــدرك مــدى هــذا 
االرتبــاط إذا مــا قارنــا اإلنــسان األول الــذي كــان یعــیش حیــاة بدائیــة غایــة فــي البــساطة وقتمــا كانــت 

تتجــاوز العــدد، وبـــین إنــسان العــصر الحــالي ومـــا توصــل إلیــه مــن ریاضـــیات  ة المعارفــه الریاضــی
جدیدة متقدمة كان لها كبیر األثر فیمـا تمیـزت بـه حیاتنـا المعاصـرة مـن تقـدم حـضاري لـم یـسبق لـه 

  ). 233: 2005محمد حمادة، (مثیل 
ســة هــو ي أطــار نظـري أو دراإُویعـد االتفــاق علـى المفــاهیم والمــصطلحات المـستخدمة فــي 

ًبمثابــة الخطــوة األولــي لتحقیــق وحــدة االنطــالق مــن أرض واحــدة، لیــتم التــصرف تباعــا نحــو بــاقي 
  ).4: 2008وفاء كمال، (عناصر هذا اإلطار 

ویتناول هذا الفصل من الدراسة ثالثة محاور أساسیة، أولها یتناول طبیعة الریاضیات 
ضیات، واألهداف العامة لتدریس وتطورها والمبادئ التي یجب مراعاتها في مناهج الریا

الریاضیات، واألهداف الخاصة في الوطن العربي ثم ینتقل إلى األهداف الخاصة لتدریسها في 
 األساسیة :حل التعلیمیة الثالثافلسطین، ویستعرض األهداف الخاصة لتعلیم الریاضیات بالمر

 ونبذة عنه ولمحة TIMSSدراسات الدنیا واألساسیة العلیا والثانویة، ویتطرق المحور الثاني إلى 
تاریخیة، والمشاركات المحلیة والعربیة والدولیة بها، ویوضح أهداف االختبار وممیزاته وأدواته، 
ویتطرق إلى األدوات المستخدمة في االختبار، ویتعرض في المحور الثالث إلى األخطاء الشائعة 

   : وذلك على النحو التاليوأسبابها وطرق عالجها،
  

  :  وتطورها الریاضیاتةطبیع
نهتم   من ضمن ماونهتم ،ٕالریاضیات علم تجریبي من خلق وابداع العقل البشري 

   .)15: 1982 ،أبو زینةفرید (باألفكار والطرائق وأنماط التفكیر 
 فهي تنظم البرهان ،طریقة ونمط في التفكیر أنها) 11: 2002( ن عقیالإبراهیمویرى 

 باإلضافة إلى أنها معرفة منظمة في ،صحة فرضیة أو قضیة ماالمنطقي وتقرر نسبة احتمال 
   .ة لها أصولها وتنظیمها وتسلسلهانیب
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وتعد الریاضیات ملكة العلوم، وخادمة العلوم، فهي تمثل جسم المعرفة الذي یخدم محتواه 
میة  ظاهرة من الظواهر العلةعالم الطبیعة واالجتماع والفلسفة والمنطق، وهي ضروریة لدراسة أی

 مادة لغة الدقة والصحة واإلیجاز، وبتطور ةواالجتماعیة واإلنسانیة، كما أنها تكسب أی
   .)287: 2005 ،سامیة هالل(الریاضیات تتطور أسالیب دراسة الظواهر الطبیعیة واإلنسانیة 

كما ینظر إلى الریاضیات على أنها بناء فكري واحد متناسق أساسه المجموعة وحجر   
، وتؤدي )تحدد طرق العمل(بنیة، وینبني على المجموعة عدد من القواعد والعالقات البناء فیه ال

  ).16: 1999محمد أبو سل، (بدورها إلى دراسة الخصائص والقوانین المشتقة منها 
سهم في تنمیة القدرة على یفالریاضیات فن من إبداع العقل المفكر والریاضي المبدع 

إبراهیم (حو حب العلم وحب االكتشاف واالبتكار نجابیة یالالتذوق والتقدیر وتكوین المیول ا
  .)50: 1999 ،المشهراوي
والریاضیات من وجهة نظر الریاضیین، نظام مستقل ومتكامل من المعرفة، وتستخدم   

ًاألنظمة التجریدیة التي ندرسها كنماذج تفسر بعض الظواهر الحسیة، فالهندسة اإلقلیدیة مثال 
ًا للفضاء المادي الذي نعیش فیه، والریاضیات كذلك تولد نفسها، وتتكاثر ًتعتبر نموذجا ریاضی

 وتسارع، فمن عناصر محدودة تستطیع تكوین وبناء مجموعة غیر محددة من باطرادوتنمو 
  ).   78: 2010فرید أبو زینة، (العناصر والعالقات، واشتقاق الخصائص منها 

 بأن) 1982(أبو زینة فرید  رهذك على ما )75: 1995(سالمة  يعل في حین أكد
ن فنانون مادتهم العقل ی الریاضی، ویضیف إلى ذلك بأنالریاضیات من إبداع العقل البشري

 والریاضیات فوق ذلك لغة مفیدة في التعبیر الرمزي وأبرز خاصیة ،ونتاجهم مجموعة من األفكار
ستخدمة سرعة البدیهة وسعة د على المنطق والتفكیر العقلي ممللریاضیات أنها طریقة للبحث تعت

ن الریاضیات هي سیدة العلوم بال منازع وفي ذات الوقت إ ولذلك قیل ،الخیال ودقة المالحظة
   . للریاضیاتعظمة هيهي خادمتها وهذه 

في أن الریاضیات ) 1982(أبو زینة وفرید ) 2002(عقیالن إبراهیم  ًویتفق كال من
أبو مع فرید ) 1995(سالمة  يعل ویتفق ،هان المنطقيطریقة ونمط في التفكیر وأنها تنظم البر

  سالمهها لها أصولها وتنظیمها وتسلسلها ویضیفبنیتفي أنها معرفة منظمة في  )1982(زینة 
 أي التسلسل والتتابع في األعداد واألشكال والرموز وتزودنا بنماذج ، بدراسة األنماطعنىبأنها ت

  .)15: 1982 ،نةفرید أبو زی( لمواقف مادیة أو حیاتیة
والریاضیات أداة تعلم قویة، فبینما یمیز الطالب العالقات بین المفاهیم الریاضیة 

نهم یطورون قدرتهم إوالمواقف الیومیة ویبنون ترابطات بین الریاضیات والمواد الدراسیة األخرى، ف
ة العلوم، على استخدام الریاضیات لتمدید وتطبیق معرفتهم في مجاالت المنهج األخرى، شامل

  ).   17: 2007رمضان بدوي، (والموسیقي، واللغة، والمواد الدراسیة األخرى 
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 فمنهم من ،ویرى الباحث أن العلماء والباحثین التربویین قد أثروا الریاضیات كمفهوم
، طریقة ونمط في التفكیر، ومنهم من تحدث عنها كالبشري ٕ من خلق وابداع العقلًاعلمعتبرها ا

، ویؤكد آخرون ة منظمة في تسلسلها وأصولها وتنظیمهابنیمعرفة لها  على أنها ویتفق معظمهم
  .طریقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكیر العقليبأنها 

سیدة وبما یخدم طبیعة دراسته الحالیة بأن الریاضیات یرى الباحث ومن خالل ذلك 
 تساعده ذج لمواقف مادیة أو حیاتیةتزود المتعلم بنماوخادمة لها، وعلم وفن ونمط تفكیر، والعلوم 

  .في القدرة على حل المشكالت
 فقدیما ،تطورت قد النظرة إلى طبیعة الریاضیات عبر العصور     ومن الجدیر بالذكر أن 

عرفت الریاضیات على أنها العلم الذي یدرس خواص المقدار سواء من حیث حسابه أو قیاسه 
   .)13: 1994 ،مینافایز (

فقد تغیرت النظرة للریاضیات حیث عرف بعضهم الریاضیات على أنها أداة  ًاأما حدیث
 وكذلك أداة لتنظیم وتطویر أسالیب التفكیر العلمي السلیم ،فهم للبیئة المحیطة والسیطرة علیها

   .)11: 1996 ،الشارفأحمد (
 الریاضیات في القرنین الماضیین بشكل كبیر وسریع مما جعل النظرة ت تطوروقد

،            التحلیل، الجبر، الهندسة، الحساب:یدیة إلیها على أنها مكونة من فروع منفصلة هيالتقل
ة للمعرفة میرله فأي تصنیف لها یجب أن یظهر وحدة البناء الریاضي والبنیة ا،غیر مقبول
   .)105: 2005 ،الكسوانيوعفاف  يالبكرأمل (الریاضیة 

اضیات یعود بشكل أساسي إلى تحلیل طبیعة أن تطور الری) 1985(خلیفة ویؤكد خلیفة 
 ونتیجة هذا التقدم التكنولوجي حدثت ،الریاضیات باإلضافة إلى استخداماتها في الفروع األخرى

توارى ت فأخذت ، واكتشفت ریاضیات جدیدةًا، وكیفًاتطورات هائلة في البحوث الریاضیة كم
 لذلك فإن تعلیم الریاضیات یقوم ًا وتبع،طمدرسة العدد والفراغ وتحل محلها مدرسة التركیب والنم

یة على بنالم) التركیبات الریاضیة(على تدریب التالمیذ على دراسة النظم االستداللیة الشكلیة 
 لقواعد المنطق ًقا وعلى كیفیة اشتقاق نظریات من هذه المسلمات طب،مسلمات افتراضیة

   .)27: 1985 ،خلیفةخلیفة (واالستدالل 
المراحل المختلفة للتعلیم مكانة في  أن الریاضیات تحتل )7: 1995(فتي ویرى محمد الم

 أن دراسة الریاضیات تسهم في تنمیة : من أهمها،بارزة بین المقررات الدراسیة لعدة اعتبارات
القدرات الفعلیة لدارسیها، وتكسبهم بعض المهارات الریاضیة التي تساعدهم على دراسة المقررات 

  .األخرى
أن علم الریاضیات تطور ومن خالل تأكیده على ما سبق من تعریفات ب احثویرى الب

 وتسارع التطور في ،في كافة میادین الحیاةرقي الوبشكل غیر مسبوق ساهم في التطور 
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سواء المتقدمة  الدولالریاضیات وأسالیبها وطرق تدریسها جاء نتیجة االهتمام الكبیر من كافة 
 ریطوت ن تطورها یعمل علىإحیث  ،على اعتبار أنها خامدة للعلومبالریاضیات منها أو النامیة 

  .العلوم األخرى
 وأن كل ، وثیق بین الماضي والحاضر في تطور الریاضیاتاطرتبنه یوجد اإوحیث 

ة منظمة متسلسلة لها بنیمرحلة من مراحل تطور الریاضیات اعتمدت على التفكیر العلمي وعلى 
 وأن هذا التطور ،مترابطة بحیث تكون ما یشبه السلسلة في تركیبهاوقواعدها المنطقیة، وأصولها 

  .  العلوم وساعد المجتمع في حل الكثیر من مشكالت العصريساعد في رق
دراسة التطور التاریخي للعالقة بین التفكیر البشري  أن )2002( عقیالنإبراهیمویرى 

  :وبین الریاضیات لها أهمیة خاصة لألسباب التالیة
 وكیف تخطت المراحل ،تاة تطور األفكار األساسیة في الریاضییفیصورة عن كتعطي  .1

  . التي صادفتها في أثناء ذلك التطور
  .تعطي فهما أعمق لألفكار الریاضیة .2
   اح اإلنسانیة على مدى العصور لتطور هذا العالم وتطور اإلنسان فتعطي فكرة عن ك .3
 .ة به في المراحل على مر العصور المختلفرقيوال
 فهي علوم إنسانیة أوجدها ، الوثیق للریاضیات باإلنساناط یعطي فكرة على مدى االرتب-4 

 ). 57: 2005، محمود الحمضیات( اإلنسان وطورها واستخدمها كأداة لحل مشكالت مجتمعیة
القائمین على  على ًا التطور الكبیر والمتسارع في الریاضیات كان لزامومواكبة لهذا

مناهج الریاضیات المستقبلیة التي تعتبر بناء  مواكبة هذا التطور والحفاظ علیه في النظام التربوي
  .الركن األساس لهذا التطور

  : وعند بناء مناهج الریاضیات یجب مراعاة المبادئ التالیة
  :منها) 106 –105: 1995( سالمة يحیث یذكر عل

العتبار في أي منهج أن التركیب المنطقي للریاضیات وأصولها ینبغي أن یؤخذ في ا .1
  . للریاضیات المدرسیة

 . أن الخبرات المحسوسة ال بد أن تتكامل مع تلك المجردة لتوضیح المفاهیم الریاضیة .2
مجال ( كل فرصة للطالب لتطبیق المعلومات الریاضیة على مدى متسع ىأن تعط .3

 ).  الهندسة ومشكالت الحیاة العامة، االقتصاد،العلوم
صیاغتها وفهم معناها وحدود استخدامها عامل مهم في فهم أن استخدام الرموز و .4

 .الریاضیات ذاتها
  : مبدأین آخرین للمبادئ السابقة وهما) 105: 2005(وتضیف أمل البكري وعفاف الكسواني 

  . تشاف وطریقة االستقبال للمعلوماتتنوع طرائق التعلم فهناك طریقة المشاركة واالك. 5
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 وعرض مواقف یحللها الطالب بنفسه لكي یتاح له ،تعلم الذاتيأن یشجع المنهاج مبدأ ال. 6
   .مواصلة دراسة الریاضیات في المدرسة وخارجها

ً معلما للریاضیات ألكثر من مرحلة تعلیمیة ومعتمدا بذلك على آراء بوصفه ویرى الباحث ً
تقدم في غزو الباحثین التربویین بأن منهاج الریاضیات یجب أن یواكب المتطلبات المستقبلیة لل

 وأن یشجع على التعلم الذاتي، وینمي قدرة الطلبة على ،الفضاء والتطور التكنولوجي والصناعي
ٕالتفكیر اإلبداعي والتفكیر الناقد والتعلم باالكتشاف، واعطاء الفرصة للطلبة على التطبیق العملي 

ًالمتكامل للشخصیة بعیدا لما یتعلمونه، ویزود الطلبة بطرائق تعلیمیة جدیدة تساعدهم على النمو 
  .  ًعن التلقین لیستطیعوا حل المشكالت التي تواجههم مستقبال

  
  : أهداف تدریس الریاضیات

 مواكبة التطور والتسارع اللحظي الكبیر في كافة مجاالت الحیاة ىتسعى الریاضیات إل
 ،الالزمة لذلكات والكفایم كافة المهارات والخبرات علٕواكساب الم، المختلفة وفي كافة مناحیها

إلى بتعلیمهم  والوصول ، بمستویاتهملإلرتقاء المعارف والمهارات الطلبةٕواكساب وكذلك تزوید 
  . میز بالشمولیة والتنوع وفاعلیة التحقیقتت ًاأهداف أكثر تحدید

أن األهداف العامة لتدریس الریاضیات تتمثل ب )41: 1982(أبو زینة یري فرید وعلیه 
   : علىًالب قادرفي أن یكون الطا

 التعرف إلى لغة الریاضیات وخصائصها، والدور الذي تلعبه الرموز في إكساب لغة - 1
  .الریاضیات الدقة والوضوح واالختصار

 تنمیة قدرته على التفكیر المنطقي والبرهان الریاضي، واستخدام ذلك في فهم المشكالت - 2
  .وحلها

ام وسائل متنوعة، وأن یصاحب هذه المهارة الدقة  تنمیة مهارته في إجراء الحسابات باستخد- 3
  .والفهم والفعالیة

 اكتساب المعرفة الریاضیة والمعلومات والمهارات الضروریة لدراسة العلوم وفروع المعرفة - 4
  .األخرى

ً أن یكون الطالب قادرا على اكتساب اتجاهات علمیة في تفكیره لمواجهة المشكالت واختیار - 5
  . لهاالحلول المناسبة

  . تنمیة تذوقه للجمال والتناسق في األشكال الهندسیة والبنیة الریاضیة- 6
  . تنمیة مقدرته واستعداداته للتعلم الذاتي- 7

  :ًأهدافا عامة أخري تتمثل في) 1999(بینما یضیف إبراهیم المشهراوي 
  . استخدام األسالیب العلمیة والمنطق الریاضي في التفكیر- 8
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ى-9 ھ عل ة قدرت ات  تنمی د والعالق شاف القواع ى اكت شجیع عل ق الت ن طری ذھني ع تقالل ال  االس
  ).52: 1999إبراھیم المشھراوي، (واألنماط الریاضیة وتقدیر صحة النتائج وتفسیرھا 

شاف  -10 از الریاضیة واكت اط واأللغ ن خالل دراستھ لألنم ب لالستمتاع م تعطي الفرصة للطال
ة ) 1997(دي إبراھیم القواعد والعالقات، وھذا ما أكده مج و زین ) 1982(فیما یذكره فرید أب

ي  ة ف واحي الجمالی ذوق الن ى ت ب عل ساعدة الطال ى م درتھا عل یات ق داف الریاض ي أھ ف
  ).    10: 1997مجدي إبراھیم، (الریاضیات 

ودة    ة ع رى رحم ساب ) 73: 1999(وت ى اكت دف إل ي أن یھ یات ینبغ دریس الریاض أن ت
ي التالمیذ مھارات التفكی یھم اآلن وف ي تعرض عل ور الت ر بأنفسھم، حتى یستطیعوا أن یزنوا األم

وا  ة، وأن یعط صادیة واالجتماعی سیاسیة واالقت شكالت ال ف الم ي مختل روا ف ستقبل، وأن یفك الم
ل  ائق وتحلی ن الحق ى البحث ع درة عل ًأحكاما موضوعیة في ھذا كلھ، ویجب أیضا أن یكتسبوا الق ً

  . كام إال بعد أن تتوفر كافة األدلة وبعد توفیر كافة المعلومات الالزمةالمواقف وعدم إصدار األح
دم    ي التق ى إدراك دور الریاضیات ف الم إل م دول الع ي معظ ویھدف تدریس الریاضیات ف

  ). 35، 1989ولیم عبید وآخرون، (العلمي والمواد الدراسیة األخرى 
اب  د) 18: 2000(ویذكر سھیل دی ن ت دف األساسي م ق أن الھ ریس الریاضیات ھو خل

اإلنسان القادر على التفكیر والبحث واالستقصاء والتصدي لحل المشكالت، وعلى المربین العمل 
تھم  ي بیئ واجھھم ف ا ی ى حل م دراتھم عل ا ینمي ق على إكساب التالمیذ أسالیب التفكیر الصحیح بم

  .من مشكالت في حاضرھم أو مستقبلھم
 التربویین بما تضمنتھ أھداف تدریس الریاضیات أن ویرى الباحث من خالل سرده آلراء

ساعد  ا ت ري أنھ ن ی نھم م داف، فم ن األھ د م اك العدی ي ھن ة ف واحي الجمالی ذوق الن ى ت ة عل الطلب
یات، درة الریاض سبھم الق دة، وتك ات الجدی د والعالق شاف القواع ى اكت ل عل ة  مث و زین د أب فری

الطلبة مھارة عدم إصدار األحكام نھا تكسب ، ومنھم من یري أ)1997(ومجدي إبراھیم ) 1982(
ودة  ة ع ل رحم ة مث ات الالزم ة المعلوم وفیر كاف د ت ة وبع ة األدل وفر كاف د أن تت  ،)1999(إال بع

ر والبحث واالستقصاء والتصدي ومنھم من یرى أن الھدف  ى التفكی ادر عل سان الق ق اإلن ھو خل
  ).2000(لك مثل سھیل دیاب لحل المشكالت وعلى المربین مساعدة طالبھم للوصول لذ

ا      ا بأنھ ن أھمیتھ یات تكم دریس الریاض ة لت داف العام ث أن األھ رى الباح ذلك ی افة ل إض
سابات،  ارة إجراء الح ان الریاضي، ومھ ي والبرھ ر المنطق ى التفكی درة عل تعلم الق دى الم تنمي ل

  .وتنمیة مقدرتھ على التعلم الذاتي
أھداف  ریاضیات كان لھا الدور البارز في تحدیدوحیث إن التجربة العربیة في تدریس ال

حنان أبو سكران، (ًنقال عن ) 1989(تدریس الریاضیات، فقد اقترح كل من القواسمة وعابد 
2007 :15.(  

ًفي مؤتمر المعلمین العرب السادس لتدریس الریاضیات الحدیثة أھدافا خاصة لتدریس 

  :الریاضیات في البالد العربیة منھا
  .اس الریاضي من مفاھیم وحقائق ومصطلحات ورموز وأسالیبتكوین األس - 1
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نعھا  - 2 ي ص ذ ف شارك التالمی ن أن ی ددة یمك ة ومتج ادة حی یات م ادة الریاض إدراك أن م
 .واكتشاف العالقات الكامنة فیھا

 .اكتساب المھارة في معالجة المشكالت الكمیة وتحلیل البیانات اإلحصائیة بذكاء ووعي - 3
 .ي اإلسھام في حل مشكالت التنمیة في الوطن العربيإظھار دور الریاضیات ف - 4
ي  - 5 ة ف ر، والدق ي التفكی وعیة ف ل الموض لیمة مث ة س ادات اجتماعی ات وع ساب اتجاھ اكت

ي حل  التعبیر، والقدرة على تنظیم العمل الھادف، واستخدام أسالیب التخطیط والتصمیم ف
 .المشكالت الریاضیة وغیر الریاضیة

  .لیس فقط في العلوم الطبیعیة بل وفي العلوم األخرى كافةإبراز أھمیة الریاضیات  - 6
  

  :فلسطین في أهداف تدریس الریاضیات
ًوانطالقا من األهداف العامـة لتـدریس الریاضـیات واألهـداف الخاصـة لتدریـسها فـي الـوطن    

) 1996( أبــو لغــد وآخــرون إبــراهیمالعربــي، فــإن أهــداف تــدریس الریاضــیات فــي فلــسطین أجملهــا 
  :  نهاعلى أ

  .تشجیع وتعلیم التفكیر المنطقي االستنتاجي -
 .تعلیم البرهان الریاضي والتركیز علیه -
 .تشجیع أسلوب النقاش والبحث في التوصل إلى نتائج -
 ).512: 1996إبراهیم أبو لغد وآخرون، ( تنمیة القدرة على اكتشاف األنماط وابتكارها -

تختلـف عــن  اضــیات فـي فلــسطین الویتـضح للباحـث ممــا سـبق ذكــره أن أهـداف تعلـیم الری
ــــةاألهــــداف العربیــــة و ــــى التفكیــــر العالمی ــــى القــــدرة عل ــــالمتعلم إل ــــى الوصــــول ب ، فجمیعهــــا تــــسعى إل

  .الریاضي المنطقي، والقدرة على حل المشكالت والتعلم الذاتي واالكتشاف واالبتكار
ًعربیا أو ًا أو محلیًواستنادا إلى كل من األهداف العامة والخاصة بتعلم الریاضیات سواء 

 المعاییر التى تحدد NCTM فقد أجمل المجلس القومي األمریكي لتعلیم الریاضیات ًعالمیا،
  .الرؤى الحقیقیة لتعلیم الریاضیات

أكـــد المجلـــس القـــومي : المعـــاییر التـــي حـــددها المجلـــس القـــومي األمریكـــي لتعلـــیم الریاضـــیات 
    :)(NCTM، 2000: 55-59:يــــــر هــــــــة معاییستاألمریكي لتعلیم الریاضیات على 

   :تصمیم مهمات ریاضیة جدیرة باالهتمام: المعیار األول
  NCTM األمریكیة حدد المجلس القومي لمعلمي الریاضیات بالوالیات المتحدة

  :النقاط التالیة مواصفات المهمات الریاضیة في
 تجذب عقول الطالب.   
 ةالریاضی تنمي مفهوم المفاهیم والمهارات. 
 تستثیر الطالب وتعمل على ترابط األفكار الریاضیة. 
 تكوین وحل المشكالت و تستدعي االستدالل الریاضي تستدعي. 
 ًإنسانیا مستمرا ًتمثل الریاضیات نشاطا ً. 
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 الریاضیات واتجاهاتهم نحو تراعي االختالف بین الطلبة من حیث خلفیاتهم وخبراتهم. 
 الطالب  لدىتنمي اتجاهات إیجابیة نحو الریاضیات. 

  :الحوار الصفي: المعیار الثاني
 ،الـــصفي بیئـــة داعمـــة ومـــشجعة علـــى التفكیـــر واالســـتدالل وتكـــوین المعنـــى یمثـــل الحـــوار

 :  على تحقیق التواصل والترابط والتمثیل من خاللًراقاد ًماویتطلب معل
  .تستثیر الطلبة وتجذبهم وتتحدى تفكیرهم  طرح أسئلة ومهمات -
 .وتدریبهم على كیفیة توضیح أفكارهم شفاهة وكتابة عنایة ألفكار الطلبة،االستماع ب - 
  .أفكار مناقشة ما یقدمه الطلبة من - 
 . تشجع الطالب على المشاركة -

  :الصفي دور الطلبة في الحوار: المعیار الثالث
الریاضي  ًیتطلب الحوار الصفي معلما یشجع الطالب على حل المشكالت والتواصل     

للمعلم تشجیع  المشكالت والمبادرة في تكوین مشكالت وطرحها في مواقف مختلفة، ویمكنوحل 
  :الحوار الصفي لدى الطالب من خالل

 .الطالب االستماع والتجاوب والتشاور مع - 
 . استخدام أدوات متنوعة لالستدالل وحل المشكالت والتواصل -
  .المبادأة وطرح األسئلة  -
  .عرض الحلولدراسة االفتراضات و - 
  .وأمثلة مضادة للتأكد من صحة االفتراضات استكشاف أمثلة  -
  .الحلول واالفتراضات محاولة إقناع النفس واآلخرین بصحة - 
  .االعتماد على الدلیل الریاضي والتأكد من صحة االفتراض - 

 :أدوات إثراء الحوار الصفي: المعیار الرابع
 :ادف استخدام وسائل وتقنیات مختلفة مثلاله تتطلب طبیعة الحوار الصفي       

 .المختلفة  الحاسب اآللي والتقنیات -
 .المواد الحسیة المستخدمة كالنماذج - 

 .والرسومات  الصور والمخططات والجداول-
 . العروض التقدمیة -

      :بیئة التعلم: المعیار الخامس
قــوة الریاضــیة لــدى جمیــع المعیــار تهیئــة بیئــة تعلیمیــة تــساعد علــى تنمیــة ال یتطلــب هــذا

تــساعدهم علــى حــل المــشكالت واستكــشاف األفكــار الریاضــیة، وهــذا یتطلــب االســتثمار  الطــالب
 .الریاضــیات للمــواد المتــوفرة مــن وســائل تعلیمیــة ومعالجــات یدویــة وغیرهــا بمــا ییــسر تعلــم األمثــل

  :ویمكن تحقیق ذلك من خالل
  .التركیز على األفكار المهمةالریاضیات، و توفیر الوقت الالزم الستكشاف - 
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 .تعلم الریاضیات  استخدام المكان والمواد بطرق تسهل -
  .تصمیم مادة تشجع على تنمیة المهارات الریاضیة - 
 .وتقدیر أفكار الطلبة وطرق تفكیرهم واتجاهاتهم نحو الریاضیات  احترام -
 .العمل الفردي والجماعي لفهم الریاضیات  تشجیع الطلبة على -
 .بطرح األسئلة وبناء الفرضیات  تشجیع الطلبة على المغامرات العقلیة -
  .الریاضیة ودعمها ٕ تشجیع الطلبة واظهار الثناء على محاوالتهم -

  :تحلیل التدریس والتعلم: المعیار السادس
الناجح هو معلم مفكر دائم البحث یؤمن أن عملیة التعلم البد أن  إن معلم الریاضیات       
جوانب العملیة التعلیمیة، وذلك لتكوین صورة واضحة عن تحقق أهداف  ا تحلیل لجمیعیسبقه

لدى طالبه، ومن جهة أخرى فهو یتعرف على كفاءة  التعلم ، فیكشف نقاط الضعف والقوة
التي یوفرها، ومن ثم إجراء تعدیالت على ممارسته  ممارساته التدریسیة ومهماته وبیئة التعلم

معارفهم، كما یستخدم هذه المعلومات  تفكیرهم ویطور ن تعلم طالبه ویتحدىالتدریسیة بما یحس
اإلداریین في المدرسة، ویقوم المعلم بتحلیل العملیة التعلیمیة من  للتواصل معهم ومع أهلهم ومع

  :خالل
 .ّالطلبة واالستماع إلیهم وجمع المعلومات عنهم لیقیم ما یتعلمون  مراقبة -
بیئة التعلم ومعرفة الطلبة للمهارات الریاضیة على والحوار الصفي، و، المهمات  تفحص آثار -

  ).16-14: 2010خالد عبد القادر، (ت نحو الریاضیا اتجاهاتهم
ویتضح للباحث من خالل سرده للمعاییر التي حددها المجلس القومي األمریكي لتعلیم 

ة للمعارف وتدریبهم على یقتصر على إكساب الطلب  أن تعلیم الریاضیات الNCTMالریاضیات 
ٕالمهارات الریاضیة المختلفة كحل المعادالت ورسم المتباینات واجراء العملیات الحسابیة المختلفة 

تنمیة عقل اإلنسان المختلفة، و استخدام الحاسب اآللي والتقنیاتفحسب، بل هو یتعدى ذلك إلى 
ًید الذي ینهل من تعلم الریاضیات فنا ًمن خالل تنمیة التفكیر السلیم وصوال إلى إنسان القرن الجد

  .ًراقیا یساعده في مناحي الحیاة
ًواستنادا إلى أهداف تدریس الریاضیات ومعاییر تعلیم الریاضیات كان البد للباحث من 

  .التعرف على األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات في مراحله المختلفة
  

  :الدنیاساسیة األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات في المرحلة األ
 إلى )21: 2007(كما یذكر فرید أبو زینة وعبد اهللا عبابنة  الریاضیات یهدف منهاج

  :تحقیق ما یلي
 اكتساب المفاهیم والمهارات والكفایات األساسیة المتعلقة باألعداد واألرقام والعملیات الحسابیة -1

  .علیها، وتمكین الفرد من توظیفها واستخدامها في حیاته الیومیة
 التعرف على أدوات ووحدات القیاس المستخدمة وعلى العالقات فیما بینها، واستخدامها -2

ًاستخداما سلیما ووظیفیا ً ً.  
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 والتي تعین الفرد ، استیعاب المفاهیم والتعمیمات المرتبطة باألشكال الهندسیة والمجسمات-3
  .ضیة وأشكال هندسیةعلى فهم المحیط المادي حوله، وعلى تمثیل هذا المحیط بنماذج ریا

  .ً اكتساب القدرة على إجراء الحسابات ذهنیا، وعلى تقدیر اإلجابات والتحقق من صحتها-4
 من المعلومات الریاضیة األساسیة التي یحتاجها الطالب في دراسته ٍ اكتساب قدر كاف-5

  .الالحقة، وفي دراسة الموضوعات األخرى
  :ًهداف السابقة أهدافا أخرى تتمثل فيإلى األ) 223: 2010(ویضیف فرید أبو زینة 

النظام والترتیب والتركیز والصبر والمثابرة والثقة بالنفس :  تنمیة اتجاهات وعادات سلیمة مثل-6
  .والتعاون وحسن التصرف في المواقف المختلفة

 تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو الریاضیات وتذوق جوانب الجمال والتناسق في بنائها -7
  .بها ومحتواهاوأسلو

 بأنها األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات في المرحلة األساسیة الدنیاویلخص الباحث   
اكتساب المفاهیم لألعداد واألرقام وأجراء العملیات علیها الستخدامها في الحیاة الیومیة، والتعرف 

ة نحو الریاضیات على وحدات القیاس واألشكال الهندسیة المختلفة، وتنمیة االتجاهات االیجابی
وتنمیة العادات السلیمة لدي الطلبة مثل النظام والترتیب والتركیز والصبر والمثابرة والثقة بالنفس 

  .      والتعاون وحسن التصرف في المواقف المختلفة
  :األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات في المرحلة األساسیة العلیا 

ألخرى، ومن نظام تعلیمي آلخر، فمنهم من تعددت مفاهیم التعلیم األساسي من دولة 
تناوله من زاویة هدفه، ومنهم من تناوله من زاویة الفترة الزمنیة من سنوات الدراسة التي یتم 

  .تطبیقه فیها، ومنهم من تناوله العتبارات معینة حسب السیاسة التربویة للدولة التي تقوم بتطبیقه
            لة في تنمیة األفراد المستقبلیة كتعلیم وتعتبر مرحلة التعلیم األساسي دعامة أصی

وظیفي من حیث تركیزه واهتماماته على مشكالت الحیاة العملیة، بهدف االرتقاء باألفراد 
  ).91: 1991عبد الراضي محمد، ( والمجتمع
ومن أبرز خصائص وسمات التعلیم األساسي أنه تعلیم شامل، والشمول خاصیة من   

ًتقبل، حیث لم یعد مقبوال في النظم التعلیمیة في عالم الیوم أن یقتصر دورها خصائص تربیة المس
ٕعلى زیادة الكفایة المعرفیة وحدها، وانما یجب أن تمتد إلى مختلف جوانب حیاة التالمیذ 
والطالب، ولذلك فالمؤسسات التعلیمیة علیها أن تنمي الجوانب الجسمیة والحسیة والحركیة، ومن 

والحاجات والقیم وسمات الشخصیة واألسالیب المعرفیة والمهارات الحسیة ذلك االتجاهات 
والحركیة واإلدراكیة والفنیة المختلفة، وكذلك تنمیة الجوانب الوجدانیة والقیمیة، وبحیث یتحقق في 

  ).    133: 1993حسن حسان، ) (التنمیة الشاملة(نسمیه  المتعلم ما
  لیم األساسیة العلیا في المدارس الحكومیة من وتتراوح أعمار الطلبة في مرحلة التع  

عام تمثل الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر، وفي المدارس التابعة لوكالة ) 13-16(
  . عام تمثل الصفوف السابع والثامن والتاسع) 15-13(الغوث الدولیة من 
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تحظي بأهمیة ومن خالل اطالع الباحث وخبرته فإن مرحلة التعلیم األساسي العلیا 
خاصة في تدریس الریاضیات، فهي المرحلة التي ینتقل فیها المتعلم من المحسوس إلى المجرد، 

األهداف الخاصة لتدریس لذا تعتبر من المراحل التي یجب االهتمام بها، ومن هذا المنطلق فإن 
  :أنها ىعل )19 :2010خالد عبد القادر، (یجملها الریاضیات في المرحلة األساسیة العلیا 

 والتطبیقات والعالقات علیها والعملیات المجموعة مفهوم مثل جدیدة جبریة مفاهیم استیعاب -1
  .ي والجذر التكعیبالتربیعي والجذر والمتطابقة والمتباینة والمعادلة

 والصحیحة الكلیة األعداد دراسة خالل من فیها التوسع إلى والحاجة األعداد طبیعة إدراك -2
  .بخواصها واإللمام حقیقیةوال والنسبیة

 .والرموز المتغیرات خالل من التجرید إلى المحسوس من بالطالب االنتقال -3
  . تنمیة القدرة على القیاس واستخدام األدوات الهندسیة-4
 .)الهندسة التحلیلیة( التعرف إلى فروع جدیدة من فروع الریاضیات -5
  . ممارسة أنماط مختلفة من البراهین الریاضیة-6

سـبق فـإن أهـداف تـدریس الریاضـیات فـي المرحلـة األساسـیة العلیـا یلخـصها  وفـي ضـوء مـا  
الباحــث بأنهــا تتمثــل فــي توســیع أفــق المــتعلم فیمــا تعلمــه فــي المرحلــة األساســیة الــدنیا فــي مفهـــوم 
المجموعــات، ونقلــه مـــن المحــسوس إلـــى المجــرد مـــن خــالل المعـــادالت الریاضــیة ذات المجاهیـــل، 

 الفــروع الجدیــدة كالهندســة التحلیلیــة وحــساب المثلثــات، واســتخدام األدوات الهندســیة والتعــرف علــى
  .بشكل موسع

ألن الفئة المستهدفة في هذه الدراسة هو طلبة الصف الثامن األساسي، فقد كان ًونظرا 
  .ًلزاما على الباحث التطرق إلى هذه المرحلة وخصائص النمو للمتعلم بهذه المرحلة

  :األساسيالتعلیم  في مرحلة تعلمخصائص نمو الم
 ، سنة)16( سنوات حتى )6(یتم قبول الطلبة في مرحلة التعلیم في فلسطین من سن 

وزارة التربیة والتعلیم والمدارس التابعة الحكومیة التابعة لمدارس الولكن هناك اختالف ما بین 
الذي یعتبر ضمن  ویعود ذلك الخالف أن الصف العاشر األساسي ،لوكالة الغوث الدولیة

المرحلة األساسیة العلیا في المدارس الحكومیة غیر موجود في المدارس التابعة لوكالة الغوث 
  . مرحلة األساسیة العلیا حتى الصف التاسع األساسي بها الالدولیة التي تنتهي

 وهي مرحلة غایة في األهمیة حیث تعتبر ،ریة مرحلة المراهقةعموتقابل هذه الفترة ال
 تحول في حیاة الفرد یتبعها تغیرات جسمیة وعقلیة وانفعالیة واجتماعیة تنقل الفرد من عالم نقطة

 من هنا كانت المرحلة األساسیة العلیا هامة في السلم التعلیمي ،الطفولة إلى عالم الراشدین
سا له  ویمثل دور المرهقة في تلك الفترة دورا حسا،یسبقها مرحلة التهیئة ویلیها مرحلة االنطالق

) 290 – 289: 1983 ،زهرانحامد (مشكالته وحاجاته التي تطبع المراهق بخصائص ممیزة 
  : أهمها ما یلي
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                          .النمو الواضح نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصیة -
                                                           . التقدم نحو النضج الجسمي -
                                                            . التقدم نحو النضج الجنسي -
                                                              . التقدم نحو النضج العقلي -
تحمل التقدم نحو النضج والتطبیع االجتماعي واكتساب المعاییر السلوكیة االجتماعیة و -

            .  وتكوین عالقات اجتماعیة جدیدة والقیام باالختبارات واتخاذ القرارات،المسئولیات
ٕتحمل مسئولیة توجیه الذات وذلك بتعرف المراهق على قدراته وامكاناته وتمكنه من التفكیر  -

                                                           . واتخاذ القرارات بنفسه ولنفسه
   .اتخاذ فلسفة في الحیاة ومواجهة نفسه والحیاة في الحاضر والتخطیط للمستقبل -

 نالت قدرا كبیرا من االهتمام من معظم یهأما من ناحیة التطور المعرفي فإن نظریة بیاج
 وفیما یلي عرض موجز لما ، والتي ساهمت في فهم التفكیر والنمو العقلي،علماء النفس التربویین

، )63 – 60: 1989أبو سكران حنان ( هكره األدب التربوي عن مراحل النمو العقلي عند بیاجذ
   ).182-179: 1993 ،یعقوب نشوان(

  :)من الوالدة وحتى السنتین ( sensory – motor periodمرحلة الذكاء الحسي حركي -1

 فمنذ ،كرة عند علماء النفسالمحددة للطفولة المبالفترة تقابل هذه المرحلة النمائیة من حیث زمن 
 العقلیة من خالل عملیة بنى وتتطور ال،ل مع البیئة القریبةعاللحظة األولى یبدأ الطفل بالتفا

 . التوازن المستمرة بین االستیعاب والتوافق

األفعال (ویعتمد الطفل في بدایة هذه المرحلة بشكل كبیر على األفعال الالإرادیة 
 أو ىیل الختبار مثیر لتطویر البنم على الیه ویطلق بیاج،وغیرها كالقبض والمص  )المنعكسة
  . ل الوظیفيیتمثالالتركیب ب

 ،وفي السنة الثانیة یبحث عن أشیاء جدیدة في أماكن جدیدة تطور أنظمة عقلیة أكثر
 وتظهر أدلة على أن الطفل یستطیع تمثل األشیاء ،وكذلك الزحف والمشي یزیدان من االكتشاف

 یشیر إلى بدء التفكیر الذكي من نوع حل المشكلة  embolic  thoughtیر الرمزي وهذا التفك
  . ویدل على بدء مرحلة ما قبل العملیات

   :)من سنتین إلى سبع سنوات(  preparation periodمرحلة ما قبل العملیات  -2
ن الطفل إ وغیاب المعكوسیة حیث ،یتركز اإلدراك بوجه عام على صفة ممیزة للشيء

 وهذه الصفة تعتبر مدخل حقیقي ،كون غیر قادر على الرجوع باألشیاء إلى نقطة البدایةی
 نحو األفكار اإلجرائیة وفي سن ًیا ویتطور الطفل في بناء العقلیة تدریج،لمرحلة العملیات

 . السادسة یكون معدل التقدم أسرع منه في سن الثالثة
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من سبع سنوات إلى إحدى  ( confrere  operation  periodمرحلة العملیات الحسیة   -3
   :)عشر سنة

 یهسم بیاجقتشیر العملیات في هذه المرحلة إلى فعل داخلي یرتبط مع عملیات أخرى و
فاألولى تعقد مقارنة بین شیئین ، نطقیة وتحت المنطقیةممرحلة العلمیات الحسیة إلى قسمین ال

  بین العملیات تحت المنطقیةیه بیاج وربط،مثل اإلضافة والحذف والفراغ والزمن وما شابه
 . بالبنى الریاضیة المنطقیة التي یستخدمها الریاضیون في مجاالت وعالقات معینة

وال تتضمن ) اإلضافة أو الحذف لألشیاء(وهذه المجموعات الحسیة تتضمن التعاكس 
  . ًاالتراكیب بین شیئین كما هو في العملیة الرسمیة األكثر تقدم

   .سیط أو المزدوج أكثر من تصنیفات كاملة التوحیدب من نوع التصنیف الفالتجمیع یكون
  :) سنةةأكبر من إحدى عشر ( formal  operation  periodمرحلة العملیات المجردة  -4

 فإن المشكالت الحسیة والمجردة ، إقامة نظام كامل للربطعلىعندما یصبح الطفل قادرا 
 . یمكن حلها

متغیرات متعددة یمكن معالجتها بطریقة منطقیة منظمة من المشكالت التي تتضمن و
لة أن یطبق ح ویمكن للفرد في هذه المر، واختیار الفروض،خالل فصل الطرائق وضبطها

  . اهيتنحتماالت واستیعاب الكبر الالنهائي والصفر المرتباط واالاال وبمفاهیم مركبة مثل التناس
                      العلیا الذي یتوقع أن ةاألساسییم تعل الباحث أن تلمیذ مرحلة الویستنتج

                           طیع أن یحقق المستویات التي تغالبا في مرحلة العملیات المجردة یس یقع
  : وهي التالیة) 75: 1980، الهاشل وآخرونسعد ( ذكرها

                                                                           . التفكیر االستداللي -
                                                                              . التفكیر التأملي -
        .  المثالیات والمجتمعات المثالیة،درة على إبداع أفكار جزئیة من تراكیب كبیرةقال: التحلیل -
                                                         . مفاهیمالتفكیر المجرد الذي یتصل بال -
                                                                           . استیعاب االحتمال -
                                                                      . تقدیر األخالقیات والقیم -
                                                                               . بناء النظریات -
                                                             . اتساع مفهوم الزمن إلى الالنهائیة -
  .یعاب مفهوم الفراغ بالنسبة للكون والفراغ الجزئيتاس -
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  :الثانویة الخاصة لتدریس الریاضیات في المرحلة األهداف
إلى ) 2010( كما یذكره فرید أبو زینة في المرحلة الثانویة الریاضیات یهدف منهاج  

  :تحقیق ما یلي
یجابیة في  اكتساب قدر مناسب من توظیف المعرفة الریاضیة تمكن الفرد من المساهمة اإل-1

  .مجاالت التنمیة المختلفة
ة الفرد على جمع البیانات اإلحصائیة وترتیبها وتمثیلها وتحلیلها واستخالص النتائج  تنمیة قدر-2

  .منها
 استخدام أسالیب التفكیر السلیم في البحث واالستقصاء والوصول إلى االستنتاجات والقرارات -3

  .وحل المشكالت
  .طبیقاتها تقدیر جهود علماء العرب والمسلمین وأثرهم في تطویر العلوم الریاضیة وت-4
الثقة ، المثابرة، الصبر، التركیز، الترتیب، النظام:  تنمیة اتجاهات وعادات سلیمة مثل-5

  . التعاون وحسن التصرف في المواقف المختلفة،بالنفس
 اكتساب القدرة على التعلم الذاتي والمحافظة على استمراریته مما یدفعه إلى المتابعة المستمرة -6

  ).58-57: 2010فرید أبو زینة، (التطورات والمواكبة للمستجدات و
ومن خالل استعراض الباحث األهداف الخاصة لتدریس الریاضیات في المراحل   

التعلیمیة المختلفة یالحظ الباحث التسلسل المنطقي للریاضیات في نقل الطالب من المعرفة 
 تنمیة االتجاهات الملموسة إلى المعرفة المجردة، واهتمام الریاضیات في كافة مراحلها في

یجابیة نحو تعلم الریاضیات، وتنمیة اتجاهات وعادات سلیمة مثل النظام والترتیب والتركیز اإل
والصبر والمثابرة والثقة بالنفس والتعاون وحسن التصرف في المواقف المختلفة، واهتمام 

ر الفروق الریاضیات في تنمیة المعرفة وتراكم المعلومات بشكل منطقي متسلسل، ولكن تظه
الفردیة بین الطلبة بشكل واضح في مرحلة التعلیم األساسیة العلیا، لذلك البد من االهتمام بطرائق 

 النضج بها، كذلك یمر الطلبة ىواستراتیجیات التدریس التي تتناسب مع هذه المرحلة ومستو
الفسیولوجیة  ویحدث فیها الكثیر من التغیرات ،بمرحلة مفصلیة في حیاتهم وتتسم بأنها معقدة

والسیكولوجیة الهامة، لذا البد من مساعدتهم واالرتقاء بهم إلى تحقیق أفضل المستویات من 
  . الخصائص النمائیة في جمیع جوانب الشخصیة

  
  :  TIMSSعن تاریخیة نبذة 

  توجهات الدراسات العالمیة للعلوم والریاضیات: معناها اللفظي
 Trends of the International Mathematics and Science Studies.   

 ،عن التوجهات العالمیة في العلوم والریاضیات وهو مصطلح مختصر لدراسة أجریت
 ،التوجهات في مدى تحصیل الطالب في العلوم والریاضیات وهي أداء اختبارات عالمیة لتقییم
على  ركیزوهي دراسة عالمیة تهدف إلى الت، الرابع والثامن ویتم تقییم الطالب في الصفوف
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والتطبیق العملي لها،  السیاسات والنظم التعلیمیة، ودراسة فعالیة المناهج المطبقة وطرق تدریسها،
 وتتم هذه الدراسة ،الریاضیات والعلوم وتقییم التحصیل وتوفیر المعلومات لتحسین تعلیم وتعلم

 الهولندیة أمستردام، ومقرها العاصمة(IEA)  التربوي تحت إشراف الهیئة الدولیة لتقییم التحصیل
  .كل أربع سنواتحیث تعقد 
 ،(IEA) التربوي  تحت إشراف الهیئة الدولیة لتقییم التحصیلTIMSSدراسات تتم و

 في البالد المشاركة من خالل قیاس النظم التعلیمیةالمقارنة بین  تهدف إلى وهي دراسات دولیة
    تعتبر محكات مفصلیة (محددة مستویات التحصیل المختلفة لدى الطلبة ضمن فئات عمریة 

فعالیة إلى قیاس  TIMSSكما تهدف دراسات ، ) للمناهج المختلفة في الدول المشاركةًاوفق
 الریاضیات والعلوم معلومات لتحسین تعلیم وتعلموتوفیر ،  وطرق التدریس المستخدمةالمناهج

Ramírez، 2004: 2)(.  
دراسات التحصیل الدولیة التي تقدم  واحدة من كبریات TIMSSوتمثل سلسلة دراسات 

مؤشرات عن نوعیة مخرجات األنظمة التربویة في سیاقات دولیة مقارنة، كما توفر مؤشرات تقیس 
في نوعیة تلك المخرجات مع مرور الزمن، وتتضمن الدراسة تطبیق ) التراجع /التطور(مدى 

ة ممثلة من طلبة الصفین الرابع اختبارات مقننة في الریاضیات والعلوم على عینات طبقیة عنقودی
یوافق هذه االختبارات ) سنة 14(من الفئة العمریة   والثامن،)سنوات 10(من الفئة العمریة 

للطلبة والمعلمین ومدیري المدارس، ومناهج التعلیم، ) االستبانات(مجموعات من األدوات البحثیة 
یات تعلم وتعلیم العلوم والریاضیات مما یوفر بیانات غنیة توضح السیاقات التي تحصل فیها عمل

  ). 6: 2009محمود مطر، (في الدول المشاركة 
وتوفر هذه الدراسات قواعد بیانات غنیة ألنظمة تربویة أخرى على عالقة بالخلفیات 
االجتماعیة واالقتصادیة والسكانیة، بما یمكن من إجراء دراسات تحلیلیة مقارنة للدول المتجاورة 

االقتصادیة أو الدیموغرافیة المتشابهة، ویصب في مصلحة استنباط الدروس أو ذات الخصائص 
  ).4: 2007محمد مطر، (والعبر لتطویر نوعیة تلك األنظمة التربویة 

 وهي الدراسة م،1964أول دراسة دولیة في مادة الریاضیات للعام  ویعود تاریخ إجراء
ي مادة العلوم ضمن ست مواد أخرى كما تم تقویم أداء الطالب ف ،)(FIMS ُالتي عرفت باسم

وظلت كل من الریاضیات والعلوم محل اهتمام وتركیز البحوث  م،1971، 1970في عامي 
م قرر 1990 وفي العام ، على التواليم1984، 1980في األعوام  ُالتربویة الكبرى التي نفذت

 أداء الطلبة في مادتي  القیام بتقویمالتربوي  الدولیة لتقییم التحصیلاالجتماع العام للجمعیة
ًالریاضیات والعلوم معا على نحو دوري كل أربع سنوات، وشكل ذلك القرار بدایة الدراسات 
الدولیة الموسعة لقیاس اتجاهات أداء الطلبة، لیبدأ إجراء الدراسة الدولیة المعروفة باسم 
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)TIMSS ( م، ثم 1999ك عام م، ثم تكرر إجرائها بعد ذل1995والتي تم تنفیذها ألول مرة عام
  .)2: 2006وزارة التربیة والتعلیم، (م 2003عام 

ًویستنتج الباحث مما سبق أن االهتمام بالریاضیات وتقویمها لیس جدیدا، بل منذ زمن 
م، وتعدد الدراسات 1964دراسة دولیة في مادة الریاضیات للعام جراء أول إ وهذا مایؤكده ،قدیم

 وتوسیع رقعتها لتشمل كافة أرجاء المعمورة، وامتالك الدول  وتطور هذه الدراسات،التي أجریت
المختلفة لقواعد البیانات، إضافة لذلك المسابقات الوطنیة التي تعقدها غالبیة الدول لطلبتها في 

   .الریاضیات واالستفادة من نتائجها لتطویر المنهاج، كل ذلك یعكس أهمیة الریاضیات

  
  :التجربة األجنبیة

 وفي ،دولة) 45(، وبمشاركة 1995في العام  TIMSS  راسة األولى منتم تطبیق الد
  .دولة) 41(الدراسة بمشاركة  تم تنفیذ 1999العام 

" 2003التوجهات الدولیة في الریاضیات والعلوم "تنفیذ دراسة  ، تم2003في العام و
  .دولة) 50(بمشاركة 
دولة ) 60(، وبمشاركة TIMSS 2007الرابعة  بدأ تنفیذ الدراسة الدولیة2007في العام و

جاءت تایوان في المركز األول، تلتها كوریا في المركز الثاني، ثم سنغافورة وهونغ كونج في 
   ).13: 2008جریدة النهار، ( المركزین الثالث والرابع على التوالي

  
  :عربیةالالتجربة 

عربیة واحدة ، وبمشاركة دولة 1995في العام   TIMSS  تم تطبیق الدراسة األولى من
الدراسة بمشاركة ثالث دول عربیة هي األردن، وتونس،   تم تنفیذ1999 وفي العام ،هي الكویت

 .والمغرب

" 2003التوجهات الدولیة في الریاضیات والعلوم "تنفیذ دراسة  ، تم2003في العام        و
 ولبنان، مصر،: ًتمویال لخمس منها وهي (UNDP) قدم برنامج عشر دول عربیة،بمشاركة 

في حین شاركت كل من تونس، والمغرب، واألردن بمنح من البنك  والیمن، وفلسطین، وسوریا؛
  .السعودیة، والبحرین بتمویل خاص منها وشاركت كل من الدولي؛

، وبمـشاركة خمــس TIMSS 2007 الرابعــة  بـدأ تنفیــذ الدراسـة الدولیـة2007فـي العـام و
یمن، فلــــسطین، ســــوریا، األردن، الجزائــــر، جیبــــوتي، مــــصر، لبنــــان، الــــ: عــــشرة دولــــة عربیــــة وهــــي

وجــاءت لبنــان فــي المركــز األول،  ،المغــرب، الــسعودیة، البحــرین، قطــر، عمــان والكویــت تــونس،
  تلتها األردن في المركز الثاني، ثم تونس والبحرین في المركزین الثالث 
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، الـــسعودیة، ویـــتالك، فلــسطین، عمـــان، الجزائــر، مـــصر، والرابــع علـــى التــوالي، ثـــم ســوریا
  ).13: 2008جریدة النهار، (قطر والمغرب 

  
  :)11-10: 2009مطر، (  الفلسطینیةالمحلیة التجربة
دولة، واشتملت ) 46( من بین TIMSS 2003شاركت فلسطین ألول مرة في دراسة   

مدرسة في الضفة الغربیة وغزة، بواقع شعبة واحدة من كل مدرسة، وجاء ) 150(العینة على 
  .بین الدول المشاركة) 39( فلسطین في المرتبة ترتیب

دولة، واشتملت ) 60( من بین TIMSS 2007وشاركت فلسطین للمرة الثانیة في دراسة   
مدرسة في الضفة الغربیة وغزة، بواقع شعبة واحدة من كل مدرسة، وجاء ) 150(العینة على 

  .ًوفي المركز التاسع عربیابین الدول المشاركة جمیعها، ) 42(ترتیب فلسطین في المرتبة 
 في نتائج ًاتأخر ترتیب الدول العربیة عمومالباحث حظ ال ذكر فقد ً واستنادا إلى كل ما

 والتي برز منها بتفوق واضح كل من ،مقارنة مع الدول األخرىTIMSS 2007  هذه التجربة
 ن كونج والیابانًوجاءت في المركز األول عالمیا، تلتها كل من كوریا وسنغافورة وهوتایوان 
  .وغیرها

ًدولیا واألول عربیا، تلتها األردن) 28(واحتلت لبنان المركز   ،سوریا، البحرین،  تونس،ً
  .قطر والمغرب، السعودیة، الكویت، فلسطین، عمان، الجزائر، مصر

  
  :الفئة المستهدفةو TIMSS دراسة أهداف
  :إلى) 13: 2009( كما توضحها دائرة المعارف العربیة TIMSSتهدف دراسة  

 .الریاضیات والعلوم الوقوف على مستوى التحصیل العلمي للطلبة في مادتي .1

المعنیتین بالدراسة والخلفیة  المناهج الدراسیة وطرق تدریس المادتین(حث أثر كل من ب .2
على المستوى ) المدرسیة االجتماعیة والبیئیة لكل من الطالب والمعلم واإلدارات

  .التحصیلي للطالب

األنظمة التعلیمیة في الدول المشاركة، من أجل  س وتفسیر الفروق الموجودة بینقیا .3
 واالستفادة من تجارب الدول التي ،الریاضیات والعلوم ّالمساعدة في تطویر تعلیم وتعلم
الریاضیات والعلوم، للتوصل إلى تعلیم أكثر جودة في  حققت نجاحات في مجال تدریس

  .دول العالم
وما تخلص إلیه من نتائج أداة فاعلة لدى مخططي  TIMSS راتوحتى تكون اختبا

 التربوي التربویة وصانعي ومتخذي القرار، فقد اختارت الهیئة الدولیة لتقییم التحصیل السیاسة

(IEA) ي الصف ــــــــــى، أي فــــــــــــــــــــــع سنوات األولــــــــــــــــــــــــــة األربـــــــــــــــلبة في نهایــــــأن یكون تقییم الط  
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التعلیم  االبتدائي ثم عند نهایة السنوات األربع التالیة أي في الصف الثاني المتوسط من الرابع
  .)3: 2009وزارة التربیة والتعلیم، ( النظامي

  
  :TIMSS ختبارنموذج ا

لدولي،  واحدة من كبریات دراسات التقویم في السیاق اTIMSS 2007لقد مثلت دراسة 
وقد طورت فقرات االختبار من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصین في الریاضیات والتربیة 

  ).2: 2009محمود مطر، (والقیاس، على أن تمثل مناهج الریاضیات في الدول المشاركة 
   كما ذكرها محمود مطر TIMSS 2007وتضمنت اختبارات التحصیل في اختبار   

  : راتنمطین من الفق) 6: 2009(
  .االختیار من متعدد - 1
 . الفقرات ذات اإلجابة القصیرة - 2

  :وقد قاست هذه الفقرات للصف الثامن أجزاء محتوى الریاضیات اآلتیة
  .من محتوى االختبار%) 30(بما نسبته : األعداد - 1
 .من محتوى االختبار%) 30(بما نسبته : الجبر - 2

 .محتوى االختبار من %)20(بما نسبته : الهندسة - 3

 .ن محتوى االختبار م%)20( بما نسبته :اإلحصاء - 4

  :أما المجاالت المعرفیة التي قاستها الفقرات فقد تمثلت فیما یلي
  . من محتوى االختبار%) 35(بما نسبته : المعرفة .1
 .من محتوى االختبار%) 40(بما نسبته : التطبیق .2

 .من محتوى االختبار%) 25(بما نسبته : االستدالل .3

كافة أجزاء الریاضیات، إال أنه اقتصر على األعداد والجبر ورغم ثقة الباحث بأهمیة 
ًمن محتوى االختبار، تاركا الباب مفتوحا للبحث العلمي لدراسات تتناول %) 60(التي تمثل  ً

  .الهندسة واإلحصاء
  

  : TIMSS اتدراسسلسلة ممیزات 
 عن غیرها من الدارسات أنها تتصف بالجودة TIMSSإن ما یمیز دراسات 

  :ضح ذلك من خالل ما یليتعیة في جمیع إجراءاتها، من بدایتها حتى نهایتها، ویوالموضو
 على معاییر دولیة في تحدید المهارات التي سیتم تضمینها في TIMSS تعتمد دراسات -1

االختبارات، وبالتالي تكون تلك المهارات في غالبیتها متضمنة في جمیع مناهج الریاضیات 
 .والعلوم للدول المشاركة
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والتي هي الجهة المشرفة على سلسلة ) IEA( تضم المنظمة الدولیة لتقییم التحصیل التربوي -2
، مجموعة كبیرة من خبراء المناهج والقیاس والتقویم وعلم النفس في العالم، TIMSSدراسات 

  وهؤالء لهم لقاءات دوریة تناقش الفرص الممكنة لتحسین جودة تلك الدراسة 
 2004: 159) . (Kiamanesh   

 : إلى هذه الممیزات) (Rodriguez، 2004: 4ویضیف     
، "إذا أردت أن تقیس التغیر فال تغیر أداة القیاس" على قاعدة TIMSS تعتمد دراسات -3

وبالتالي فهي تستخدم نماذج متكافئة وفق معاییر إحصائیة دقیقة لقیاس التغیر في التحصیل 
 .عبر السنوات المختلفة

لیل البیانات واستخراج المؤشرات اإلحصائیة للدول المختلفة بشكل مركزي من  تتم عملیة تح-4
 الموجود في مدینة هامبورغ Data Processing Center (DPC)خالل مركز إدارة البیانات 

  . بألمانیا
  :ان همایخرأمیزتان ) 52: 2005(ویضیف محمد مطر وآخرون 

  .ساعد في تحلیل نتائج الدراسة توفر للدول المشاركة برامج إحصائیة حدیثة ت-5
 توفر للدول المشاركة قواعد بیانات غیر تحصیلیة عن المناهج والطلبة والمعلمین ومدیري -6

المدارس، بحیث یمكن استخدامها في تطویر الدراسات التربویة، وتوجیه تدریب المعلمین، 
  . وتطویر المناهج الوطنیة

  : أهمهاممیزات أساسیة) 4: 2007(ویضیف محمد مطر 
 تصمیم بحثي یمكن من قیاس مستویات التحصیل كأحد المؤشرات المهمة لنوعیة مخرجات -7

  .األنظمة التربویة
 ربط مستویات التحصیل بمجموعة من المتغیرات السیاقیة التي تمكن من التعرف على -8

  .السیاقات التي حصلت فیها عملیات التعلم والتعلیم
یات التحصیل عبر سنوات مختلفة بما یوفر مؤشرات عن  تمكن من قیاس توجهات مستو-9

  .مدى التطور الحاصل في مخرجات األنظمة التربویة كل أربع سنوات
دولة مشاركة مصادر  لكل ن یوفروTIMSS ةدراسویتضح للباحث أن القائمین على   

حسین وت ، والتي ستسهم في عملیة تطویرالریاضیات والعلومفي  ثریة لتحلیل نتائج التحصیل
 دراسة الفروق بین أنظمة، وتعلیم وتعلم المادتین بصفة خاصة، والنظام التعلیمي بصفة عامة

، مستوى العالم التعلیم الوطنیة بغرض المساعدة على تحسین تعلیم وتعلم العلوم والریاضیات على
  .همدرسوها لتطویر أدائ تعوید الطلبة على تطبیق جمیع المفاهیم الریاضیة والعلمیة التيو
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  :أدوات الدراســة المستخدمـةو TIMSS طریقة بناء سؤال
   TIMSS: لتقدیم سؤال من نوعیة       

اإللمام بها كحد أدنى  البعد عن التعامل مع مستوى الحفظ والتذكر واعتباره قاعدة البد من: ًأوال
  .من حدود المعرفة

ر في فهم ما یقرأه وتطبیقه وتحلیل الطالب نحو إعمال الفك صیاغة السؤال بطریقة تدفع: ًثانیا
 ثم الوصول إلى الحكم علیه بالصحة ،وفق عالقات منطقیة صحیحة لعناصره أو تركیب جزئیاته

  ).8: 2009دائرة المعارف العربیة،  (أو عدم الصحة
بوسائل تقییم عدیدة عمل على وضعها عدد كبیر من الخبراء الدولیین  الدراسة        وتستعین

وهي ) 45: 2005(كما تذكرها زینا حبیب خاصة بالهـدف العام نحاء العالم، وهي من جمیع أ
  :على الشكل التالي

  . استمارة موجهة إلى مدیر المدرسة-1
  . استمارة موجهة إلى معلم الریاضیات-2
  . استمارة موجهة إلى معلمي مواد العلوم، لكل مادة استمارة-3
  .مة استمارة التلمیذ وتتطرق لمواضیع عا-4
  . كتیب التلمیذ ویحتوي تمارین في مادة الریاضیات-5
  . كتیب التلمیذ ویحتوي تمارین في مواد العلوم-6
  . استمارتان مخصصتان للمنسق الوطني في كل دولة-7

لیست أسئلة  TIMSSویؤكد الباحث بأنه من األهمیة بمكان اإلشارة إلى أن أسئلة   
تعامل مع  بل ت،الحفظ واالستظهار ت الدنیا للمعرفة أيال تتعامل مع المستویا، وأنها تعجیزیة

ستدفع المعلم نحو تجدید وتعمیق معلوماته ، والعلیا للمعرفة أكثر من مهارة من المستویات
 ٕ إلى إثارة تفكیر الطالب واكسابه مهارات ستؤثر، وكذلك تهدفأحدث المراجع والتعامل الدائم مع

وهؤالء هم درة التاج في أي  لظهور الموهوبین ًرصا كبیرةستتیح فًا، وًإیجابیا في بنائه عموم
   .ویعلو شأنها مجتمع وبهم تتقدم الشعوب

  
  :األخطاء الریاضیة الشائعة

إن معرفة األخطاء الشائعة التي یقع فیها التالمیذ عند دراسة الریاضیات أمر یدعو إلى 
 فیها التالمیذ تعلم مبادئ الریاضیات  وخاصة في مرحلة التعلیم األساسي الدنیا التي یبدأ،االهتمام

 ومن ثم معرفتها في مرحلة التعلیم األساسي العلیا ،ومفاهیمها وعالقاتها والعملیات األساسیة فیها
التي ینتقل فیها الطلبة من تعلم المحسوس إلى المجرد، وتعلم موضوعات جدیدة كالهندسة 

 من المعلم ًلشائعة لدى التالمیذ تفید كالن معرفة األخطاء اإالتحلیلیة وحساب المثلثات، حیث 
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وواضع المنهج وكذلك مؤلفي الكتب المدرسیة في العمل على مواجهة مثل هذه األخطاء ووضع 
  .خطة لعالجها والوقایة منها

على أنه  )1992(فعرفه الباقر  ،تفق الكثیر من العلماء على تعریف الخطأ الشائعوا
  ).11: 2003محاسن السعید، (ة الدراسةمن أفراد عین %) 25(الذي یقع فیه 

 بین كثیر من ركریتعلى أنه الخطأ الذي  )33: 1996 (ویعرفه أحمد أبو العباس
   .فأكثر%) 15( بنسبة الطالب

 الخطأ بصفة عامة بأنه األداء الذي علیه Fisher &Lipsonویعرف فیشر ولیبسون 
  ).78: 1993لشهراني، عامر ا(الحكم بأنه مختلف عن الفكرة الصحیحة المتوقعة 

الخطأ الذي یتكرر لدى عدد كبیر من عینة بأنه ) 10: 200( شیخ العید إبراهیمویعرفه 
   .الدراسة

ویقصد بالخطأ الشائع فـي هـذه الدراسـة بأنـه الفقـرة التـي یجـاب عنهـا بـشكل خـاطئ  ألكثـر   
 فـي TIMSS 2007مـن طلبـة الـصف الثـامن األساسـي التـي أظهرتهـا الدراسـة الدولیـة % 40مـن 

  .االختبار التشخیصي المستخدم في الدراسة
ــــــــــــــي مجــــــــــــــال األخطــــــــــــــاء الریاضــــــــــــــیة    ــــــــــــــة أمــــــــــــــور یجــــــــــــــدر دراســــــــــــــتها ف ــــــــــــــاك ثالث                            وهن

  .)257: 2007جامعة القدس المفتوحة، ( :وتتمثل بما یلي
نـــات كافیـــة ویـــتم ذلـــك بنـــاء علـــى بیا:  مـــا یتعلـــق بكیفیـــة تحدیـــد هـــذه األخطـــاء والتعـــرف علیهـــا-1

ًناجحــة التــي یتبعهــا الطلبــة أحیانــا، ومــن طــرق الحــصول الللكــشف عــن األســالیب الخاطئــة أو غیــر 
على مثل هذه البیانـات مالحظـة المعلـم السـتجابات طلبتـه مـن خـالل حلـولهم للتـدریبات الـصفیة أو 

 للتحـدث فـساح المجـال للطالـبإفي أدائهم علـى االختبـارات التحـصیلیة التشخیـصیة، أو مـن خـالل 
  .عن الطرق التي یسلكها للتوصل إلى جواب

 قـدرة المعلـم علـى تحلیـل األخطـاء وتوضـیح مـا إذا كانـت أخطـاء عارضـة تقـع بـصورة عـشوائیة -2
ًأم أنها أخطاء منتظمة تشكل نمطا ثابتا یتبعه الطالب باستمرار ً.  

لعالجــي الــذي  كیفیــة مــساعدة الطالــب علــى تــصویب أخطائــه وتــصحیحها مــن خــالل التعلــیم ا-3
  .    ٕیؤدي إلى اجتناب الخطأ واحالل الصواب مكانه

أن أخطــاء التالمیــذ أثنـــاء تــأدیتهم للعملیــات الریاضـــیة ) 1993(ویــذكر شــكري ســید أحمـــد 
المختلفــة ترجــع إلــى عــدم الفهــم الــصحیح لــبعض المفــاهیم والحقــائق األساســیة فــي موضــوع مــا مــن 

   التالمیذ بشكل عام إلى أنهمموضوعات المنهج الدراسي، وقد ترجع أخطاء
   قد یقومون بتطبیق بعض الحقائق والقواعد في مواقف غیر صحیحة، أي تداخل للمفاهیم لدي 

  ).3: 2003محاسن السعید، ( المتعلم
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 لـــذا نجـــد هنـــاك حاجـــة ماســـة لتـــشخیص هـــذه ، هـــذه األخطـــاء تتكـــرر بنـــسب عالیـــةلكـــونو
  .الجها وطرق عبهااألخطاء وتصنیفها والوقوف على أسبا

  
  :الشائعةالریاضیة أصناف األخطاء 

 ، اســـتجابات الطلبـــة وأعمـــالهم كوســـیلة لمالحظـــة األخطـــاء الریاضـــیة الـــشائعةإذا اعتمـــدنا
  .)258-257: 2007جامعة القدس المفتوحة، (فإنها تندرج في صنفین 

  .وتقسم بدورها إلى نوعین:  األخطاء العرضیة العشوائیة-1
 بینمــا ،ًو سـؤالین مــن بـین مجموعـة مـن األســئلة حـال غیـر صـحیحً یحـل الطالـب سـؤاال أ-1:1

ًیحل باقي األسئلة من نفس النوع حال صحیحا، وبمجرد إبداء المعلم مالحظة حـول هـذا النـوع  ً
 كون علـى األغلـب راجـع لتـشتیت داخلـي أو خـارجي والی ألن سببه ؛من الخطأ ینتهي اإلشكال

  . رتبط بموضوع الریاضیاتی
ًالب عددا كبیرا من األسئلة حال غیر صحیح دون أن یكون هناك انسجام في  یحل الط- 1:2 ً ً

 لكن اكتشاف هذه النمطیة لیس ،اإلجابات، وربما كانت هناك النمطیة في الوقوع في الخطأ
باألمر الیسیر، ومن المفید إعطاء الطالب فرصة للتحدث عن حله، ومن خالل حدیثه قد 

الطالب، أو ربما تكتشف نقطة تفصل بین المعلومات تكتشف نمط الخطأ الذي یقع فیه 
 الطالب فتبدأ بمعالجة الموقف من تلك النقطة، وبشكل عام فلیس ىالصحیحة والخاطئة لد

ًمن الحكمة أن تكون انطباعا بضرورة إعطاء جواب لكل سؤال فنجبرهم بذلك على الوقوع 
  .في الخطأ

  ):أنماط األخطاء( األخطاء المنتظمة -2
  یقصد بالخطأ المنتظم ذلـك النـوع مـن األخطـاء الـذي یظهـر مـرة تلـو أخـرى فـي أعمـال       

الطالب الكتابیة منها والشفویة والنظریة منها والعملیة، وواجب المعلم أن یعمـل علـى تـشخیص 
الخطأ والعمل على عالجه، ألن أنماط األخطاء دون تدخل المعلم قـد تـستمر لفتـرة طویلـة مـن 

بح معهـــا ثقـــة الطالـــب فـــي طرائقـــه الخاطئـــة راســـخة فـــي ذهنـــه، وعنـــدها قـــد الوقـــت لدرجـــة تـــص
  .ًیصبح العالج بعیدا عن متناول الید

ویـــري الباحـــث بأنـــه رغـــم اخـــتالف أنـــواع األخطـــاء ســـواء كانـــت أخطـــاء عرضـــیة عـــشوائیة 
ـــم تـــشخیص هـــذه األخطـــاء ومـــن ثـــم إیجـــاد الطرائـــق  بنوعیهـــا أو أخطـــاء منتظمـــة، فمـــسئولیة المعل

ً لعالجهــا، وعلــى المعلــم دائمــا التــدخل لیــتمكن الطلبــة مــن تعزیــز الثقــة بأنفــسهم فــي طــرق الالزمــة
  . حلول األسئلة المختلفة
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  :أسباب وقوع الطلبة في األخطاء الشائعة
 غیر التدریس: هما رئیسین لسببین الریاضیات دراسة في الطالب تعثر إرجاع یمكن           

 أخطاء ، وترتبط(learning difficulties) التعلم وصعوبات ،(unhelpful teaching) الجید
 بشكل) 2009 (الغافري محمد وتناولهما السببین، بهذین وثیقا ارتباطا الریاضیات في الطالب
  :بأنهما مختصر

  :الریاضیات تدریس بمداخل المرتبطة الطالب أخطاء - 1
 التعمیمات على دةالمعتم المداخل منها الریاضیات لتدریس رئیسة مداخل عدة هناك
 وینبثق الدالة ومداخل الریاضیة، النمذجة ومداخل الریاضیة، المشكالت حل ومداخل الریاضیة،

 التعلیمیة المادة باختالف تختلف كثیرة تدریسیة ونماذج استراتیجیات الرئیسیة المداخل هذه عن
 الصعوبات بعض تهاطیا في التدریسیة والنماذج االستراتیجیات هذه وتحمل المعلم، وباختالف
 الشائعة األخطاء حدوث وبالتالي للدرس، الجید الطالب إدراك عدم ذلك عن ینتج مما التدریسیة

  . الریاضیات في
 بین واالختالف االتفاق لنقاط الطالب إدراك وعدم الریاضیات بتعلم المرتبطة الطالب أخطاء -2

  :الریاضیات أفرع
 سنوات، بعدة (algebra) الجبر تعلم قبل (arithmetic) الحساب تعلم في الطالب یبدأ

 یعتبر المدرسي الجبر أن الرغم  وعلى. الجبر لدراسة" أساسي متطلب "یعتبر الحساب ألن وذلك
 المقدار المثال سبیل على. بینهما واالختالف االتفاق نقاط من الكثیر هناك أن إال للحساب تعمیم

          فإن ذلك ومع ،3 + 4 مثل الحساب في ینعدد جمع لعملیة تعمیم یعتبر  ص+س  الجبري
 عملیة عن تعبر 3 + 4 في الجمع إشارة ألن ؛3+4 عن مختلف فهم إلى تحتاج  ص+س 

  نجمع أن یمكن ال الجبر في ،7 هو الجمع ناتج إن حیث الجمع ناتج عن ولیس فقط، الجمع
  ص+س  في الجمع ارةإش فإن وبالتالي عددیة، بقیم المتغیرین عن التعویض بدون ص س،

 الطالب إدراك وعدم المسألة، حسب على الجمع، ناتج عن أو الجمع عملیة عن تعبر أن یمكن
  :منها واألخطاء الصعوبات من الكثیر في یوقعهم الحقیقة لهذه

 قدرة عدم ذلك عن ینتج مما ألعداد ترمز الجبر في الحروف أن إدراك في الطالب فشل -
 في س أضرب أن لي یمكن كیف: ًقائال 1 +س  في س مثل راتالمتغی ضرب على الطالب
  س؟ قیمة أعرف أن بدون جبري مقدار

        جبریة صورة في تكون أن یمكن األسئلة بعض إجابة بأن الطالب بعض اقتناع عدم -
 أو الحساب، في كما عددیة صورة في تكون أن البد نظرهم في النهائیة اإلجابة ألن  ب،+أ  مثل
  .أب مثل والطرح الجمع إشارات على تحتوي ال قلاأل على
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        الحساب  في. والحساب الجبر من كل المجاورة في معنى لحقیقة الطالب إدراك عدم -
       ) مسافات أو فواصل دون البعض بعضها جنب العدد في األرقام كتابة (المجاورة تستخدم
          في كما متضمنة جمع عملیة على تدل أنها أو العدد، ألرقام المكانیة القیمة على للداللة
         لها المجاورة فإن الجبر في أما. 30 + 4 تعني 34: مثال. االعتیادیة الكسور حالة
 تعني س3 وكذلك  ص،×س  تعني ص س:  مثال. ضرب لعملیة ترمز إنها حیث مختلف معنى

 ). 23- 24: 2009 الغافري، محمد ( س× 3

لباحـث وعملـه فــي مجـال التــدریس واإلشـراف لـسنوات طــوال، فـإن الباحــث ومـن خـالل خبــرة ا
  :یري أن الوقوع في األخطاء الشائعة یعود لألسباب التالیة

ً یلعب المعلم والطریقة التي یدرس بها دورا أساسیا :أسباب تتعلق بالمعلم وطریقة تدریسه - 1 ً
 في بناء العملیات الریاضیة،  ویجب أن یراعي الفهم،في الوقوع باألخطاء الریاضیة الشائعة

العمل على ربط العملیات الحسابیة بعضها ببعض حتى ترسخ العملیة القدیمة وتفهم العملیة و
وحل معادلة الدرجة األولي بحل معادلة الجدیدة مثل ربط الجمع بالضرب والقسمة بالطرح 

  . یقعون بهاالتيًالدرجة الثانیة، ومالحظه حلول الطالب وتصحیحها تداركا لألخطاء 
قد یعود وقوع الطلبة باألخطاء الریاضیة الشائعة إلى تغیبهم عن  :أسباب تتعلق بالطلبة - 2

ًالمدرسة، أو عدم فهمهم للخبرة السابقة، أو فهمهم لمفهوم أو نظریة ما فهما خاطئا، و عدم  ً
التدریب الكافي إعطائهم عدم ، وفهم العملیات األساسیة مثل حفظ حقائق جدول الضرب

 .ات المختلفةكتساب المهارال

تبنى الریاضیات كغیرها من العلوم على مفاهیم  حیث :أسباب تتعلق بطبیعة الریاضیات - 3
على الفهم قائم  بأسلوب متكامل ومترابط أن تدرس ویجب ،ومصطلحات وعملیات خاصة بها

  دون فجوات أو ثغراتالطلبةواالنتقال من مستوى إلى مستوى آخر بما یتناسب مع نمو 
  .ي الدراسهمتعوق تقدم

                    وهو ال یعني ، من التشخیص الریاضيًا أساسیًا تحلیل األخطاء جزءویعتبر   
               ولكن یشمل أیضا تحدید األسباب الكامنة وراء ،فقط تحدید نماذج أخطاء الطلبة

   .)Ronau، 1986: 205 Robert( هذه األخطاء
طاء یساعد المعلم على فهم األخطاء الریاضیة التي تعیق تعلم وكذلك فإن تصنیف األخ

وبالتالي إلى رفع مستویاتهم التحصیلیة وتجاوز مشكلة الضعف التي ، الطلبة في الریاضیات
  ). 38: 1986 ،أبو عباسأحمد (یعاني منها الكثیر من الطلبة 

إال أن ، هورهوبالرغم من اختالف وجهات النظر حول مفهوم التشخیص التربوي منذ ظ
 واالختبار ،هناك اتفاق على استخدام االختبارات التشخیصیة في معظم المجاالت التربویة

 الطلبة أثناء العملیة التعلیمیة بهدف  مستوىالتشخیصي في مادة الریاضیات یساعد في قیاس
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ى تم مقارنة أداء الطالب بالنسبة إلت حیث ،التعرف على مواطن القوة والضعف في تحصیلهم
 واألهداف المعرفیة بطریقة إجرائیة بغض النظر عن عالقة ،مجموعة من المعارف والمهارات

   .أداء الطالب بأداء غیره من الطالب الذي یطبق علیهم نفس االختبار
 االختبارات التشخیصیة عن أنواع تقییم الطالب  Thomas (1983)وقد میز توماس 

جي فهو یرى أن ذخدم البیانات التي تعمل بشكل نمو واست،األخرى بناء على األسئلة الموجهة
  : السؤال في التقییم التشخیصي یتألف من جزأین

 وما األسباب التي ،یمیةل القوة والضعف في تحصیل الطلبة لألهداف التعنما هي مواط  - 1
  أدت إلى ذلك؟ 

 ،میةة الموصى بها  لجوانب ضعف الطلبة التعلیجنتائج هذا التشخیص تستخدم في المعال  - 2
 أو من خالل مساعدة الطلبة على ،سواء من خالل عالج األسباب التي أدت لهذا الضعف

  ).11: 2003 محاسن السعید، (التعلم بدقة أكثر

 والتشخیص في ،ورغم هذه الجهود المتواصلة فإن التشخیص التربوي بشكل عام  
 ،لغرض المنشود لم یطبق بالصورة المطلوبة والتي تؤدي إلى ا،الریاضیات بشكل خاص

 أو عدم فالمعلمون یهملون التشخیص لوجود صعوبات قد تعود لضیق الوقت أو طبیعة اإلجراء
ٕمقدرتهم على وضع االختبار المناسب، واذا كانت هذه الصعوبة تظهر في الریاضیات بشكل عام 

 علیا الً، نظرا العتماده على مهارات  TIMSSفإنها تزداد صعوبة في اختبار الدراسة الدولیة 
  .یتمكن كثیر من المعلمین إكسابها للطالب

  
  :طرق العالج والوقایة من األخطاء الشائعة

 إلى الشائعة األخطاء معالجة طرق تقسیم من) 27-28: 2009 (الغافري محمد تمكن
  :مجاالت ثالثة

 هذه جةمعال ثم الریاضیات في الطالب یرتكبها التي الفعلیة األخطاء بمعرفة یهتم: األول المجال
 تشخیصها یجب ولذلك بالطالب ضارة كأشیاء األخطاء مع یتعامل  إنه. وقوعها فور األخطاء
 من یتعلم المرء ألن یخطئ الطالب دع "القائل بالمبدأ یعترف ال  إنه. بأول أوال وعالجها
 المعلم بدور تقوم حاسوب برامج ببناء المجال هذا في الدراسات بعض اهتمت وقد هذا". أخطائه

 نفس في أخرى دراسات اهتمت بینما الریاضیات، في الطالب أخطاء وعالج تشخیص في
  .لدیهم الشائعة األخطاء معالجة بهدف للطالب عمل ورش بعقد المجال
 كنقطة استخدامها ثم الطالب عند فعلیة بأخطاء كذلك یبدأ األخطاء لعالج: الثاني المجال
  .األخطاء تلك تالفي على الطالب مساعدة فقط ولیس الریاضیات لتدریس انطالق
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 ینصب لذا ؛للریاضیات فهمهم لعدم طبیعیة نتیجة الطالب أخطاء أن یعتبر: الثالث المجال

 إلى وتهدف التقلیدیة الطرق عن تختلف للتدریس جدیدة ومداخل طرق إیجاد على هنا االهتمام
  ).27- 28: 2009 الغافري، محمد (الفهم تحسین

ًیتعلق أساسا بالجانب الذي ما األخطاء الشائعة والوقایة منها عالج ویري الباحث أن 
 فوقوع التالمیذ في األخطاء یكون بمثابة القید الذي یحد ،یمكن التحكم فیه وهو أسلوب التدریس

فالبدایة السلیمة في ، من تقدم التالمیذ ویعوق حركة نموهم في الریاضیات ویبعدهم عن دراستها
ًكثیرا على النمو السریع وكسب التالمیذ فهما للریاضیات ومیال نحو تدریس الریاضیات یساعد  ً ً

دراستها وفتح المجال لكثیر من ذوي االستعدادات الریاضیة وتوجیههم التوجیه السلیم واكتشاف 
  .الموهوبین منهم

  :وتتضمن خطة العالج والوقایة أسالیب كثیرة منها
  : ابها معرفة المعلم ألنماط األخطاء الشائعة وأسب-1

أن یكون المعلم على درایة باألخطاء التي یقع فیها الطلبة، لیتمكن من تمكین الطالب 
  .من البعد عنها وعدم الوقوع بها

  : مراعاة الخصائص العامة لطرق التدریس الجیدة والتي تتلخص في-2
 .یم والتعلمًأن یكون التلمیذ محورا للعملیة التعلیمیة ویقوم بدور إیجابي في عملیة التعل - 2:1

یهیئ المعلم الجو المناسب إلشراك التالمیذ في المناقشة والفهم ویساعدهم على اكتساب 
  .المهارات

ًأن یخطط المعلم لدرسه الیومي واضعا في اعتباره الهدف من درسه ووسائل تحقیقه  - 2:2
  .وأسلوب تقویمه واألخطاء التي یتوقع حدوثها من التالمیذ وطرق عالجها

خطط المعلم للتقویم المستمر في كل درس وفي كل مجموعة مترابطة من المفاهیم أن ی - 2:3
  .والمهارات ویعالج األخطاء قبل تراكمها

  .أن یشجع التالمیذ ویحفزهم على المران وحل التمارین ومناقشة األفكار المختلفة  - 2:4
ما یناسب تالمیذه ًأن یكون المعلم مرنا في أسلوب تدریسه وینوع في مداخل التدریس ب - 2:5

  .ویتمشى مع نموهم العقلي والزمني
 ویتعرف على تفكیرهم ویشجع األسلوب ،أن یتقبل المناقشة من تالمیذه بصدر رحب - 2:6

  .السلیم ویوجهه
أال یكتفي بما ورد في الكتاب المدرسي بل یستفید من كتاب المعلم وتوجیهاته  - 2:7

كتب التي السابقة ومن اإلطالع على بعض الٕوارشاداته ومن خبرته الشخصیة ومن دراسته 
  .تمده باألفكار المتنوعة
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یربط دروس الریاضیات بتطبیقاتها الواقعیة في بیئة التلمیذ مثل عملیات الشراء والبیع  - 2:8
والمكسب والخسارة وقراءة أرقام المنازل والتلفونات مع لفت نظر التلمیذ إلى ما یحیط به من 

وكذلك یربط بین القیاس ووحداته وما یتعامل به في البیئة من . أشكال ومجسمات ومساحات
  ."حساب الشهور واألیام والسنین"مقاییس طولیة ومقاییس الوزن ومقاییس الزمن 

  : مراعاة المعنى والفهم عند تدریس المعلومات والمهارات الریاضیة-3
. ي تنظیم مترابطتبنى المفاهیم الریاضیة وأساسیات الریاضیات من عالقات وعملیات ف

 أي ،ًكما أنها تكون أساسا لما یلیها. وتعتمد كل مرحلة منها على ما سبقها وتكون مكملة لها
 ومن ،ًأن تدریس الریاضیات یكون مبنیا على أسلوب من التتابع القائم على المعنى والفهم

  :أمثلة ذلك
   .ع والطرح مع إعادة التسمیةیفهم التلمیذ القیمة المكانیة للرقم قبل دراسة عملیات الجم - 3:1
  . قبل أن یتقن كتابة وقراءة األعداد،یفهم التلمیذ مدلول العدد من مواقف حیاتیة  - 3:2
یتقن التلمیذ عملیات الجمع والطرح قبل دراسة عملیة الضرب والقسمة حیث یربط  - 3:3

  .ب والقسمةالمعلم بین الجمع المتكرر والضرب وبین القسمة والطرح لتسهیل عملیتي الضر
یدرس العملیات من البسیط إلى المركب فعند تدریس موضوع الكسور االعتیادیة  - 3:4

 ثم االنتقال إلى جمع الكسور متحدة ، ثم كتابة رمز الكسر،ًیدرس أوال مفهوم الكسور
 ویسیر في تدریس مدرج للموضوع حتى یتقن التالمیذ العملیات المختلفة على ،المقامات
  .الكسور

عود التالمیذ على تحلیل المسائل اللفظیة إلى مكوناتها وتحدید المطلوب من المسألة ی - 3:5
  .والمعطیات فیها ووضع خطة للوصول إلى الحل

عدم اإلكثار من التدریبات المجردة على األعداد وتجنب الحفظ اآللي للحقائق ویمكن  - 3:6
مع ، ع نمو التالمیذعرض العملیات في صورة مسائل لفظیة بسیطة تتدرج في لغتها م

  .ٕإعطاء فرص البتكار مسائل واعطاء أمثلة تجرى فیها العملیات الحسابیة المختلفة
 مع تعوید التالمیذ على ،ًالتشخیص والتقویم المستمر مع عالج األخطاء أوال بأول - 3:7

  .تصحیح أخطائهم بأنفسهم واكتشاف الخطأ والتفكیر في أسبابه واقتراح طریقة لمعالجته
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

  
  :الطریقة واإلجراءات

اسة ومجتمعها وعینتها، باإلضافة إلى األدوات التي هذا الفصل منهجیة الدریتناول 
ٕ في الدراسة، واجراءات الدراسة، واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت للتحقق من تاستخدم

 أو تلك األسالیب اإلحصائیة ،الصدق والثبات لالختبار التشخیصي المستخدم في الدراسة
 بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة ؛المستخدمة في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفروضها

  :تفصیل ذلكوتحلیلها، وفیما یلي 
  

  :منهج الدراسة
 الشائعة في موضوع األعداد والجبرالكشف عن األخطاء تستهدف الدراسة  هذه ًنظرا ألن        

، TIMSS 2007طلبة الصف الثامن األساسي والمتضمنة في اختبار الدراسة الدولیة لدى 
المناهج التالیة في اتبع الباحث فإن یة البرنامج المقترح لعالج هذه األخطاء، التعرف على فاعلو

  :هدافاألتحقیق 
  

 ل دراسة أحداث وظواهر وممارسات وانوهو المنهج الذي یت:  التحلیليالمنهج الوصفي
قائمة موجودة متاحة للدراسة والقیاس كما هي دون تدخل الباحث في مجریاتها، ویستطیع 

 ).43: 2002إحسان األغا، (عامل معها ویصفها ویحللها الباحث أن یت
 
  ثبات الفروض واتخاذ سلسلة إ هو المنهج الذي یستخدم التجربة في :التجریبيشبه المنهج

: 2000عطوي، (من اإلجراءات الالزمة لضبط تأثیر العوامل األخرى غیر العامل التجریبي 
193.(  

 وتم تطبیق ، الطالب واألخرى من الطالباتوتم استخدام مجموعتین تجریبیتین واحدة من
 وتم ، ومن ثم تدریس المجموعتین كافة دروس البرنامج المعد،االختبار القبلي على المجموعتین

  .تطبیق االختبار البعدي على المجموعتین بعد االنتهاء من البرنامج
قبلي وبعدي كما التجریبي المعتمد على مجموعة واحدة بقیاسین شبه  واتبع الباحث التصمیم 

  :یلي
  .قیاس قبلي           معالجة           قیاس بعدي ): طالب ذكور(المجموعة 
  .قیاس بعدي قیاس قبلي           معالجة            ):طالبات إناث(المجموعة 
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  :مجتمع الدراسة
زة یتألف مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف الثامن األساسي بمـدارس منطقـة شـمال غـ  

الملتحقــین بالفــصل الدراســي األول، ) 2011-2010(للعــام الدراســي الدولیــة التابعــة لوكالــة الغــوث 
ًطالبــا، وبلـــغ عــدد الطالبـــات ) 1850 (البًطالبـــا وطالبــة، وبلــغ عـــدد الطــ) 3696(والبــالغ عــددهم 

ــــذكور واإلنــــاث موزعــــة حــــسب ) 1،2 (جــــدولطالبــــة، ) 1846( یوضــــح أعــــداد مجتمــــع الدراســــة ال
  .س وعدد الشعب ونسبة عدد كل شعبة دراسیةالمدار

  )1 (جدول
   الذكور مجتمع الدراسةطالبأعداد 

 متوسط الشعبة الواحدة عدد الشعب عدد الطالب اسم المدرسة .م

 31.62 8 253 "أ"ذكور جبالیا اإلعدادیة  1

 34.14 7 239 "ب"ذكور جبالیا اإلعدادیة  2

 31.61 13 411 ذكور الفاخورة اإلعدادیة 3

 29.57 7 207 "د"ذكور جبالیا اإلعدادیة  4

 31.37 8 251 "ه"ذكور جبالیا اإلعدادیة  5

 32.6 5 163 ذكور عزبة بیت حانون 6

 29.8 5 149 "أ"ذكور بیت حانون اإلعدادیة  7

 29.5 6 177 "ج"ذكور بیت حانون اإلعدادیة  8

 31.35 59 1850 المجموع
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  ب مجتمع الدراسة الذكورطالأعداد یوضح ) 1(الشكل 
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 یوضح أعداد مجتمع الدراسة اإلناث موزعة حسب المدارس وعدد الشعب ونسبة عدد :)2 (جدول
  .كل شعبة دراسیة

  )2 (جدول
   اإلناث مجتمع الدراسةطالباتأعداد 

 متوسط الشعبة الواحدة عدد الشعب عدد الطالبات اسم المدرسة .م

 41.7 10 417 "أ"بنات بیت الهیا اإلعدادیة  1

 43.5 8 348 بنات بیت حانون اإلعدادیة 2

 43.83 6 263 "أ"بنات جبالیا اإلعدادیة  3

 43.85 7 307 "ب"بنات جبالیا اإلعدادیة  4

 42.58 12 511 "ج"بنات جبالیا اإلعدادیة  5

 42.93 43 1846 المجموع
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  أعداد طالبات مجتمع الدراسة اإلناثیوضح ) 2(الشكل 
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  الكلي الذكور واإلناث یوضح أعداد مجتمع الدراسة :)3 (جدول
  )3(جدول 

   الكلي الذكور واإلناثمجتمع الدراسة
 النسبة المئویة العدد الجنس

 %50.05 1850 طالب

 %49.95 1846 طالبات

 %100 3696 المجموع

  

طالبات
 %٥١

طالب
 %٤٩

طالب طالبات

  
  أعداد مجتمع الدراسة الكلي الذكور واإلناثیوضح ) 3(الشكل 

  :ةعینة الدراس
على معلمي ومعلمات ویشتمل : تألفت عینة الدراسة الكلیة من أربعة أقسام، القسم األول

 وممن أمضوا أكثر من ثالث سنوات في تدریس الصف الثامن األساسيالعلیا المرحلة األساسیة 
ممن أمضوا أكثر من ثالث سنوات في تدریس الصف فقط ) 41(، اختار منهم )60(وعددهم 

، ًطالبا وطالبة) 68(عدده :  بهدف تحدید قائمة المهارات علیها، والقسم الثانيالثامن األساسي
: ًطالبا، بهدف التأكد من صالحیة االختبار التشخیصي، والقسم الثالث) 26(طالبة و) 42(منهم 

طالبة من طلبة الصف الثامن ) 176(ًطالبا، ) 193(ًطالبا وطالبة، منهم ) 369(وتكون من 
بهدف تحدید األخطاء الشائعة في موضوع األعداد  ؛هم االختبار التشخیصيطبق علیاألساسي 

والجبر، حیث تم اختیار هذه العینة بطریقة العینة العشوائیة البسیطة، وهي تمثل جمیع مدارس 
المرحلة األساسیة العلیا بشمال غزة والتابعة لوكالة الغوث الدولیة، والختیار هذه العینة اتبع 

  : التالیةالباحث الخطوات
  . حصر مدارس الطالب-1
  . اختار الباحث ثالث مدارس من مدارس الطالب بالقرعة وهي تمثل جمیع المدارس-2
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  .من كل مدرسة) 1،2( اختار الباحث الشعب التي تحمل رقم -3
  . حصر مدارس الطالبات-4
  . اختار الباحث مدرستین من مدارس الطالبات وهي تمثل جمیع المدارس-5
  .من كل مدرسة) 1،2( الباحث الشعبة التي تحمل رقم  اختار-6

  . یوضح توزیع كل من الذكور واإلناث لعینة القسم الثالث) 1،2(ملحق 
الذي طبق علیه البرنامج المشتمل على العینة التجریبیة، و فهو القسم الرابعأما القسم 
ة بهدف تسهیل مهمة الباحث،  وطالبة، تم اختیارهم بالطریقة القصدیًاطالب) 74(والذي یبلغ عدده 

ًطالبا من مدرسة ذكور الفاخورة اإلعدادیة لالجئین، ) 30(وتكون من صف دراسي واحد عدد 
  ).ب(طالبة من مدرسة بنات جبالیا اإلعدادیة ) 44(وصف دراسي واحد عدد 

  )4(جدول 
   التجریبیة الدراسةعینةأعداد 

 العدد اسم المدرسة العینة .م

 30 ذكور الفاخورة اإلعدادیة التجریبیة طالبعینة المجموعة  1

 44 "ب"بنات جبالیا اإلعدادیة  عینة المجموعة التجریبیة طالبات 2

 74 المجموع

  

ذكور الفاخورة 

اإلعدادیة 
%٤١

بنات جبالیا 
اإلعدادیة "ب"

%٥٩

  
  أعداد عینة الدراسة التجریبیةیوضح ) 4(الشكل 
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  :أدوات الدراسة
ر لــدى ألن الدراســة الحالیــة تهــدف إلــى تحدیــد األخطــاء فــي موضــوع األعــداد والجبــًنظــرا   

 وتحدیــد درجــة شــیوعها، وبالتــالي الحكــم TIMSS2007الطلبــة فــي ضــوء اختبــار الدراســة الدولیــة 
  :على فاعلیة البرنامج المقترح في عالج هذه األخطاء، لذلك تم إعداد أدوات البحث المتمثلة في

 لدي قائمة المهارات العددیة والجبریة التي تتوافق مع المقرر الدراسي أو الخبرات السابقة -1
  .الطلبة

 .االختبار التشخیصي -2

 .االختبار التحصیلي -3

 .دلیل المعلم -4
 

 المهارات العددیة والجبریة التي تتوافق مع المقرر الدراسي أو الخبرات السابقة لـدي قائمة: ًأوال
  .الطلبة

  :القائمةخطوات بناء  - 1
 الدولیــــة قـــام الباحـــث بإعـــداد قائمـــة المهـــارات العددیــــة والجبریـــة فـــي ضـــوء اختبـــار الدراســـة

TIMSS 2007متبعا الخطوات التالیة ً:  
 واإلطار المنطقـي للدراسـة الـذي یتـضمن TIMSS 2007 االطالع على كافة أدوات دراسة -1:1

طلـــع الباحــث علـــى التقـــاریر ا كمـــا ،المهــارات التـــي تـــم قیاســها ومجاالتهـــا ومـــستویاتها المعرفیــة
  .النهائیة لهذه الدراسة

لتعــرف لالنهائیـة للدراســة والتـي تتــضمن البیانـات الموزونــة والنهائیـة،  علـى الملفــات االطـالع -1:2
 .على أنماط األخطاء الریاضیة الشائعة لدى طلبة الصف الثامن األساسي في فلسطین

 قام الباحث بحصر المهارات العددیة والجبریة التي شملها اختبار الدراسة الدولیة - 1:3
TIMSS 2007 خطاء األألخطاء في موضوع األعداد وتشمل ا مهارة) 26( والبالغ عددها

  .یوضح قائمة المهارات في صورتها األولیة) 3(في موضوع الجبر، ملحق رقم 
  : التأكد منوذلك بهدف) 4(، ملحق  في الریاضیات ثم قام بعرضها على عدد من المتخصصین

 .الصیاغة اللغویة للمهارات -1:3:1

  .الجبر األعداد ویاضیة في تضمن العبارة للمهارة الرىمد -1:3:2
  . فصل كل من المهارات العددیة عن المهارات الجبریة-1:3:3

، ةً آرائهـم ومالحظـاتهم قـام الباحـث بفـصل المهـارات العددیـة والجبریـة كـال علـى حـدوفـي ضـوء
) 8(مهــارة، منهــا ) 23(لمهــارات لیــصبح عــدد المهــارات بعــض ا ةصــیاغالتعــدیالت فــي وتــم إجــراء 

  .یوضح قائمة المهارات في صورتها النهائیة) 5(مهارة جبریة، ملحق ) 15( ومهارات عددیة
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  على المعلمین والمعلماتالقائمةتطبیق  - 2

شاملة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة المعلمین والمعلمات عینة من تطبیق القائمة على تم        
درسونها، عدد صفوف المعلومات الشخصیة لهم مثل الجنس، المؤهل، الخبرة، الصفوف التي ی

 على قائمة المهاراتالثامن التي یدرسونها، عدد سنوات تدریس الصف الثامن، وقد طبق الباحث 
ًمعلما معلمة ممن درسوا الصف الثامن ألكثر ) 41( ومعلمة، اختار من بینهم ًامعلم) 60(عدد 
قة إلبداء آرائهم فیما مهارة الساب) 23(سنوات للتأكد من صدق النتائج، واشتملت القائمة ) 3(من 

 الطلبة، أو في مقرر الصف الثامن، أو أعلى من مستواهم ىإذا كانت هذه المهارة خبرة سابقة لد
  .العلمي

  :وكانت نسب استجابات المعلمین والمعلمات كما یوضحها الجدول التالي
  )5(جدول 

  نسب استجابات المعلمین والمعلمات لقائمة المهارات
 داداألع: المجال األول

داخل  خبرة سابقة المھارة .م
 المقرر

أعلى من 
 المستوى

 - %2 %98 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس 1

 - %13 %87 على الكسور العادیة) الجمع والطرح(یجري العملیات الریاضیة  2

 - %12 %88 على الكسور العادیة) الضرب والقسمة(یجري العملیات الریاضیة  3

 - - %100  ضرب وقسمة األعداد الصحیحةیجد حاصل 4

 - %78 %22 یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم أوسطها 5

 - %2 %98 یجد قیمة المجهول في تناسب معین 6

 - %1 %99 یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة 7

 - %2 %98 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس 8

 
  الجبر: المجال الثاني

داخل  خبرة سابقة المھارة .م
 المقرر

أعلى من 
 المستوى

9 
) جمع وطرح وضرب وقسمة(یجري العملیات الریاضیة األربعة 

 على الحدود الجبریة
66% 34% - 

 - %15 %85 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة 10

 - %8 %92 یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور 11

 - %2 %98) لقسمةجمع وطرح والضرب وا(ریاضیة األربعة یجري العملیات ال 12
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 األعداد النسبیة المشتملة على حدود جبریة
 - %7 %91 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري 13

14 
یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها  على مستقیم معلوم 

 معادلته
2% 92% 6% 

 - %26 %74 ةیحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضی 15

16 
یحول الكسر العادي إلى نسبة مئویة في المسائل اللفظیة 

 وبالعكس
98% 2% - 

17 
یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول واحد ضمن مجموعة 

 األعداد الصحیحة
88% 12% - 

 %100 %0 %0 یحل معادلتي الدرجة األولى في مجهولین 18

 %100 %0 %0 یجد حل المتباینتین الخطیتین 19

20 
والمقادیر  ًیجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه مستخدما الحدود

 الجبریة
87% 13% - 

 - %100 %0 یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین 21

 - %100 %0 یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع مكعبین 22

 %23 %67 %0 یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي 23
  
تم حذف المهارة النظر إلى الجدول السابق وبناء على استجابة كل من المعلمین والمعلمات وب
، وتتفق نسبة استجابات المعلمین )یحل معادلتي الدرجة األولى في مجهولین( والتي تنص على ،)18(

، وكذلك  طلبة الصف الثامنىعلى أن هذه المهارة أعلى من مستو%) 100(والمعلمات والبالغة 
، وتتفق نسبة استجابات )یجد حل المتباینتین الخطیتین( والتي تنص على) 19( حذف المهارة تم

 طلبة الصف ىعلى أن هذه المهارة أعلى من مستو%) 100(المعلمین والمعلمات والبالغة 
  .الثامن
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   االختبار التشخیصي: ًثانیا
طلبـة الـصف الثـامن األساسـي فـي والذي یهدف إلى تحدید األخطاء العددیة والجبریة لدى    

  . وتحدید درجة شیوعها TIMSS 2007 ضوء اختبار الدراسة الدولیة
  االختبار التشخیصيخطوات بناء 

 محمـــود اإلبیـــاريكمـــا یـــشیر  االختبـــارات التشخیـــصیة عـــن االختبـــارات التحـــصیلیة تختلـــف  
حـصیلیة هـو التقـویم،  من حیـث الموضـوع، فبینمـا الموضـوع األساسـي لالختبـارات الت)54: 1982(

نجـــد أن االختبـــارات التشخیـــصیة تهـــتم بتـــشخیص جوانـــب الـــضعف أو القـــصور أو األخطـــاء مـــن 
مـــن ) التلمیــذ(خــالل عــالج المفحـــوص لموضــوع معــین متجاهلـــة فــي ذلـــك مــا یــستحقه المفحـــوص 

درجــات، أي أنهــا ال تنظــر فــي حكمهــا علــى مجمــوع ماحــصل علیــه التلمیــذ مــن درجــات بقــدر مــا 
  .ى ما یقع فیه هذا التلمیذ من أخطاءتنظر إل

طالع علـــى األدب التربـــوي والبحـــوث والدراســـات والمقـــاالت المتعلقـــة وقـــد قـــام الباحـــث بـــاال  
ً هادفـا مـن  TIMSS وفـي ضـوء اختبـار،باألخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر بشكل عام

فـي بنـاء االختبـار التشخیـصي  من أجل االسـتفادة منهـا ،ذلك التعرف على األدوات التي استخدمت
  .الذي اعتمدت علیه هذه الدراسة

  :وقد مرت خطوات بناء االختبار التشخیصي بالخطوات التالیة
  . تحدید الهدف من االختبار-1    
  . االختبار التشخیصيیقیسها تحدید المهارات األساسیة التي -2    
  . االختبارمفردات صیاغة -3    
  .ختبار وضع تعلیمات اال-4    
  .   الصورة األولیة لالختبار-5    
  : ویشملً إجراءات ضبط االختبار إحصائیا-6    

  . متوسط زمن أداء االختبار-6:1
  .ثبات االختبار  -6:2        
   . صدق االختبار-6:3        
    . معامل التمییز ومعامل الصعوبة لمفردات االختبار-6:4        

   االختبارتحدید الهدف من: ًأوال
یهـدف هــذا االختبــار إلـى تحدیــد األخطــاء فـي موضــوع األعــداد والجبـر لــدى طلبــة الــصف       

، وتحدیـد درجــة شـیوعها حتــى TIMSS 2007 الثـامن األساسـي فــي ضـوء اختبـار الدراســة الدولیـة
  . یتمكن الباحث من وضع برنامج مناسب لعالجها
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   االختبار التشخیصيیقیسها تحدید المهارات األساسیة التي :ًثانیا
 وتتوافـق مـع الكتـاب TIMSS 2007اختبـار الدراسـة الدولیـة وهي المهارات التي تضمنها   

 یوضــح المهــارات التــي )6( مهــارة، ملحــق )21(المدرســي المقــرر أو الخبــرات الــسابقة للطلبــة وهــي 
  . یقیسها االختبار

   االختبارمفرداتصیاغة : ًثالثا
  :حیث كانت االختبار بمفرداتوقد صیغت 

  . تراعي الدقة العلمیة واللغویة-1
  . محددة وواضحة وخالیة من الغموض-2
  . ممثلة للمهارات المرجو قیاسها-3
  . مستوي الطلبةتناسب -4

   االختبار التشخیصي أن تكون من نوعیین مفرداتوقد راعى الباحث عند صیاغة 
  االختیار من متعدد: النوع األول

أســــئلة االختبـــــار، وهــــذا النـــــوع مــــن أكثـــــر أنــــواع االختبـــــارات مـــــن % 70ویمثــــل مـــــا نــــسبته 
 وأكثرهـــا مالئمــة لقیـــاس التحــصیل وتشخیـــصه لمختلـــف ،الموضــوعیة مرونـــة مــن حیـــث االســتخدام

  .المهارات المرجو تحقیقها
أن أسئلة االختیار مـن متعـدد تعتبـر أفـضل ) 347: 2007جامعة القدس المفتوحة، (وتشیر 

 وأكثرهـا مرونـة، إذ یمكــن اسـتخدامها لقیـاس أي مــن األهـداف التدریــسیة أنـواع األسـئلة الموضــوعیة
التـــي یمكـــن تقویمهـــا باختبـــارات كتابیـــة، باســـتثناء تلـــك األهـــداف التـــي تتطلـــب مهـــارة فـــي التعبیـــر 
الكتــــابي أو أصــــالة فــــي التفكیــــر، فهــــي ال تقتــــصر علــــى اســــتدعاء معلومــــات وحقــــائق، بــــل یمكــــن 

ج والتطبیــــق والتحلیــــل والتركیــــب وغیرهــــا مــــن النــــشاطات العقلیــــة بواســــطتها قیــــاس الفهــــم واالســــتنتا
التــــي تعــــرض ) أو المقدمــــة(األرومــــة : المركبــــة، ویتــــألف ســــؤال االختیــــار مــــن متعــــدد مــــن جــــزأین

المــشكلة التــي یــدور حولهــا الــسؤال، وقائمــة باإلجابــات الممكنــة تــدعى أبــدال الــسؤال، وفــي معظــم 
احــد صــحیح أو أنــه یمثــل أفــضل إجابــة، واألبــدال األخــرى االختبــارات الــشائعة یكــون هنــاك بــدیل و

  .     خطأ أو مضللة للمفحوص غیر المتیقن من معرفته وتدعى المموهات
  )التكمیل (أكمال الفراغ: الثانيالنوع 
  .من أسئلة االختبار% 30ویمثل ما نسبته   

 بوجــود فــراغ یكتــب أن أســئلة التكمیـل تتمیــز) 344: 2007جامعــة القــدس المفتوحــة، (     وتـشیر 
فیـــه المفحـــوص اإلجابـــة التـــي یطلبهـــا الـــسؤال، وال ینتـــشر هـــذا الـــشكل علـــى نطـــاق واســـع، ویكـــاد 

  .ینحصر استعماله في االختبارات الصفیة
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  :وضع تعلیمات االختبار: ًرابعا
 وصــیاغتها قــام الباحــث بوضــع تعلیمــات االختبــار التــي تهــدف المفــرداتعــدد بعــد تحدیــد   

 االختیـار مـن متعـدد مفـرداتإلجابـة علـى االختبـار فـي أبـسط صـورة ممكنـة، سـواء إلى شـرح فكـرة ا
  :كمال الفراغ، وقد راعى الباحث عند وضع تعلیمات االختبار ما یليإ مفرداتأو 

  . االسم، الجنس، اسم المدرسة، الشعبة:بیانات خاصة بالطالب أو الطالبة وهي - 1
 . وعدد البدائل وعدد الصفحاتاتالمفردعدد : تعلیمات خاصة بوصف االختبار وهي - 2

ــة باإلجابـــــة عـــــن جمیـــــع األســـــئلة ووضـــــع البـــــدیل الـــــصحیح فـــــي المكـــــان  - 3 تعلیمــــات خاصـــ
 .إكمال الفراغ في المكان المناسبمفردة ٕالمناسب، واجابة 

كمـال إ االختیـار مـن متعـدد أو مفـردات مفـردات محلولة كنمـوذج فـي كـل مـن مفردةوضع  - 4
 .لحلالفراغ لیتعرف الطالب على آلیة ا

 . إذا تراجع الطالب عن خیاره األولالمفردةوضع نموذج كیفیة حل  - 5

 .إرشاد الطالب أو الطالبة إلى عدم البدء بالحل إال إذا طلب منه ذلك - 6

 عنـد عـدم الـتمكن ىخـرأ مفـردة واالنتقـال إلـى المفـردةعدم إضاعة الوقت في التفكیر بحل  - 7
 .  لمفرداتمن حل أحد ا

  . سبة إذا أراداستخدام الطالب لآللة الحا - 8
  

   الصورة األولیة لالختبار  :ًخامسا
 قــام الباحــث بإعــداد االختبــار التشخیــصي فــي صــورته األولیــة، حیــث ســبق فــي ضــوء مــا  

 متكـاملین یمـثالن فـي مجموعهمــا كافـة مفـردات االختبـار، وقـد وزعـت مفــردات اشـتمل علـى كتیبـین
ًلك عنـــد تـــصمیمه لالختبـــار متبعـــا نفـــس المهـــارة الواحـــدة علـــى كـــل مـــن الكتیبـــین، وقـــام الباحـــث بـــذ

) 34(علــى الكتیـب األول واشـتمل ، TIMSS 2007األسـلوب المتبـع فـي اختبــار الدراسـة الدولیـة 
مفـــردة بـــصورة اختیـــار مـــن متعـــدد، لكـــل مفـــردة أربعـــة أبـــدال واحـــدة منهـــا فقـــط ) 24(مفـــردة منهـــا 
مفـــردة ) 22(مفـــردة منهـــا ) 29(كمـــال فـــراغ، والكتیـــب الثـــاني ویـــشمل إ اتمفـــرد) 10(صـــحیحة، و

كمـال إمفـردات ) 7(بصورة اختیار من متعـدد لكـل مفـردة أربعـة أبـدال واحـدة منهـا فقـط صـحیحة، و
مفــردة بــصورة اختیــار مــن متعــدد، ) 46(مفــردة منهــا ) 63(فــراغ، لیبلــغ مجمــوع مفــردات االختبــار 

 لجنـــــة مـــــن وبعـــــد كتابـــــة المفـــــردات تـــــم عرضـــــها علـــــى، )5(ملحـــــق  أكمـــــال فـــــراغ، ةمفـــــرد) 17(و
  :وذلك الستطالع آرائهم حول مدى صالحیة كل من) 4(المحكمین، ملحق 

  . االختبارمفردات عدد -1
  . تمثیل مفردات االختبار للمهارات العددیة والجبریة المرجو قیاسهاى مد-2
  .ً صحة مفردات االختبار لغویاى مد-3
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  .  من مفردات االختبار مفردة دقة صیاغة األبدال لكلى مد-4
  . مناسبة مفردات االختبار لمستوي الطلبةى مد-5

وقــد أشــار المحكمــون إلــى صــعوبة بعــض المفــردات تــم حــذف بعــضها واســتبدال أخــرى، مــع 
  .الحفاظ على أن المهارة الواحدة تقاس بثالث مفردات

  
 تقنین االختبار: ًسادسا

یة الـصورة  للتعرف علـى مـدى صـالح، بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة الباحثقام
، وطبــق االختبــار علــى أحــد صــفوف الثــامن األساســي بمدرســة بنــات بیــت الهیــا الختبــار لاألولیــة

 وعلـــــى أحــــــد صــــــفوف الثـــــامن األساســــــي بمدرســــــة الفــــــاخورة ،طالبــــــة) 43( وعــــــددهن ،اإلعدادیـــــة
 )1(ًطالبـا وطالبـة، تغیـب عـدد ) 70(ًطالبـا، لتبلـغ العینـة االسـتطالعیة ) 27(  وعـددهم ،اإلعدادیة

عــادة االختبــار وقــام الباحــث بحــذفهم لتــصبح إ عنــد مــن الطالبــات) 1(عــدد مــن الطــالب، وتغیــب 
، وراعـــي الباحـــث عنـــد ًطالبـــا) 26(طالبـــة و) 42( مـــنهم ًطالبـــا وطالبـــة) 68(العینـــة االســـتطالعیة 

ًیكـون عامـل الوقــت سـببا فـي األخطـاء، ولكنــه  تطبیـق االختبـار عـدم تحدیـد زمــن االختبـار حتـى ال
  .بكتابة زمن كل طالب وطالبة لیتمكن من حساب الزمن الحقیقي لالختبارقام 

  :وهدف الباحث من تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة التعرف على
 متوسط زمن أداء االختبار.  
 صدق االختبار. 

 ثبات االختبار. 

 معامل التمییز ومعامل الصعوبة لمفردات االختبار. 

  
  ار متوسط زمن أداء االختب-1
 عــن طریــق المتوســط الحــسابي لــزمن  الــدفتر األولختبــارتــم حــساب زمــن تأدیــة الطلبــة ال   

 بینمــا ، دقیقــة)30( حیــث بلــغ ،االختبــارمفــردات اســتجابة أول طالــب انتهــى مــن االســتجابة علــى 
، لــذا فقــد كــان متوســط الــزمنین دقیقــة) 40( االختبــار بلــغ مفــرداتزمــن اســتجابة آخــر طالــب علــى 

  .الدفتر األولهو الزمن المناسب لالستجابة على أسئلة اختبار  دقیقة، و)35(یساوي 
 عــن طریــق المتوســط الحــسابي لــزمن  الــدفتر الثــانيختبــارتــم حــساب زمــن تأدیــة الطلبــة ال

 بینمــا ، دقیقــة)20( حیــث بلــغ ،االختبــارمفــردات اســتجابة أول طالــب انتهــى مــن االســتجابة علــى 
، لــذا فقــد كــان متوســط الــزمنین دقیقــة) 30( االختبــار بلــغ تمفــردازمــن اســتجابة آخــر طالــب علــى 

الـــدفتر الثـــاني، وبـــذلك هـــو الـــزمن المناســـب لالســـتجابة علـــى أســـئلة اختبـــار دقیقـــة، و) 25(یـــساوي 
  .یصبح الزمن الكلي لالختبار ساعة كاملة
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   تصحیح االختبار-2
) 68(والمكونـة مـن  ،قام الباحث بتصحیح االختبـار بعـد تطبیقـه علـى العینـة االسـتطالعیة  

صبح الدرجـة تـعطـاء درجـة واحـدة لكـل سـؤال، وثـالث درجـات للمهـارة الواحـدة لإًطالبا وطالبة، وتـم 
، والدرجــــة الكلیــــة درجــــة) 29(للكتیــــب الثــــاني الدرجــــة الكلیــــة  و،درجــــة) 34(الكلیــــة للكتیــــب األول 

  .درجة) 63(لالختبار ككل 
  
  :صدق االختبار -3

  :یتبع الباحث الطرق التالیةللتحقق من صدق االختبار س
  صدق المحتوي: الطریقة األولي

ًمفــردات االختبــار مــستعینا بــاألدب التربــوي والبحــوث والدراســات الــسابقة التــي أعــد الباحــث   
اسـتخدمت االختبــارات التشخیــصیة، وقـام بعرضــه علــى مجموعــة مـن المحكمــین المتخصــصین فــي 

راه والمــشرفین التربویــون ومــدراء المــدارس ومدرســي الریاضـیات مــن أســاتذة الجامعــات بدرجــة الــدكتو
  :  الكفاءة والخبرة بهدف االستفادة من خبرتهم فیما یلييومدرسات الریاضیات ذو

 .الصیاغة اللغویة للمهارات  -1
 . االختبار للمهارات العددیة والجبریة التي تم حصرهامفردات مالئمة -2
 .ًمقترحات بخصوص االختبار عموما -3

 والدرجـــة العلمیـــة ومكـــان عملهـــم، وفـــي همءســمااوعـــدد المحكمـــین ) 4( ملحـــق رقـــم ویوضــح
بعـــض التعـــدیالت مثـــل أوجـــد قیمـــة فـــي المهـــارة  قـــام الباحـــث بـــإجراء ،ضـــوء مالحظـــات المحكمـــین

المتعلقــة بإیجــاد القیمــة العددیــة للمقــدار تــم اســتبدالها بالعبــارة أوجــد القیمــة العددیــة للمقــدار، وكــذلك 
علقـة بإیجـاد محــیط المـستطیل بمعلومیـة بعدیــه تـم تعـدیل الرمـوز التــي ترمـز إلـى الطــول المفـردة المت

  . والعرض إضافة لبعض التعدیالت اللغویة
  )صدق المحك(التالزمي صدق ال: ةنیالثاالطریقة 
هذه الطریقة على إیجاد معامل االرتباط بـین درجـات الطلبـة فـي االختبـار ودرجـاتهم تعتمد   

ًات فـي المدرســة، وحرصـا مــن الباحـث للبعـد عــن الذاتیـة فــي تقـدیرات المعلمــین فـي مبحـث الریاضــی
للریاضـیات االختبـار النهـائي فقد قام الباحث بحساب متوسط درجات طلبة العینة االسـتطالعیة فـي 

للعـــــام  األول درجــــة االختبــــار النهائیــــة للفــــصلو، 2010-2009للفــــصل الثــــاني للعــــام الدراســــي الــــسابق 
ــم الباحــث، 2011-2010الدراســي   ألن هــذه االختبــارات فــي المــدارس ؛والــذي الیخــضع للذاتیــة حــسب عل

تخــضع المتحانــات عامــة ولجــان تــصحیح مــن خــارج معلمــي المدرســة، ثــم تــم رصــد درجــات طلبــة العینــة 
 وهــذا یــدل ،)0.80( بیرســون فكــان  وتــم حــساب معامــل ارتبــاطالتشخیــصي،االســتطالعیة فــي االختبــار 
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یوضــــح درجــــات طلبــــة العینــــة ) 6( یتمتــــع بدرجــــة عالیــــة مــــن الــــصدق، ملحــــق علــــى أن االختبــــار
   .االستطالعیة

  
  الصدق التمییزي: ثالثةالالطریقة 

علـى عینـة الدراسـة وذلـك عـن " صـدق المقارنـة الطرفیـة" قام الباحـث بـإجراء الـصدق التمییـزي   
ـــدنیا طریـــق الترتیـــب التنـــازلي للـــدرجات، وحیـــث شـــكل كـــل مـــن المجمـــوعتین العلیـــا و  ًاطالبـــ) 17(ال

 للتعــرف (U) مــن العینــة موضــع الدراســة، وتــم اســتخدام اختبــار مــان ویتنــي )%27(وطالبــة بنــسبة 
متوســط درجـــات المجموعــة العلیـــا ومتوســط درجـــات المجموعــة الـــدنیا علــى كـــل علــى الفــروق بـــین 

  :یوضح ذلك) 6( والجدول مهارة عند تطبیق االختبار،
  

  )6(الجدول 
متوسط درجات الفروق بین على  ومستوى الداللة للتعرف (Z) وقیمة (U)موع الرتب وقیمة متوسط الرتب ومج

  .المجموعة العلیا ومتوسط درجات المجموعة الدنیا على كل مهارة
رقم 
متوسط  العدد المجموعة المهارة

 قیمة الداللة Zقیمة  Uقیمة  مجموع الرتب الرتب

 390.50 22.97 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
1- 

 204.50 12.03 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
51.5 -3.37724 

ًدال إحصائیا  
0.01عند مستوى   

 414.00 24.35 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
2- 

 181.00 10.65 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
28 -4.20041 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 371.50 21.85 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
3- 

 223.50 13.15 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
70.5 -2.84046 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 396.00 23.29 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
4- 

 199.00 11.71 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
46 -3.5978 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 413.00 24.29 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
5- 

 182.00 10.71 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
29 -4.18014 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 388.00 22.82 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
6- 

 207.00 12.18 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
54 -3.2845 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 372.50 21.91 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
7- 

 222.50 13.09 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
69.5 -2.86717 

ًدال إحصائیا  
0.01عند مستوى   

 340.50 20.03 17 رتفعي اإلجابات على مفردات االختبارم
8- 

 254.50 14.97 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
101.5 -1.70668 

ًغیر دال إحصائیا  
0.05عند مستوى   

 420.00 24.71 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
9- 

 175.00 10.29 17 ي اإلجابات على مفردات االختبارمنخفض
22 -4.56106 

ًدال إحصائیا عند مستوى 
0.01 

 384.50 22.62 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
10 -

 210.50 12.38 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
57.5 -3.21951 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 360.50 21.21 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
11 -

 234.50 13.79 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
81.5 -2.30589 

ًدال إحصائیا  
0.05عند مستوى   

 398.00 23.41 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
12 -

 197.00 11.59 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
44 -3.60487 

ًدال إحصائیا عند مستوى 
0.01 
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 348.00 20.47 17 فعي اإلجابات على مفردات االختبارمرت
13 -

 247.00 14.53 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
94 -1.81804 

ًغیر دال إحصائیا  
0.05عند مستوى   

 353.00 20.76 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
14 -

 242.00 14.24 17 جابات على مفردات االختبارمنخفضي اإل
89 -2.05238 

ًدال إحصائیا  
0.05عند مستوى   

 411.50 24.21 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
15 -

 183.50 10.79 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
30.5 -4.17473 

ًدال إحصائیا  
0.01عند مستوى   

 327.50 19.26 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
16 -

 267.50 15.74 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
114.5 -1.15045 

ًغیر دال إحصائیا  
0.05عند مستوى   

 390.50 22.97 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
17 -

 204.50 12.03 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
51.5 -3.52458 

ًدال إحصائیا  
0.01عند مستوى   

 415.00 24.41 17 رتفعي اإلجابات على مفردات االختبارم
18 -

 180.00 10.59 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
27 -4.19696 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 391.50 23.03 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
19 -

 203.50 11.97 17 جابات على مفردات االختبارمنخفضي اإل
50.5 -3.40202 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 397.50 23.38 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
20 -

 197.50 11.62 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
44.5 -3.58842 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

 405.00 23.82 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
21 -

 190.00 11.18 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار
37 -4.06398 

  ًدال إحصائیا
 0.01عند مستوى 

الدرجة  442.00 26.00 17 مرتفعي اإلجابات على مفردات االختبار
الكلیة 

 153.00 9.00 17 منخفضي اإلجابات على مفردات االختبار للمھارات
0 -5.00276 

ًدال إحصائیا عند مستوى 
0.01 

) 0.05، 0.01( ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة " Z"أن قیمة ) 6(یتضح من الجدول 
یحل المسائل اللفظیة المشتملة على  (:ىوالتي تنص عل) 8(لجمیع المهارات عدا المهارات 

یحول الكسر العادي إلى نسبة مئویة في المسائل  (:ىوالتي تنص عل) 13(، والمهارة )الكسور
یجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه  (:ىوالتي تنص عل) 16(، والمهارة )وبالعكساللفظیة 

متوسط ، وهذا یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )ًمستخدما الحدود والمقادیر الجبریة
 في جمیع مهارات درجات المجموعة العلیا ومتوسط درجات المجموعة الدنیا على كل مهارة

 عدا مفردات، وهذا یدلل على صدق االختبار لمعظم ال)16، 13، 8(ت االختبار عدا المهارا
، )16، 13، 8(، مما دفع الباحث إلى حذف المهارات الثالثة السابقة )16، 13، 8( مفرداتال

  .مهارة) 18(لیصبح عدد المهارات 
  
  :ثبات االختبار -4

  :للتحقق من ثبات االختبار استخدم الباحث الطرق التالیة
  الثبات عن طریق إعادة تطبیق االختبار: ألوليالطریقة ا

، ثالثـة أسـابیع زمنـي مدتـه صـلیث تم تطبیق االختبار مرتین على العینة االستطالعیة نفـسها بفاح
وتــم حــساب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــات الطلبــة فــي التطبیــق األول ودرجــاتهم فــي التطبیــق 

) 7(بـــر عـــن ثبـــات قـــوي لالختبـــار، ملحـــق رقـــم  وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال یع،)0.87(الثـــاني فكـــان 
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ودرجــاتهم فــي لالختبــار التشخیــصي یوضــح درجــات طلبــة العینــة االســتطالعیة فــي التطبیــق األول 
  .التطبیق الثاني لالختبار

  معامل ألفا كرونباخبطریقة الثبات : الثانیةالطریقة 
بـاخ، حیـث تبــین أن بمعادلـة ألفـا كروناسـتعان الباحـث فـي حـساب معامـل الثبـات لالختبـار 

تطمـئن الباحـث تؤكـد ثبـات االختبـار و قیمـة عالیـة للثبـات وهـو )0.84(معامل ألفا كرونباخ یـساوي 
  . إلى تطبیق االختبار على عینة الدراسة

  : لالختبارتمییز ومعامل الصعوبةال معامل -5
 التـــي یقیـــسها یقـــصد بتمییـــز المفـــردة مـــدى قـــدرتها علـــى التمییـــز بـــین الطلبـــة الممتـــازین فـــي الـــصفة

مــا تــم اتبــاع االختبــار، وبــین الطلبــة الــضعفاء فــي تلــك الــصفة، ولغــرض حــساب تمییــز المفــردات 
  :یلي
 ًب الدرجات التي حصل علیها الطلبة في االختبار تنازلیا من أعلى درجة إلى أدني درجةیرتت.  
 ات وتمثـل أخذ مجموعتین من الدرجات، تمثل إحداهما الطلبـة الـذین حـصلوا علـى أعلـى الـدرج

العلیــا والــدنیا مــن % 27الثانیــة األفــراد الــذین حــصلوا علــى أدنــى الــدرجات، وقــد وجــد أن نــسبة ال 
 الدرجات تمثل أفضل نسبة یمكن أخذها في إیجاد تمییز المفردات 

 ). 79: 1997عبد الجلیل الزوبعي وآخرون، (

% 27جات والتــي تمثــل مــن الطلبــة الــذین حــصلوا علــى أعلــى الــدر) 17(وقــد اختــار الباحــث عــدد 
مـن الطلبـة الـذین حـصلوا علـى ) 17(، وعـدد )68(من مجموع عینـة الدراسـة االسـتطالعیة البالغـة 
  .أدني الدرجات والتي تمثل نفس النسبة السابقة

  إحصاء عدد الطلبة الذین أجابوا عن المفـردة بـصورة صـحیحة فـي كـل مـن المجمـوعتین العلیـا
 .والدنیا

 مجموعــة الــدنیا الــذین أجــابوا عــن المفــردة بــصورة صــحیحة مــن عــدد طــرح عــدد الطلبــة فــي ال
الطلبة في المجموعة العلیا الذین أجابوا عن المفردة بصورة صحیحة، ثـم یقـسم النـاتج علـى نـصف 

 .مجموع عدد الطلبة في المجموعتین العلیا والدنیا، والقیمة الناتجة هي قوة تمییز المفردة

  ):571: 2005كمال زیتون، (مییز المفردة هي          ومعادلة إیجاد قوة ت
     م- م                       

  =     ت 
 3* ك0.5                     

  :حیث
  .قوة تمییز المفردة= ت 
  .مجموع اإلجابات الصحیحة للمجموعة العلیا= م  

 د ع

 ع
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  .مجموع اإلجابات الصحیحة للمجموعة الدنیا= م  
   المجموعتین العلیا والدنیامجموع عدد الطلبة في= ك 

وبــالتعویض فـــي هـــذه المعادلـــة تمكـــن الباحـــث مـــن تحدیـــد معامـــل التمییـــز لكـــل مفـــردة مـــن   
، وقـد اعتبـر الباحـث أن المفـردة الممیـزة ) مفردة63ن االختبار مكون من إحیث (مفردات االختبار 

ـــة إذا كـــان معامـــل ًهـــي التـــي یكـــون معامـــل تمییزهـــا موجبـــا، وأن هـــذه المفـــردة تكـــون جیـــدة ومقبو ل
  .یوضح ذلك) 7(، والجدول وهى قیم تشیر إلى القدرة التمییزیة لالختبار) 0.2(تمییزها الیقل عن 

  
  )7(جدول 

  معامل التمییز لمهارات االختبار

 المھارة
اإلجابات 
الصحیحة 
 للفئة العلیا

اإلجابات 
الصحیحة 
 للفئة الدنیا

مجموع اإلجابات 
الصحیحة 

 للفئتین

الفرق 
ابات لإلج

الصحیحة 
 للفئتین

معامل 
 التمییز

جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة ) 1 (
 على الحدود الجبریة) وضرب وقسمة

43 25 68 18 0.35 

 0.45 23 47 12 35 یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة) 2 (

جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة ) 3 (
األعداد النسبیة المشتملة على ) لقسمةوالضرب وا
 حدود جبریة

46 36 82 10 0.2 

 0.37 19 45 13 32 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري) 4 (

) الضرب والقسمة(یجري العملیات الریاضیة ) 5 (
 على الكسور العادیة

45 20 65 25 0.49 

 0.35 18 68 25 43 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس) 6 (

على ) الجمع والطرح(یجري العملیات الریاضیة ) 7 (
 الكسور العادیة

26 13 39 13 0.25 

 0.14 7 25 9 16 یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور) 8 (

 0.39 20 28 4 24 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة) 9 (

یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها ) 10 (
 معلوم معادلتهعلى مستقیم 

27 13 40 14 0.27 

 0.22 11 37 13 24 یحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة) 11 (

 0.41 21 51 15 36 یجد قیمة المجهول في تناسب معین) 12 (

یحول الكسر العادي إلى نسبة مئویة في ) 13 (
 المسائل اللفظیة وبالعكس

32 21 53 11 0.22 

 د
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عداد صحیحة إذا علم یجد مجموع ثالثة أ) 14 (
 أوسطها

21 10 31 11 0.22 

 0.53 27 65 19 46 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس) 15 (

یجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه ) 16 (
 ًمستخدما الحدود و المقادیر الجبریة

15 11 26 4 0.08 

یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول ) 17 (
 عداد الصحیحةواحد ضمن مجموعة األ

19 4 23 15 0.29 

 0.55 28 52 12 40 یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة) 18 (

یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین ) 19 (
 مربعین

32 13 45 19 0.37 

یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو ) 20 (
 مجموع مكعبین

40 19 59 21 0.41 

 0.33 17 49 16 33 قدار ثالثيیجد قیمة مفكوك على صورة م) 21 (

  
  
                        قام الباحث بحساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار  -

  ):573: 2005كمال زیتون، (بالمعادلة 
  
 

  في المجموعتین العلیا والدنیا عدد اإلجابات الصحیحة                               
 = بة          معامل الصعو

  )مجموع عدد الطلبة في المجموعتین العلیا والدنیا * (3                                
   
) 0.8 ، 0.2(محصورة بین الوكان الهدف من إیجاد معامل الصعوبة حذف المهارات غیر   

  .یوضح ذلك) 8(والجدول وهذه القیم جیدة ألغراض هذه الدراسة، 
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  )8(جدول رقم 
   لمهارات االختبارالصعوبةمعامل 

 المھارة
اإلجابات 
الصحیحة 
 للفئة العلیا

اإلجابات 
الصحیحة للفئة 

 الدنیا

مجموع اإلجابات 
الصحیحة 

 للفئتین

الفرق 
لإلجابات 
الصحیحة 

 للفئتین

معامل 
 السھولة

جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة ) 1(
 على الحدود الجبریة) وضرب وقسمة

43 25 68 18 0.67 

 0.46 23 47 12 35 یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة) 2(

جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة ) 3(
األعداد النسبیة المشتملة على ) لقسمةوالضرب وا
 .حدود جبریة

46 36 82 10 0.8 

 0.44 19 45 13 32 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري) 4(

) الضرب والقسمة(ضیة یجري العملیات الریا) 5(
 على الكسور العادیة

45 20 65 25 0.64 

 0.67 18 68 25 43 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس) 6(

على ) الجمع والطرح(یجري العملیات الریاضیة ) 7(
 الكسور العادیة

26 13 39 13 0.38 

 0.25 7 25 9 16 یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور) 8(

 0.27 20 28 4 24 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة) 9(

یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها على ) 10(
 مستقیم معلوم معادلته

27 13 40 14 0.39 

 0.36 11 37 13 24 یحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة) 11(

 0.5 21 51 15 36 یجد قیمة المجهول في تناسب معین) 12(

یحول الكسر العادي إلى نسبة مئویة في ) 13(
 المسائل اللفظیة وبالعكس

32 21 53 11 0.52 

یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم ) 14(
 أوسطها

21 10 31 11 0.3 

 0.64 27 65 19 46 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس) 15(

ًیجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه مستخدما ) 16(
 لحدود و المقادیر الجبریةا

15 11 26 4 0.25 

یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول ) 17(
 واحد ضمن مجموعة األعداد الصحیحة

19 4 23 15 0.23 

 0.51 28 52 12 40 یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة) 18(

 0.44 19 45 13 32 یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین) 19(

یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع ) 20(
 مكعبین

40 19 59 21 0.58 

 0.48 17 49 16 33 یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي) 21(
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تمییــز ومعامــل ال معامــلبعــد قیــام الباحــث بالتأكــد مــن صــدق االختبــار وحــساب كــل مــن و      
یحـل المـسائل  (:ىوالتـي تـنص علـ) 8( المهـارة: ، وهـيبحذف ثالثة مهـاراتقام   لالختبارالصعوبة

یحــول الكــسر العــادي إلــى  (:ى والتــي تــنص علــ،)13(، والمهــارة )اللفظیــة المــشتملة علــى الكــسور
یجـــد محـــیط  (:ى والتـــي تـــنص علـــ،)16(، والمهـــارة )نـــسبة مئویـــة فـــي المـــسائل اللفظیـــة وبـــالعكس

) 18(لیـــصبح عـــدد المهـــارات ، )ًالمـــستطیل بمعلومیـــة بعدیـــه مـــستخدما الحـــدود والمقـــادیر الجبریـــة
  .مهارة
  

  الصورة النهائیة لالختبار
 أصـــبح االختبــار فـــي صـــورته النهائیـــة بدرجـــة مقبولـــة مـــن بنــاء علـــى مـــا تـــم مـــن إجـــراءات  

 والتــــي تقــــیس المهــــارات ،مفــــردة) 54( مــــن ًا وكــــذلك مــــن تمییــــز للمفــــردات مكونــــ،الثبـــات والــــصدق
 وهـي تحـدد فـي مجموعهـا درجـة ،مفـردات) 3(رة بحیث یكون لكل مها) 18(السابقة الذكر وعددها 

، درجــات لكــل مهــارة) 3(، وهــي درجــة واحــدة لكــل مفــردة بواقــع الطالــب فــي االختبــار التشخیــصي
  .)9(، ملحق وبالتالي یمكن تطبیقه على أفراد عینة الدراسة

  
   وتصحیحهتطبیق االختبار

ًطالبا، ) 193(طالبة، منهم ًطالبا و) 369(قام الباحث بتطبیق عینة الدراسة المكونة من 
طالبة من طلبة الصف الثامن األساسي، وتم تصحیح االختبار على أساس إعطاء درجة ) 176(

 ًادرجات للمهارة معتمد) 3( خاطئة، بواقع مفردةٕواحدة لكل مفردة صحیحة واعطاء صفر لكل 
یعتبر ارة أو مفردتین من مفردات المهعلى أن كل طالب یجیب عن جمیع مفردات المهارة 

 مفردة غیر مكتسب للمهارة، ةیجیب عن أی ًمكتسبا للمهارة ، وكل من یجیب مفردة واحدة أو ال
  : التالي)9 (وكانت النتائج كما یظهرها جدول
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  )9(جدول 
  االختبار التشخیصينتائج األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر بناء على 

غیر مكتسب  مكتسب المهارة
 هارةالم

 المهارة
أجابوا 

)3( 
أجابوا 

)2( 
أجابوا 

)1( 
أجابوا 

)0( 

نسبة 
اكتساب 
 المهارة

نسبة 
األخطاء 
 الشائعة

جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة 
 على الحدود الجبریة) وضرب وقسمة

44 146 140 39 51.5% 48.5% 

 %64.5 %35.5 67 171 116 15 یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة
جمع وطرح (یجري العملیات الریاضیة األربعة 

األعداد النسبیة المشتملة ) لقسمةوالضرب وا
 على حدود جبریة

160 159 43 7 86.5% 13.5% 

 %58.5 %41.5 85 131 132 21 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري
) الضرب والقسمة(یجري العملیات الریاضیة 

 على الكسور العادیة
102 138 88 41 65% 35% 

 %55.3 %44.7 55 149 135 30 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس
على ) الجمع والطرح(یجري العملیات الریاضیة 

 الكسور العادیة
102 150 94 23 68.2% 31.8% 

 %84.2 %15.8 131 180 53 5 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة
ا على یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاه

 مستقیم معلوم معادلته
18 84 173 94 27.7% 72.3% 

 %86.5 %13.5 167 152 48 2 یحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة
 %64.5 %35.5 68 170 103 28 یجد قیمة المجهول في تناسب معین

یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم 
 أوسطها

1 63 171 134 17.4% 82.6% 

 %43.4 %56.6 35 125 137 72 ً عدد صحیح  مرفوعا  ألسیحسب قیمة أي
یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول 

 واحد ضمن مجموعة األعداد الصحیحة
1 55 158 155 15.2% 84.8% 

 %78.1 %21.9 134 154 64 17 یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة
 %85.7 %14.3 139 177 47 6 یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین

یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع 
 مكعبین

0 2 109 258 0.5% 99,5% 

 %90.8 %9.2 192 143 34 0 یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي
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التعریـف اإلجرائـي فـي الدراسـة الحالیـة اطالع الباحث علـى الدراسـات الـسابقة، ومن خالل 
فــأكثر كحــد فاصــل لتحدیــد األخطــاء الــشائعة للمهــارات، % 40لنــسبة عتمــد االلخطــأ الــشائع والــذي 

أقــل مــن (فقـد تــم حــذف ثالثــة مهــارات مـن البرنــامج بــسبب أن نــسبة شــیوعها منخفـضة بــین الطلبــة 
 والتـــي تـــنص ى،، األولـــ) بعـــد اطالعـــه علـــى الدراســـات الـــسابقةالنـــسبة التـــي حـــددها الباحـــث% 40
ة الجمــع والطــرح والــضرب والقــسمة علــى األعــداد النــسبیة یجــري العملیــات الریاضــیة األربعــ (:ىعلــ

 :ى تـنص علــى والتـ،، والثانیـة%13.5 والتـي تبلـغ  نـسبة شـیوعها ،)المـشتملة علـى الحـدود الجبریـة
 والتـــي تبلـــغ  نـــسبة شـــیوعها ،)یجـــري العملیـــات الریاضـــیة الـــضرب والقـــسمة علـــى الكـــسور العادیـــة(

لعملیــــات الریاضــــیة الجمــــع والطــــرح علــــى الكــــسور یجــــري ا (:ى تــــنص علــــى والتــــ،، والثالثــــة35%
  .%31.8 والتي تبلغ  نسبة شیوعها ،)العادیة

مهـــارة، وهـــو ) 15(مفـــردة تمثـــل ) 45: (ًوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق یـــصبح االختبـــار مكونـــا مـــن
والـــــذي طبـــــق علـــــى المجمـــــوعتین ) 10(، ملحـــــق )القبلـــــي والبعـــــدي(صـــــورة االختبـــــار التحـــــصیلي 

المهـارات المتـضمنة فـي ) 15(بـار قبلـي وبعـدي، وتمثـل المهـارات الـسابقة التجریبیتین للدراسة كاخت
 ).    11(البرنامج وسیقوم البرنامج بعالجها، ملحق 

  
  : بناء البرنامج 

هـــدفت الدراســـة إلـــى بنـــاء برنـــامج لعـــالج األخطـــاء الریاضـــیة للمهـــارات العددیـــة والجبریـــة   
وكـذلك كیفیـة  ، للـصف الثـامن األساسـيTIMSS 2007الدراسـة الدولیـة األساسـیة التـي تـضمنتها 

، بحیـث یتنـاول أكثـر أنمـاط تلـك المهـارات المتـضمنة فـي البرنـامجاكتـساب هـذه تدریب الطلبة علـى 
ًاألخطاء شیوعا من خـالل االختبـار التشخیـصي المعـد، ومعرفـة فاعلیـة تـدریس هـذا البرنـامج لعینـة 

  : في بناء البرنامج على المصادر التالیةمن طلبة الصف الثامن األساسي، وقد اعتمد الباحث 
 البحــوث والدراســات الــسابقة ســواء الخاصـــة باألخطــاء الــشائعة فــي الریاضــیات أو الریاضـــیات   -1

  . یشكل عام
  .  االتجاهات الحدیثة في تدریس الریاضیات-2
  ). الدنیا والعلیا( خصائص الریاضیات في المرحلة األساسیة -3
ء التربیــــة فــــي عــــالج األخطــــاء الــــشائعة فــــي الریاضــــیات وأعــــداد البــــرامج  آراء الخبــــراء وعلمــــا-4

  .المقترحة
وبناء على آراء ، TIMSS 2007وبناء على المهارات المتضمنة قي اختبار الدراسة الدولیة 

التحصیلي للمجموعتین  والتحقق من الصدق والثبات، وبعد تطبیق االختبار المحكمین للمهارات
، قام الباحث بتحدید قائمة المهارات العددیة والجبریة التي یعالجها والطالباتالتجریبیتین للطالب 

  :  وكانت كما یلي)12(، ملحق البرنامج المقترح
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  )10(جدول 

  التي قام البرنامج بعالجهاقائمة المهارات 
 المهارة رقم المهارة

 د الجبریةعلى الحدو) جمع وطرح وضرب وقسمة(یجري العملیات الریاضیة األربعة  )1(

 یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة )2(

 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري )3(

 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس )4(

 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة )5(

 یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها على مستقیم معلوم معادلته )6(

 قة بین متغیرین بصیغة ریاضیةیحدد العال )7(

 یجد قیمة المجهول في تناسب معین )8(

 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس )9(

 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس )10(

 یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول واحد ضمن مجموعة األعداد الصحیحة )11(

  األولیةیحلل العدد الصحیح إلى عوامله )12(

 یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین )13(

 یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع مكعبین )14(

 یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي )15(

  
  :وقام الباحث بعدد من الخطوات لبناء البرنامج تمثلت في الخطوات التالیة

  :  شتمل اإلطار العام علي ما یلياد  تحدید اإلطار العام للبرنامج وق:ًأوال
  .   )تعریف البرنامج ( مقدمة للبرنامج-أ

  لبرنامجل األهداف العامة - ب
  .                 مبررات إعداد البرنامج-ج
  .األسس التي تم في ضوئها البرنامج - د
  . تحدید محتوى البرنامج: ًثانیا
  .تحدید أسالیب تدریس البرنامج: ًثالثا
  .تحدید األنشطة المصاحبة والوسائل المساعدة : ًرابعا

  . تحدید أسالیب تقویم تعلم الطلبة في إطار هذا البرنامج: ًخامسا
   ضبط البرنامج : ًسادسا
  . تحدید الخطوات اإلجرائیة للدراسة: ًسابعا
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  : وفیما یلي شرح تفصیلي لذلك
  

  :  اإلطار العام للبرنامج: ًأوال
   .بالبرنامج ومبرراته وأسسه وأهدافهویتناول هذا اإلطار تعریف   

  :عنوان البرنامج
 لــدى طلبــة الـصف الثــامن األساســي برنـامج مقتــرح فــي عـالج األخطــاء الریاضــیة الـشائعة"
   ."TIMSS 2007الدراسة الدولیة في ضوء 

  : المدة الزمنیة للبرنامج
رق تنفیـــذ ً أســبوعیا، واســتغحــصتین وذلــك بواقــع ،حــصة دراســیة) 18(تكــون البرنــامج مــن   
، 2011-2010 أي فیمـا یعــادل شـهرین ونــصف فـي الفــصل الدراسـي الثــاني ،أســابیع) 9(البرنـامج 

  .وهذا من خالل تصنیف البرنامج إلى جلسات كل جلسة تحتوي على حصة دراسیة أو أكثر
  
   :)تعریف البرنامج( مقدمة البرنامج -أ

األخطاء الشائعة في عالج إعداد برنامج تعلیمي لًانطالقا من حرص الباحث على     
، كان البد من التطرق إلى البرامج التعلیمیة ومفهومها، حیث تنوعت موضوع الجبر واألعداد

 مجموعة من المعارف :بأنه) 9: 2007(وتعددت تعریفات البرامج فعرفتها حنان أبو سكران 
المتعلمین بقصد والمفاهیم والمناشط والخبرات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من 

 وتحقیق األهداف ، تعدیل سلوكهمأياحتكاكهم بها وتفاعلهم معها بشكل یؤدى إلى تعلمهم 
 وحدة :بأنه) 75: 2000(، كما یعرفه عفانة التربویة التي ینشدونها من وراء ذلك بطریقة شاملة

لیب الخبرات واألنشطة والوسائل وأساطریقة مترابطة ومتضمنة مجموعة تعلیمیة مصممة ب
  .التدریس وأسالیب التقویم المتنوعة

 مجموعة من األنشطة والخبرات التعلیمیة والوسائل وأسالیب العرض : وعرفه الباحث بأنه
والطرق واستراتیجیات التدریس والتقویم التي تهدف إلى عالج األخطاء الریاضیة الشائعة المتعلقة 

ذ من خالل مجموعة من الحصص المخطط نفُباألعداد والجبر لطلبة الصف الثامن األساسي، وت
  . لها

  
  : األهداف العامة للبرنامج -ب

ًبدایــة أي نــشاط أو برنــامج یعتبــر عنــصرا أساســیا فــي عملیــة اإلعــداد، بــل تعتبــر األهــداف  ً
 البرنــــامج وطبیعتـــه ونـــشاطاته ووســــائله وأســـالیبه التقویمیــــة، ىبمثابـــة معیـــار یتحــــدد بموجبـــه محتـــو

  .تدریس التي تتالءم مع تحقیق هذه األهدافباإلضافة إلى طریقة ال
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وبناء على ذلك یهدف البرنامج إلى عالج األخطاء الریاضیة للمهارات العددیة والجبریة 
 للصف الثامن األساسي، والتي تم TIMSS 2007األساسیة التي تضمنتها الدراسة الدولیة 

لهدف العام األهداف العامة تحدیدها من خالل نتائج االختبار التشخیصي المعد، یتفرع من ا
  :التالیة

 اكتساب المفاهیم والمهارات والكفایات األساسیة المتعلقة باألعداد واألرقام والعملیات الحسابیة -1
  .علیها، وتمكین الفرد من توظیفها واستخدامها في حیاته الیومیة

  .تحقق من صحتهاً اكتساب القدرة على إجراء الحسابات ذهنیا، وعلى تقدیر اإلجابات وال-2
 اكتساب قدر كاف من المعلومات الریاضیة األساسیة التي یحتاجها الطالب في دراسته -3

  .الالحقة، وفي دراسة الموضوعات األخرى
النظام والترتیب والتركیز والصبر والمثابرة والثقة بالنفس :  تنمیة اتجاهات وعادات سلیمة مثل-4

  .مختلفةوالتعاون وحسن التصرف في المواقف ال
 تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو الریاضیات وتذوق جوانب الجمال والتناسق في بنائها -5

  .وأسلوبها ومحتواها
 والتطبیقات والعالقات علیها والعملیات المجموعة مفهوم مثل جدیدة جبریة مفاهیم استیعاب -6

  .والمعادلة
 والصحیحة الكلیة األعداد دراسة اللخ من فیها التوسع إلى والحاجة األعداد طبیعة إدراك -7

  .بخواصها واإللمام والحقیقیة والنسبیة
  .والرموز المتغیرات خالل من التجرید إلى المحسوس من بالطالب االنتقال -8
  : تعزیز ثقة الطالب بنفسه وتحقیق ذاته من خالل التوصل إلى الحل السلیم عن طریق-9

  .جة من فروض مقترحة تمكین الطالب من استخالص النتی-9:1   
  . مساعدة الطالب على فهم منطقیة العبارات والكشف عن اللبس والغموض-9:2   
 .  إثارة القدرات الذهنیة للطالب ومساعدته على حسن توجیهها-3:9 

  
  :  مبررات إعداد البرنامج- ج

الریاضیات باألخطاء الشائعة في  تي اهتمتال السابقة ًاستنادا إلى األدب التربوي والدراسات
استطاع الباحث أن وطرق عالجها ، TIMSS 2007الدراسة الدولیة بشكل عام أو في ضوء 

   :یحدد المبررات التالیة التي دعته لتصمیم البرنامج
   األخطاء العددیة والجبریة المتكررة التي یقع فیها الطلبة سواء األخطاء العشوائیة

 .منها أو األخطاء النمطیة

  الطلبة للمهارات العددیة والجبریة التي یستهدفها اختبار الدراسة  عدم إتقان معظم                
 .TIMSS 2007الدولیة 
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  اختبار یستهدفها التي للمهارات والجبریة العددیة األخطاء یعالج برنامج یوجد ال 
 .TIMSS 2007 لدولیة االدراسة

  الدولیة الدراسة اختبار یستهدفها التي والجبریة العددیة المهارات تنمیة TIMSS 

 . المدارس في الریاضیات تحصیل ىمستو لرفع 2007

  الطلبة تحصیل ىمستو رفع على یساعد والجبریة العددیة المهارات الطلبة تعلیم 
 الحیاة مواقف مع التكیف على تساعده المهارة على الطالب فقدرة الریاضیات، في

 .المرجوة فاألهدا تحقیق في یسهم مما األحداث، ومتغیرات

  :اآلتي إلى االستناد تم البرنامج لصیاغة دعت السابقة التي المبررات ضوء وفي

 التطبیق قبل الطلبة مع البرنامج أهداف مناقشة. 

 نشاط نهاإ حیث من الجبر أو ،األعداد موضوع في سواء المهارة طبیعة مناقشة 
 على العمل مع المعروفة العالقات حدود تتجاوز عالقات تكوین إلى یهدف عقلي

 .النشاط هذا تأصیل

 الطالب اتجاهات في تغیرات بإحداث وذلك ،المهاریة بقدراته الطالب ثقة تنمیة 
 .طاقاته مستویات أعلى استخدام على تعنیه التي بالصورة ودوافعه وقیمه

 ىالمستو إلى البسیط ىالمستو من تتدرج التي التدریبات بعض الباحث یقدم 
 .لمهاراتا تنمیة بهدف المتقدم

 لدى اإلبداع لتنمیة ومتنوعة متعددة أسالیب واستخدام التدریس طرق في التنوع 
 .التعلیمي الموقف یقتضیه ما حسب الطلبة

 :التالیة األسالیب استخدامتم  البرنامج هذا إطار وفي

 :التالیة الممارسات خالل من وذلك الطلبة تشجیع إلى الباحث ممارسات تهدف أن

 .ومتسلسل منطقي بأسلوب جالبرنام عرض - 1

 . الثامن بالصف المقررة العلمیة المادة یخدم بما البرنامج توظیف - 2

 .هادفة بأسالیب وأفكار طرق عرض - 3

 .للصعب السهل من تدریجي بشكل البرنامج عرض - 4

  .وحلولها مشاكل طرح في الجماعیة المشاركة على الطلبة وتشجیع الذاتي، التعلم توظیف - 5
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 لألهداف البرنامج هذا تحقیق ىمد على التعرف على تساعد تقویم أسالیب البرنامج نیتضم - 6
 خالل من وتتكون الدرس أثناء األولى تنفد بحیث مرحلتین على التقویم ویتم ،الموضوعة
 وتهدف البرنامج نهایة في فتكون الثانیة المرحلة أما األسالیب، من ذلك وغیر واألسئلة المالحظة

  .المهارات تلك في الطلبة ىمستو على التعرف إلى

  :التالیة بالصفات المقترح البرنامج یتمیز أن ینبغي هنا ومن

 .األساسي الثامن الصف طلبة ىمستو یناسب أن - 1

 .أهدافه لیحقق ومباشرة میسرة بطریقة قدمُی أن - 2

 .مبادئه أحد الراجعة فالتغذیة معلوماته باسترجاع یدرسه الذي للفرد یسمح أن - 3

 . واإلرشاد بالتوجیه المصحوب الذاتي التعلم صور من مناسبة بصورة یقدم أن - 4

  :التالیة اإلجرائیة المراحل خالل من البرنامج ممُص فقد هنا ومن

 .بعالجها البرنامج سیقوم التي والجبریة العددیة المهارات تحدید مرحلة - 1

 .اراتالمه هذه اكتساب عند تحقیقها یجب التي اإلجرائیة األهداف تحدید مرحلة - 2

 .موضوعات شكل في وتنظیمها التعلیمیة الخبرات اختیار مرحلة - 3

 .والقیاس التقویم أدوات بناء مرحلة - 4

 .البرنامج لدراسة خطة وضع مرحلة - 5

 أن إال ،أبعاد عدة على تقوم التربویة العملیة أن من بالرغم :البرنامج هذا ضمن الباحث دور
 دوره له توضح عریضة ًخطوطا المعلم یقدم دلیلال ولهذا ،المعلم على كبیر بشكل یعتمد نجاحها

  :  یلي كما وهي البرنامج هذا ضمن به یقوم الذي

 :حیث من الصف غرفة داخل مناسبة بیئة یوفر أن المعلم على - 1

a. العرض خالل المناسب الوقت إعطاء. 

b. ببالهم یدور ما عن للتعبیر للطلبة الحریة إعطاء. 

c. وعوالتن العرض طریقة في المستمر الجدید.  

 :خالل من وذلك الطلبة قدرات تطویر إلى المعلم یسعى أن - 2

  .مختلفة مواقف في المهارة تطبیق من الطالب یتمكن حتى األنشطة من العدید تقدیم  - 1

 .یناسبه ما لتحدید الفرصة الطالب إعطاء  - 2
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 تعلم تقبل على طلبته ویشجع ودافعیه بحماس البرنامج محتوي یقدم أن المعلم على - 3
 .الدراسیة مقرراته یخدم بما والجبریة لعددیةا المهارات

  .الریاضیات مبحث في للتمكن المهارات تلك أهمیة إبراز -

  .ومستقبله الطالب حاضر في المهارات هذه أهمیة عن الكشف -

   .مستمر بشكل الراجعة التغذیة استخدام -

  : البرنامجبناء  األسس التي تم في ضوئها -د
  :  األسس التالیة في بنائهىیاغة البرنامج تم االستناد إلفي ضوء المبررات التي دعت لص  

 : األسلوب العلمي  -1
  : المقترح على أسلوب علمي ویتمثل هذا األسلوب بما یليالبرنامجاعتمد الباحث في بناء 

 تحدید األخطاء الشائعة في المهارات الجبریة والعددیة لدى الطلبة من خالل نتائج -1:1
  .عداالختبار التشخیصي الم

 عرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمین المتخصصین إلبداء الرأي فیه -1:2
  .ٕواجراء التعدیالت الالزمة

  : مراعاة التنوع  -2
وأسالیب التعلمیة ویقصد به التنوع في طرائق التدریس واألنشطة والوسائل التعلیمیة 

  .قیق األهداف المنشودةالتقویم، والذي من شأنه أن یضمن فعالیة من قبل الطلبة وتح
 :فعالیة الطالب ونشاطه  -3

ًمن خالل تشجیع الطلبة واثارة دافعیتهم للتعلم، وذلك یعد عنصرا مهما في عالج  ً ٕ
  .  في المهارات المقصودة بالعالجفي موضوع األعداد والجبراألخطاء 

 :فعالیة دور المعلم  -4
ًیكون دور المعلم دورا ایجابیا متفاعال في أثناء تطبی ً ًق البرنامج، مراعیا للتنوع من خالل ً

  . المصاحبة بكافة أشكالهاوأنشطتهللدرس ممارسته 
  : تحدید محتوى البرنامج:ًثانیا

 :ًتم اختیار محتوى البرنامج وفقا لألسس التالیة

 .ًأن یكون قابال للتقویم -

 .ًأن یكون متنوعا -

 .اكتساب الطلبة للمهارات المطلوبةیحقق  -
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جلسة كل جلسة تستغرق حصة دراسیة أو أكثر ) 11(تمل البرنامج على یش :موضوعات البرنامج
  .حصة دراسیة) 18(بواقع 

  )حصة دراسیة(الزمن                                          تقدیم البرنامج: الجلسة األولي
  :واشتملت على

  .كلمة ترحیبیة بالطلبة -
 .مقدمة عن البرنامج -
 . البرنامجىعرض محتو -
 .رض أهداف وأهمیة البرنامجع -
السبورة،  مثل  التعلیمیة التعلمیة التي تساعد في تطبیق البرنامجوسائلتعریف الطلبة بال -

 في كافة حتوي على تدریبات تراعي الفروق الفردیة بین الطلبةیعمل  رقوالطباشیر الملون، و
 .دروس البرنامج

، مثل أسالیب لمستخدمة في بنیة البرنامجتعریف الطلبة باألنشطة واإلجراءات واألسالیب ا -
 .التي تراعي كافة المستویات للطلبةالتدریس المتبعة و

على المستوى ، مثل التدریبات للطلبة تحدید أوراق العمل الموزعة على موضوعات البرنامج -
 .العام وتدریبات خاصة بالطلبة المتفوقین

  .رف األولى وأهدافها واألنشطة ووسائل التقییمیوضح الجلسات التالیة لجلسة التعا) 11(والجدول 

                                                                           )11(جدول 
  جلسات البرنامج وأهدافها واألنشطة ووسائل التقویم

  األهداف الخاصة  الجلسة
الوسائل 
التعلیمیة 
  التعلمیة

أسالیب   اإلجراءات واألنشطة
  یمالتقی

  الزمن

  الثانیة

العملیات الریاضیة على الحدود الجبریة 
  .ٕوایجاد القیمة العددیة للمقدار الجبري

أن یتعرف الطلبة على الحد الجبري  -1
  .والمقدار الجبري

 أن یمیز الطلبة بین الحد الجبري والمقدار -2
  .الجبري

 أن یجد الطلبة حاصل جمع الحدود -3
  .الجبریة والمقادیر الجبریة

 أن یجد الطلبة حاصل طرح الحدود -4
  .الجبریة والمقادیر الجبریة

السبورة، لطباشیر 
الملون، ورقة مل 

 تحتوي على
تدریبات تراعي 
الفروق الفردیة 

  .بین الطلبة
  

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 

طریقة حل المشكالت  واتبع
 الطلبة ىلحل تدریب لمستو

، المتفوقین داخل الصف
یكلف الطلبة بحل التدریبات و

 من ورقة العمل داخل غرفة
  .الصف

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصتان 
  دراسیتان
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 أن یجري الطلبة عملیة الضرب على -5
  .الحدود الجبریة والمقادیر الجبریة

 أن یجري الطلبة عملیة القسمة على -6
  .الحدود الجبریة والمقادیر الجبریة

 أن یجد القیمة العددیة للحد الجبري -7
  .المشتمل على مجاهیل

 أن یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري -8
  . المشتمل على مجاهیل

 أن یحل مسائل لفظیة تحتوي على حدود -9
  .جبریة

  الثالثة

ب وقسمة حاصل ضر(األعداد الصحیحة 
األعداد الصحیحة، قیمة العدد الصحیح 
المرفوع ألس، تحلیل العدد الصحیح إلى 

  )عوامله األولیة

أن یستخدم الطلبة قاعدة اإلشارات عند  -1
 .  إجراء عملیة ضرب األعداد الصحیحة

أن یستخدم الطلبة قاعدة اإلشارات عند  -2
 .  إجراء عملیة قسمة األعداد الصحیحة

ى مفاهیم األساس أن یتعرف الطلبة إل -3
  .واألسس

أن یعبر الطلبة عن الضرب المتكرر  -4
 .للعدد نفسه في صورة األساس واألس

أن یكتب الطلبة العدد على الصورة  -5
 .األسیة

أن یجد الطلبة قیمة عدد معطى بالصورة  -6
 .األسیة

ًأن یقارن الطلبة بین أعدادا مكتوبة  -7
 .بالصورة األسیة

أن یحلل الطلبة عدد معطى لعوامله  -8
 . األولیة باستخدام عملیة القسمة المتكررة

أن یحل الطلبة تدریبات منتمیة لتحلیل  -9
  .العدد لعوامله األولیة

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة
  

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 

ة طریقة الحوار والمناقش
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
یكلف ، داخل الصف

الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصتان 
  دراسیتان

  الرابعة

  ي ذات مجهول واحدیحل معادلة الدرجة األول

 أن یتعرف الطلبة على مفهوم المعادلة.  
  أن یمیز الطلبة بین المعادالت حسب

 .الدرجة
  أن یحل الطلبة معادلة الدرجة األولى في

 متغیر واحد عندما یكون معامل المجهول 
  أن یحل الطلبة معادلة الدرجة األولى في

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 

 طریقة حل واتبع
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصة 
  دراسیة
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  .یكون معامل المجهول متغیر واحد عندما ال
حقق الطلبة من صحة حل المعادلة أن یت -5

  .باستخدام التعویض

یكلف ، داخل الصف  
الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

   .الصف

  الخامسة

  قیمة المجهول في تناسب معین

  .أن یتعرف الطلبة على مفهوم النسبة -1
 .مفهوم التناسبأن یتعرف الطلبة على  -2
 .أن یضع الطلبة النسبة في أبسط صورة -3
 .أن یتعرف الطلبة على خواص النسبة -4
أن یجد الطلبة النسبة بین عددین أو  -5

 .كمیتین
أن یمیز الطلبة بین المقدم والتالي في  -6

 .النسبة
أن یجد الطلبة القیمة العددیة لتناسب  -7

 .معین
أن یجد الطلبة قیمة المجهول في تناسب  -8

  . محدد
  

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة
  

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
لحل التدریبات التي تراعي 
 ، كافة المستویات للطلبة

یكلف الطلبة بحل 
التدریبات من ورقة العمل 

  .صفداخل غرفة ال

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصة 
  دراسیة

  السادسة

یحول الكسر العادي إلى كسر عشري وتحویل 
  الكسر العشري إلى كسر عادي

  أن یتعرف الطلبة على مفهوم الكسر
 .العادي

  أن یتعرف الطلبة على مفهوم الكسر
 .العشري

  أن یكتب الطلبة الكسور العادیة إلى
  .كسور عشریة

  الطلبة الكسور العشریة إلى أن یحول
 .كسور عادیة

  أن یفرق الطلبة بین الكسور العشریة
 .المنتهیة وغیر المنتهیة

  أن یستنتج الطلبة طرق متعددة لتحویل
 . الكسر العادي إلى كسر عشري

أن یطبق الطلبة تحویل الكسر العادي إلى  -7
  .الكسر العشري من خالل التدریبات

السبورة، 
، الطباشیر الملون

ورقة عمل تحتوي 
على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة
  

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
 یكلف ، وداخل الصف

لطلبة بحل التدریبات من ا
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصتان 
  دراسیتان

  السابعة

یجد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة 
  ویصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة

أن یتعرف الطلبة على خطوات حل  .1
  .المسائل اللفظیة

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 

ة طریقة الحوار والمناقش
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصتان 
  دراسیتان
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 إلى أن یحول الطلبة الصیغة اللفظیة .2
 .صیغة ریاضیة

أن یطبق الطلبة خطوات حل المسائل  .3
 .اللفظیة

أن یجد الطلبة العالقة بین متغیرین أو  .4
  . أكثر

  

الفردیة بین 
  .الطلبة

واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
 یكلف ، وداخل الصف

الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

  الثامنة

  إذا علم أوسطهایجد مجموع ثالث أعداد 

 أن یتعرف الطلبة على األعداد المتتالیة.  
  أن یستنتج الطلبة عدد مجهول في نمط

 .من األعداد
 أن یجد الطلبة ثالثة أعداد متتالیة. 
  أن یجد الطلبة مجموع ثالثة أعداد معلوم

  .وسطها
  

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 

ین الفردیة ب
  .الطلبة

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
 یكلف ، وداخل الصف

الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

تقویم ال
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصة 
  دراسیة

  التاسعة

  یحدد إمكانیة وقوع نقطة على مستقیم معلوم

أن یتعرف الطلبة على الصورة العامة  .1
  .للخط المستقیم

أن یجد الطلبة نقطة تقع على مستقیم  .2
 .معلوم

أن یتحقق الطلبة من وقوع نقطة معلومة  .3
 .على مستقیم معلوم

مجهول ما من خال أن یجد  الطلبة قیمة  .4
 ل نقطة تحقق معادلة المستقیم 

أن یوظف الطلبة معادلة الخط المستقیم  .5
  .والنقط في حل تدریبات منتمیة

  

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 

المناقشة طریقة الحوار و
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
 یكلف ، وداخل الصف

الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

حصة 
  دراسیة

  العاشرة

ر جبري على صورة فرق یحلل مقدا(التحلیل 
  )بین مربعین أو فرق أو مجموع مكعبین

أن یعرف الطلبة مقدار الفرق بین  -1
  .مربعین

أن یذكر الطلبة أمثلة على الفرق بین  -2
 .مربعین

أن یستنتج الطلبة قانون تحلیل الفرق بین  -3

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة

لتحقیق األهداف المرجوة 
من الجلسة اتبع الباحث 

ة الحوار والمناقشة طریق
لحل التدریبات التي تراعي 
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو

التقویم 
التكویني 
والتقویم 
  الختامي

ثالث 
حصص 
  دراسیة
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 .مربعین
أن یوظف الطلبة قانون تحلیل الفرق بین  -4

 .مربعین في حل التمارین
بة مقدار الفرق أو مجموع أن یعرف الطل -5

  .مكعبین
أن یذكر الطلبة أمثلة على الفرق أو  -6

 .مجموع مكعبین
أن یستنتج الطلبة قانون تحلیل الفرق أو  -7

 .مجموع مكعبین
أن یوظف الطلبة قانون تحلیل الفرق أو  -8

 .مجموع مكعبین في حل التمارین
أن یجد الطلبة القیمة العددیة باستخدام  -9

 .الفرق بین مربعین
یجد الطلبة القیمة العددیة باستخدام أن  -10

 .الفرق أو مجموع مكعبین
أن یفرق الطلبة بین الفرق بین مربعین  -11

  . ومربع الفرق بین حدین

داخل الصف، كذلك 
طریقة التعلم بالمجموعات 
في توظیف التحلیل في 

 ، والتدریبات المختلفة
یكلف الطلبة بحل 
التدریبات من ورقة العمل 

  . الصفداخل غرفة
  

الحادیة 
  عشر

  تحلیل المقدار الثالثي

  .أن یعرف الطلبة المقدار الثالثي -1
أن یذكر الطلبة أمثلة على المقدار  -2

 .الثالثي
أن یستنتج الطلبة قانون تحلیل المقدار  -3

 .الثالثي
عندما أن یحلل الطلبة المقدار الثالثي  -4

 .1= یكون معامل مربع س
أن یحلل الطلبة المقدار الثالثي عندما  -5

 .1یساوي  یكون معامل مربع س ال
أن یوظف الطلبة قانون تحلیل المقدار  -6

  .الثالثي في حل التمارین

السبورة، 
الطباشیر الملون، 
ورقة عمل تحتوي 

على تدریبات 
تراعي الفروق 
الفردیة بین 

  .الطلبة

هداف المرجوة لتحقیق األ
من الجلسة اتبع الباحث 
طریقة الحوار والمناقشة 
 لحل التدریبات التي تراعي
كافة المستویات للطلبة، 
واتبع طریقة حل 
المشكالت لحل تدریب 

 الطلبة المتفوقین ىلمستو
 یكلف ، وداخل الصف

الطلبة بحل التدریبات من 
ورقة العمل داخل غرفة 

  .الصف

التقویم 
التكویني 

یم والتقو
  الختامي

حصتان 
  دراسیتان

  .یوضح دلیل المعلم وكراسة تدریبات الطلبة) 13(ملحق 

  : تحدید أسالیب تدریس البرنامج:ًثالثا
 الباحث أنه ىتختلف وتتنوع طرق التدریس من طریقة اإللقاء وطریقة الحوار وغیرها، ویر    

 مستویات الطلبة العلمیة یجب أن تتنوع هذه الطرق حسب طبیعة الدرس والموقف التعلیمي وحسب
المختلفة مراعیة هذه الطرق الفروق الفردیة للطلبة، ویمكن للمعلم أن یستخدم أكثر من أسلوب في 

  :نفس الحصة حسب الحاجة، ومن بین األسالیب التي یمكن أن یستخدمها المعلم ما یلي
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  .أسلوب الحوار والمناقشة -
 .أسلوب حل المشكالت -
 .أسلوب العصف الذهني -
 .وب التعلم بطریقة المجموعاتأسل -

وقد تخلل هذه الطرائق تحركات قام بها المعلم لتسهیل تعلم الطلبة محتوى البرنامج 
  :تتلخص هذه التحركات في التالي

  .تحركات التقدیم حیث یبین المعلم الهدف من الدرس وأهمیته وعنوانه - 1
 .تحركات التفسیر وخاصة عند الحصول على النتائج - 2
 . حیث یتم تنشیط مشاركة الطلبة وتفاعلهم في الدرس بأشكال مختلفةتحركات النقاش - 3
تحركات االستقصاء حیث یتم توفیر الفرصة للطلبة الكتشاف العالقات والتوصل إلى  - 4

 .استنتاجات والقیام بنشاطات إضافیة
 .تحركات التطبیق حیث یقدم المعلم المسائل والتمارین - 5

ء تطبیقه العرض سواء بأسلوب الحوار والمناقشة ویقوم المعلم بهذه التحركات سواء أثنا
أو حل المشكالت أو العصف الذهني أو التعلم بطریقة المجموعات، ویرجع اختیار الباحث لهذه 

  :الطرائق إلى عدة اعتبارات أهمها
  . البرنامج المقترحىطبیعة محتو - 1
 .ممیزات هذه الطرائق - 2
 .مة هذه الطرائق لمستویات الطلبةءمال - 3
 .حدید األنشطة المصاحبة والوسائل المساعدة  ت:ًرابعا

ن الوسیلة التعلیمیة عبارة عن أ) 48: 2001(یذكر مصطفي عبد السمیع وآخرون   
ًتركیبة تضم كال من المادة التعلیمیة أو المحتوي واإلدارة والمتعلم والجهاز الذي یتم من خالله 

بط المحتوي بالجهاز أو اإلطار عرض هذا المحتوي، وطریقة التعامل التي یمكن من خاللها ر
  . ٕبحیث تعمل على توفیر تصمیم وانتاج واستخدام فعال للوسیلة التعلیمیة یحقق االتصال الكفء

التي قام بإعدادها بما یتفق التعلیمیة استخدم الباحث مجموعة من األنشطة والوسائل و
  :لوسائل في التاليوطرائق تدریس موضوعات البرنامج الحالي، وقد تمثلت هذه األنشطة وا

  .ق عمل تحتوي على تدریبات تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة تحل داخل غرفة الصفاورأ -
  .تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة تحل كنشاط بیتي)  دلیل الطالب(كراسة التدریبات البیتیة  -
 .مجموعة من الشفافیات الخاصة بجهاز العرض -
 .الحصةلوحات للقوانین المستخدمة داخل   -
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 .أن یشتمل البرنامج على أنماط متباینة من األنشطة والخبرات -
 .تشجیع الطلبة على تنمیة المهارات من خالل مواجهتهم بمشكالت محیرة -
 .تشجیع الطلبة على طرح األفكار وربطها وتحلیلها واحترام وتقبل أفكار اآلخرین -
 .طرح األسئلةتنمیة ثقة الطلبة بأفكارهم وقدراتهم بتشجیع الطلبة على  -
 

  :  أسالیب التقویم المستخدمة في البرنامج:ًخامسا

ًانطالقا من هدف البرنامج المقترح في عالج األخطاء الریاضیة للمهارات العددیة والجبریة 
 وكذلك كیفیة ، للصف الثامن األساسيTIMSS 2007األساسیة التي تضمنتها الدراسة الدولیة 

لمهارات المتضمنة في البرنامج فقد اتبع الباحث األسالیب تدریب الطلبة على اكتساب هذه ا
  : التالیة في تقویم البرنامج المقترح

 الذي تم إجراؤه في بدایة البرنامج التدریبي وقبل شرح أي جزء من المحتوى العلمي، :تقویم قبلي
شائعة وتم ذلك من خالل تنفیذ االختبار التشخیصي المعد من قبل الباحث لمعرفة األخطاء ال

  . لدى أفراد عینة الدراسة

ً هذا التقویم هو تقویم مستمر ویكون مصاحبا لعملیات التعلیم والتعلم، وهو ):بنائي(تقویم تكویني 
یتم خالل مراحل الحصة الدراسیة وخالل المواقف التعلیمیة المختلفة داخل غرفة الصف، لذا فإن 

علیمیة ومن أهمها تحسین عملیة التعلیم له أكثر من وظیفة من حیث تصحیح مسار العملیة الت
  .والتعلم قبل تفاقم األخطاء

وقام الباحث بمالحظة أداء الطلبة وفحص أوراق العمل المكلف بها الطلبة والمتابعة 
  :المستمرة للتدریبات في كل خطوة من خطوات دروس البرنامج وذلك من خالل

  .مالحظة إجابات الطلبة على األسئلة الشفویة - 1

 . أداء الطلبة في األنشطة داخل غرفة الصف واألنشطة البیتیةمالحظة - 2

 .مالحظة أداء الطلبة أثناء اكتساب الخبرات الجدیدة - 3

 .  المتابعة المستمرة ألداء الطلبة على التدریبات والتمارین - 4

 ویتم بعد االنتهاء من أداء البرنامج، وذلك من خالل تطبیق االختبار ):ختامي(تقویم نهائي 
  .الذي طبق قبل تطبیق البرنامجالبعدي 
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  :  ضبط البرنامج:ًسادسا

ًتم عرض البرنامج بعد إعداده وفقا للخطوات السابقة على مجموعة من السادة المحكمین 
علیها، وتنظیم الدروس المصغرة كان إلبداء الرأي حول مدى تنظیم البرنامج بالصورة التي 

اجب بیتي، ومدى صالحیة البرنامج و وتقویم،وأنشطة، ومحتوى، وومكوناتها من أهداف، 
للتطبیق، وقد تم تعدیل البرنامج بناء على تلك المالحظات لضمان ضبط البرنامج قبل تنفیذه 

  .لیصبح بشكله النهائي) عینة الدراسة(على الطلبة 

  : ضبط المتغیرات قبل بدء التجریب

ًانطالقا من الحرص على سالمة النتائج، وتجنبا آلثار العوامل  الداخلیة التي یتوجب ً
 والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمیم، تبنى الباحث ،ضبطها

 المجموعة الواحدة، مجموعة تجریبیة للطالب ومجموعة تجریبیة الطالبات، االمنهج التجریبي ذ
 العمر من حیثاث للذكور واإلنقام الباحث بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة و

 وكذلك في التطبیق القبلي لالختبار، وكانت ،والتحصیل الدراسي العام والتحصیل في الریاضیات
  :النتائج كما یلي

  :من حیث العمر: ًأوال

  )12(جدول 
   من حیث العمرتكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث

  المتوسط  العدد  المجموعة التجریبیة
  الحسابي

راف االنح
  مستوى الداللة  "ت"قیمة   المعیاري

 0.52895 13.6093 44 إناث

 0.66903 13.5890 30 ذكور

0.16  
  

غیر دالة عند 
0.05  

عام، وبلغ المتوسط الحسابي للذكور ) 13.6093(بلغ المتوسط الحسابي للعمر لإلناث 
، وبناء على 0.05 وهي غیر دالة عند مستوى داللة )0.16(عام، وبلغت قیمة ت ) 13.5890(

   . من حیث العمرانمجموعتي الدراسة الذكور واإلناث متكافئتذلك فإن 
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  :التحصیل العاممن حیث : ًثانیا

  )13(جدول 
  التحصیل العام من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث

  المتوسط  العدد  المجموعة التجریبیة
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الداللة  "ت"قیمة   المعیاري

 63.603 303.33 44 إناث

 40.859 307.20 30 ذكور
غیر دالة عند  0.311

0.05 

درجــة، وبلــغ المتوســط الحــسابي ) 303.33(بلــغ المتوســط الحــسابي للتحــصیل العــام لإلنــاث 
، وبنـاء 0.05 وهي غیر دالة عنـد مـستوى داللـة )0.311(درجة، وبلغت قیمة ت ) 307.20(للذكور 

   .التحصیل العام في انمجموعتي الدراسة الذكور واإلناث متكافئت فإن على ذلك
  :التحصیل في الریاضیاتمن حیث : ًثانیا

  )14(جدول 
  التحصیل في الریاضیات من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث

  المتوسط  العدد  المجموعة التجریبیة
  الحسابي

االنحراف 
  ستوى الداللةم  "ت"قیمة   المعیاري

 8.135 36.77 44 إناث

 6.463 35.40 30 ذكور

غیر دالة عند  0.804
0.05 

درجــة، وبلــغ المتوســط ) 36.77(بلــغ المتوســط الحــسابي للتحــصیل فــي الریاضــیات لإلنــاث 
ـــة )0.804(درجـــة، وبلغـــت قیمـــة ت ) 35.40(الحـــسابي للـــذكور   وهـــي غیـــر دالـــة عنـــد مـــستوى دالل

التحـــصیل فـــي  فـــي انمجمـــوعتي الدراســـة الـــذكور واإلنـــاث متكافئتـــفـــإن ، وبنـــاء علـــى ذلـــك 0.05
   .الریاضیات

  :التطبیق القبلي لالختبارمن حیث : ًثانیا

  )15(جدول 
  التطبیق القبلي لالختبار من حیث تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة للذكور واإلناث

  المتوسط  العدد  المجموعة التجریبیة
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الداللة  "ت"قیمة   يالمعیار

 5.03425 19.6333 44 إناث

 4.48817 18.8333 30 ذكور
غیر دالة عند  0.655

0.05 
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درجة، وبلغ المتوسط الحسابي ) 19.6333(بلغ المتوسط الحسابي للتحصیل العام لإلناث 
، 0.05 وهي غیر دالة عند مستوى داللة )0.655(درجة، وبلغت قیمة ت ) 18.8333(للذكور 

   .التطبیق القبلي لالختبار في انمجموعتي الدراسة الذكور واإلناث متكافئتوبناء على ذلك فإن 
  

  :خطوات الدراسة
  :اشتملت الدراسة الحالیة على الخطوات التالیة

 ًطــالع علــى األدب التربــوي المتعلــق بموضــوع الدراســة متمــثال بالكتــب والــدوریات والرســـائل الا
 .تالعلمیة ومواقع االنترن

 إعداد اإلطار النظري للدراسة ودراساتها السابقة. 

 2007 إعداد قائمة المهارات العددیة والجبریة في ضوء اختبار الدراسة الدولیة TIMSS . 

  2007تطبیــق قائمــة المهــارات العددیــة والجبریــة فــي ضــوء اختبــار الدراســة الدولیــة TIMSS 
 مـن مـدیر التربیـة والتعلـیم بوكالـة الغــوث  بعـد الحـصول علـى إذن مــسبقعلـى المعلمـین والمعلمـات

 .الدولیة ومدیر تعلیم منطقة شمال غزة

  :وقد مرت خطوات بناء قائمة المهارات بالخطوات التالیة
         وقــام الباحــث بإعــداد قائمــة المهــارات العددیــة والجبریــة فــي ضــوء اختبــار الدراســة الدولیــة 

2007 TIMSS ًمتبعا الخطوات التالیة:  
 واإلطـــار المنطقـــي للدراســـة الــــذي ،TIMSS 2007 االطـــالع علـــى كافـــة أدوات دراســـة -4:1

طلـع الباحـث علـى التقـاریر ا كمـا ،یتضمن المهارات التي تم قیاسها ومجاالتها ومـستویاتها المعرفیـة
  .النهائیة لهذه الدراسة

النهائیـة المـسموح  الحصول على الملفات النهائیة للدراسـة والتـي تتـضمن البیانـات الموزونـة و-4:2
بنــشرها، حیــث اســتخدم الباحــث تلــك الملفــات فــي التعــرف علــى أنمــاط األخطــاء الریاضــیة الــشائعة 

 .لدى طلبة الصف الثامن األساسي في فلسطین

                قــــــــام الباحـــــــــث بحـــــــــصر المهــــــــارات العددیـــــــــة والجبریـــــــــة التــــــــي شـــــــــملها اختبـــــــــار الدراســـــــــة -4:3
ا علــى عــدد مــن المتخصــصین إلبــداء آرائهــم ومالحظــاتهم ، ثــم عرضــه TIMSS 2007الدولیــة 
  :بهدف
 .الصیاغة اللغویة للمهارات -4:3:1

  .الجبر األعداد و تضمن العبارة للمهارة الریاضیة فيىمد -4:3:2
  . فصل كل من المهارات العددیة عن المهارات الجبریة-4:3:3

 المعلمـــین بـــشكلها النهـــائي وتطبیقهـــا علـــىوقـــام الباحـــث فـــي ضـــوء تلـــك اآلراء بـــصیاغة قائمـــة المهـــارات   
الـــصفوف التـــي والخبـــرة، والمؤهـــل، ووالمعلمـــات شـــاملة المعلومـــات الشخـــصیة لهـــم مثـــل الجـــنس، 
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عدد سـنوات تـدریس الـصف الثـامن، بهـدف إبـداء وعدد صفوف الثامن التي یدرسونها، ویدرسونها، 
أو فــي مقـرر الـصف الثـامن، أو أعلــى آرائهـم فیمـا إذا كانـت هـذه المهــارة خبـرة سـابقة لـدي الطلبـة، 

  .من مستواهم العلمي
 .بناء االختبار التشخیصي -5

  :والتي مرت خطوات بنائه بالخطوات التالیة
  . تحدید الهدف من االختبار-5:1    
  . تحدید المهارات األساسیة التي سیقوم بقیاسها االختبار التشخیصي-5:2    
  . االختبارمفردات صیاغة -5:3    

  .وضع تعلیمات االختبار -5:4    
  .  الصورة األولیة لالختبار -5:5    
  : ویشملًإجراءات ضبط االختبار إحصائیا -5:6    

  . متوسط زمن أداء االختبار-6:1:5
  . ثبات االختبار-6:2:5        
   . صدق االختبار-6:3:5        
    .االختبار معامل التمییز ومعامل الصعوبة لمفردات -6:4:5        

 اختیار العینة االستطالعیة للدراسة. 

 ًإعداد قائمة األخطاء األكثر شیوعا في ضوء االختبار التشخیصي المعد. 

 ًإعداد االختبار التحصیلي وتطبیقه قبلیا. 

 إعداد البرنامج المقترح. 

  :ً     قام الباحث بإعداد البرنامج المقترح متبعا الخطوات التالیة
تصمیم البرنامج والمتمثلة فـي االعتمـاد علـى القائمـة النهائیـة لألخطـاء الجبریـة  تحدید أسس -8:1

  .والعددیة الشائعة لدى الطلبة بحیث یرتكز البرنامج على عالج تلك األخطاء
حیــــث تكـــون البرنـــامج مــــن مجموعـــة دروس عالجیــــة :  تحدیـــد مكونـــات البرنــــامج وعناصـــره-8:2

 :ل درس علىلألخطاء الشائعة عند الطلبة، ویشتمل ك

 .اریة لتلك المتطلباتتبالمتطلبات األساسیة للتعلم والبنود االخ -

  .األهداف السلوكیة -
 .المحتوى واألنشطة -

 .  الخطوات وأسالیب التدریس -

 .الوسائل التعلیمیة -

 التقویم -
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  . إعداد البرنامج بصورته األولیة-8:3
 . تحكیم البرنامج-8:4

 . إعداد دلیل المعلم وتحكیمه-8:5

 .  تجهیز البرنامج بصورته النهائیة -8:6

 اختیار العینة التجریبیة للدراسة. 

 تطبیق البرنامج المقترح. 

  ًبعدیاالتحصیلي تطبیق االختبار. 

 جمع البیانات وتحلیلها واستخالص النتائج ووضع التوصیات والمقترحات.  
  

  :األسالیب اإلحصائیة
  :استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة  

لمتوســـط الحــــسابي واالنحـــراف المعیــــاري والنــــسب المئویـــة الموزونــــة للتعـــرف علــــى األخطــــاء  ا-1
  .الریاضیة الشائعة لدى الطلبة

  . االختبارثباتللتأكد من ألفا كرونباخ  معامل ارتباط بیرسون ومعادلة -2
 للتعـــرف علـــى الفـــروق بـــین االســـتجابات المنخفـــضة والمرتفعـــة عنـــد (U)اختبـــار مـــان ویتنـــي  -3
  .طبیق االختبارت

 . معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمییز-4

 للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــین مــستویات متغیــرات T-Testلعینتــین متــرابطتین ) T( اختبــار -5
 .الدراسة

 للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــین مــستویات متغیــرات T-Testلعینتــین منفــصلتین ) T( اختبــار -6
  .الدراسة

للتأكــد مــن أن حجــم الفــروق  )d(وحــساب قیمــة  ")  (2"تــأثیر مربــع إیتــا یــستخدم حجــم ال -7
  .وقیاس حجم األثر الناتجة هي فروق حقیقیة
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  اخلامس الفصل

  وتفسريها نتائجمناقشة ال

  
  :          ویشتمل على

 .هاوتفسیر األول السؤال نتائج  -1

 .هاوتفسیر الثاني السؤال نتائج  -2

 .هاوتفسیربار الفرضیة األولى واخت الثالث السؤال نتائج  -3

 .هاوتفسیرواختبار الفرضیة الثانیة   الرابعالسؤال نتائج  -4

 .هاوتفسیرواختبار الفرضیة الثالثة  لخامسا السؤال نتائج -5
 .هاوتفسیرواختبار الفرضیة الرابعة  السادس السؤال نتائج -6

 .هاوتفسیرواختبار الفرضیة الخامسة  السابع السؤال نتائج -7

 .راسةتوصیات الد -8

 .مقترحات الدراسة -9

 .المراجع - 10
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  الفصل الخامس
  تفسیرهانتائج ومناقشة ال

  
 البرنــامج حیــث تــم اســتخدام ، إلیهــا الباحــثًیتنــاول هــذا الفــصل عرضــا للنتــائج التــي توصــل  

 والمتمثلــة فـــي ، الدراســـةأدواتأي نتــائج تطبیــق فــي معالجـــة بیانــات الدراســـة  "SPSS"اإلحــصائي 
 ، واالختبــار التشخیــصيTIMSS 2007هــارات التــي تــضمنها اختبــار الدراســة الدولیــة قائمــة الم

عـرض النتــائج التــي وســیتم واالختبـار التحــصیلي بتطبیقـه القبلــي والبعـدي، المعـد مــن قبـل الباحــث، 
  . الدراسة واختبار فروضهاكشفت عنها الدراسة ومناقشة هذه النتائج من خالل اإلجابة عن أسئلة 

   :على ما یلي ینص والذي :ؤال األولإجابة الس
                 ما صنوف المهارات العددیة والجبریة التي تضمنتها الدراسة الدولیة"

TIMSS 2007 وتتوافق مع محتوي الكتاب المدرسي المقرر لطلبة الصف الثامن األساسي 
  " وخبراتهم السابقة؟

، كما )68(صفحة مشار إلیه في الاإلجابة عن هذا السؤال في فصل اإلجراءات وتمت 
  :، وكانت كما یلي)5(یوضحها جدول 

على أن  )یحل معادلتي الدرجة األولى في مجهولین( والتي تنص على) 18(تم حذف المهارة  -
 ألنها موجودة في منهج الصف التاسع ؛ طلبة الصف الثامنىهذه المهارة أعلى من مستو

 ).33:  ه2010وزارة التربیة والتعلیم، (األساسي 

على أن هذه المهارة  یجد حل المتباینتین الخطیتین( والتي تنص على) 19(تم حذف المهارة  -
                 ألنها موجودة في منهج الصف التاسع ؛أعلى من مستوى طلبة الصف الثامن

 ).17:  ه2010وزارة التربیة والتعلیم، (األساسي 

                    والتي تنص على،)1(لى المهارة تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات ع -
             على أن هذه المهارة %) 98( والبالغة ،)یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس(

                        ألنها موجودة في منهج الصف السادس ،خبرة سابقة لدى الطلبة
 ).26: ب 2010وزارة التربیة والتعلیم، (األساسي 

یجري (  والتي تنص على،)2(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
               على %) 87( والبالغة ،)على الكسور العادیة) الجمع والطرح(العملیات الریاضیة 

                 ألنها موجودة في منهج الصف الخامس ؛أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة
 ).52:  أ2010وزارة التربیة والتعلیم، ( األساسي
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یجري (  والتي تنص على،)3(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
على أن هذه %) 88( والبالغة ،)على الكسور العادیة) الضرب والقسمة(العملیات الریاضیة 

               الصف الخامس  ألنها موجودة في منهج ؛المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة
 ).54:  أ2010وزارة التربیة والتعلیم، (األساسي 

یجد حاصل (  والتي تنص على،)4(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى %) 100( والبالغة ،)ضرب وقسمة األعداد الصحیحة

 ).23:  أ2010وزارة التربیة والتعلیم، (لصف الخامس األساسي  ألنها موجودة في ا؛الطلبة

                  والتي تنص على،)5(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
             على أن هذه المهارة %) 78( والبالغة ،)یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم أوسطها(

                   ألنها موجودة في منهج الصف الثامن ؛امن لدى الطلبةداخل المقرر للصف الث
 ).31:  د2010وزارة التربیة والتعلیم،  (األساسي

یجد قیمة (  والتي تنص على،)6(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
 ألنها ؛سابقة لدى الطلبةعلى أن هذه المهارة خبرة %) 98( والبالغة ،)المجهول في تناسب معین

 ).70:  ب2010وزارة التربیة والتعلیم، ( موجودة في منهج الصف السادس األساسي

یحلل العدد (  والتي تنص على،)7(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
لطلبة ألنها على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى ا%) 99(والبالغة ) الصحیح إلى عوامله األولیة

 ).42:  أ2010وزارة التربیة والتعلیم، ( موجودة في منهج الصف الخامس األساسي

یحسب قیمة ( والتي تنص على) 8(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
 ؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة%) 98( والبالغة ،)ًأي عدد صحیح  مرفوعا ألس

 ).49:  ب2010وزارة التربیة والتعلیم، ( وجودة في منهج الصف السادس األساسيألنها م

یجري (  والتي تنص على،)9(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
%) 66( والبالغة ،)على الحدود الجبریة) جمع وطرح وضرب وقسمة(العملیات الریاضیة األربعة 
  ألنها موجودة في منهج الصف السابع األساسي؛سابقة لدى الطلبةعلى أن هذه المهارة خبرة 

 ).91:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، (

یصوغ (  والتي تنص على،)10(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
 ؛لطلبةعلى أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى ا%) 85( والبالغة ،)العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة

 ).23:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، (ألنها موجودة في منهج الصف السابع األساسي 

            والتي تنص على،)11(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة   -
              على أن هذه المهارة %) 92( والبالغة ،)یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور(
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                       ألنها موجودة في منهج الصف الثامن  ؛داخل المقرر للصف الثامن لدى الطلبة
 ).29:  د2010وزارة التربیة والتعلیم، ( األساسي

یجري (  والتي تنص على،)12(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
األعداد النسبیة المشتملة على حدود ) لضرب والقسمةجمع وطرح وا(العملیات الریاضیة األربعة 

 ألنها موجودة في منهج ؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة%) 98( والبالغة ،)جبریة
 ).93:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، ( الصف السابع األساسي

یجد القیمة ( نص على والتي ت،)13(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
 ألنها ؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة%) 91( والبالغة ،)العددیة للمقدار الجبري

 ).90:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، ( موجودة في منهج الصف السابع األساسي

 إمكانیة یحدد(  والتي تنص على،)14(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
على أن هذه المهارة %) 92( والبالغة ،)وقوع نقطة معلوم احداثیاها  على مستقیم معلوم معادلته

وزارة (  لدى الطلبة ألنها موجودة في منهج الصف الثامن األساسي؛داخل المقرر للصف الثامن
 ).21:  د2010التربیة والتعلیم، 

یحدد العالقة (  والتي تنص على،)15(لمهارة تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على ا -
 ؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة%) 74( والبالغة ،)بین متغیرین بصیغة ریاضیة

 ).90:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، (ألنها موجودة في منهج الصف السابع األساسي 

          والتي تنص على،)16(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
          %) 98( والبالغة ،)یحول الكسر العادي إلى نسبة مئویة في المسائل اللفظیة وبالعكس(

            ألنها موجودة في منهج الصف السادس ؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة
 ).78:  ب2010وزارة التربیة والتعلیم، ( األساسي

یحل معادلة (  والتي تنص على،)17(ة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة تتفق نتیج -
على %) 88( والبالغة ،)من الدرجة األولى في مجهول واحد ضمن مجموعة األعداد الصحیحة

                ألنها موجودة في منهج الصف السابع ؛أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة
 ).97:  ج2010تربیة والتعلیم، وزارة ال( األساسي

            والتي تنص على،)20(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
                ،)ًیجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه مستخدما الحدود و المقادیر الجبریة(

ها موجودة في منهج الصف  ألن؛على أن هذه المهارة خبرة سابقة لدى الطلبة%) 87(والبالغة 
 ).17:  ج2010وزارة التربیة والتعلیم، ( السابع األساسي

                 والتي تنص على،)21(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
              على أن هذه %) 65( والبالغة ،)یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین(
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وزارة التربیة ( األساسي  ألنها موجودة في منهج الصف السابع؛ة سابقة لدى الطلبةالمهارة خبر
 ).98:  ج2010والتعلیم، 

                       والتي تنص على،)22(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
لى أن هذه المهارة ع%) 100( والبالغة ،)یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع مكعبین(

                          ألنها موجودة في منهج ؛داخل المقرر للصف الثامن لدى الطلبة
 ).73:  د2010وزارة التربیة والتعلیم، ( الصف الثامن األساسي

                 والتي تنص على،)23(تتفق نتیجة استجابات المعلمین والمعلمات على المهارة  -
              على أن هذه المهارة %) 67( والبالغة ،)كوك على صورة مقدار ثالثيیجد قیمة مف(

                ألنها موجودة في منهج الصف الثامن ؛داخل المقرر للصف الثامن لدى الطلبة
  ).70:  د2010وزارة التربیة والتعلیم،  (األساسي
 TIMSS الدراسة الدولیة یتضح من خالل ما سبق أن المهارات المتضمنة في اختبار  

هي مهارات في غالبیتها خبرات سابقة للصف الثامن األساسي الذي تستهدفه الدراسة،   2007
وعلیه فإن هذا االختبار هو حصیلة للمهارات التي یكتسبها الطلبة خالل سنوات الدراسة 

 في أدائهم في ًالمتعددة، وهذا ما یؤدي إلى صعوبة هذا االختبار لدى الطلبة، مما یؤثر سلبا
 .  االمتحان مما عكس تدني مستوى طلبة فلسطین

 
   :على ما یلي ینص والذي :الثانيإجابة السؤال 

ما األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر لدى طلبة الصف الثامن األساسي كما 
 تظهرها نتائج االختبار التشخیصي المستخدم في الدراسة؟

، كما )82(صفحة المشار إلیه في ل في فصل اإلجراءات اإلجابة عن هذا السؤاوتمت 
  :، وكانت كما یلي)9(یوضحها جدول 

 إلى %13.5تتفاوت النسبة المئویة لشیوع األخطاء بین الطلبة في االختبار التشخیصي من  -
حسن ( ویتفق في ذلك مع دراسة كل من ،%40، وقد حدد الباحث نسبة شیوع الخطأ ب99,5%

، )2000شعبان عیسوي، (دراسة ، )2002إبراهیم أبو حمادة، (اسة  در،)2007رصرص، 
 دراسة ،)1989ماجدة صالح، ( دراسة ،)2000إبراهیم شیخ العید،  ( منوتختلف مع دراسة كل

فأكثر ألفراد العینة، وتختلف % 25 والتي حددت نسبة شیوع الخطأ ب،)1983سعید المنوفي،(
فأكثر ألفراد % 35تي حددت نسبة شیوع الخطأ ب وال،)2001اسماعیل الصادق، (مع دراسة 

  . العینة
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فــأكثر، لتحدیــد وحــصر األخطــاء التــي تواجــه % 40ویرجــع ســبب اختیــار الباحــث للنــسبة   
 لیتـسني للباحـث ؛ TIMSS 2007طلبة الصف الثامن فـي الریاضـیات فـي ضـوء الدراسـة الدولیـة 

  .وضع برنامج عالجي قابل للتطبیق في الظروف المتاحة
إجــراء العملیــات الریاضــیة  : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــةأظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة    

، وتعتبـــر ضـــمن %)48.5( بلغـــت علـــى الحـــدود الجبریـــة) جمـــع وطـــرح وضـــرب وقـــسمة(األربعـــة 
 .، حسب النسبة التي تبناها الباحثاألخطاء الشائعة في األعداد والجبر

إیجـاد حاصـل ضـرب وقـسمة  : فـيدى الطلبـةشیوع الخطـأ لـ أن نسبة أظهرت هذه الدراسة   
، حـسب ، وتعتبـر ضـمن األخطـاء الـشائعة فـي األعـداد والجبـر%)64.5( بلغـت األعداد الصحیحة

 .النسبة التي تبناها الباحث

إجــراء العملیــات الریاضــیة  : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــةأظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
 بلغــت األعــداد النــسبیة المـشتملة علــى حــدود جبریــة علــى) جمــع وطــرح والــضرب والقـسمة(األربعـة 

، حـــسب النـــسبة التـــي تبناهـــا ، وال تعتبـــر ضـــمن األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد والجبـــر%)13.3(
 .الباحث

القیمـة العددیـة للمقـدار  إیجـاد : فـيشیوع الخطـأ لـدى الطلبـةأظهرت هذه الدراسة أن نسبة    
، حـسب النـسبة التـي ء الشائعة في األعداد والجبـر، وتعتبر ضمن األخطا%)58.5( بلغت الجبري

 .تبناها الباحث

إجــراء العملیــات الریاضــیة  فــي شــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
، وال تعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائعة فــي %)35( بلغــت علــى الكــسور العادیــة) الــضرب والقــسمة(

 .الباحث، حسب النسبة التي تبناها األعداد والجبر

الكــسر العــادي إلــى كـــسر  تحویـــل : فــيشـــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة 
، حــسب ، وتعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائعة فــي األعــداد والجبــر%)55.3( بلغــت عــشري والعكــس

 .النسبة التي تبناها الباحث

یــات الریاضــیة إجــراء العمل : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أن نــسبة أظهــرت هــذه الدراســة   
، وال تعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائعة فــي %)31.8( بلغــت علــى الكــسور العادیــة) الجمــع والطــرح(

 .، حسب النسبة التي تبناها الباحثاألعداد والجبر

صـیاغة العبـارة اللفظیـة بعبـارة  : فـيشیوع الخطأ لدى الطلبةأظهرت هذه الدراسة أن نسبة    
، حـــسب النـــسبة األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد والجبـــر، وتعتبـــر ضـــمن %)84.2( بلغـــت ریاضـــیة

 .التي تبناها الباحث
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 إمكانیــة وقــوع نقطــة  تحدیــد: فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
، وتعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائعة %)72.3( بلغــت حــداثیاها علــى مــستقیم معلــوم معادلتــهإمعلــوم 

 .التي تبناها الباحث، حسب النسبة في األعداد والجبر

إیجــاد العالقــة بــین متغیــرین  : فــيشــیوع الخطــأ لـدى الطلبــةأظهـرت هــذه الدراســة أن نــسبة    
، حــسب ، وتعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائعة فــي األعــداد والجبــر%)86.5( بلغــت بــصیغة ریاضــیة

 .النسبة التي تبناها الباحث

إیجــاد قیمــة المجهــول فــي  : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
، حـــسب ، وتعتبـــر ضـــمن األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد والجبـــر%)64.5( بلغـــت تناســـب معـــین

 .النسبة التي تبناها الباحث

إیجـاد مجمــوع ثالثــة أعــداد  : فــيشــیوع الخطــأ لـدى الطلبــة أظهـرت هــذه الدراســة أن نـسبة   
، ء الـشائعة فـي األعـداد والجبـر، وتعتبـر ضـمن األخطـا%)82.6( بلغت صحیحة إذا علم أوسطها

 .حسب النسبة التي تبناها الباحث

حـــساب قیمـــة أي عـــدد  : فـــيشـــیوع الخطـــأ لـــدى الطلبـــة أظهـــرت هـــذه الدراســـة أن نـــسبة   
، ، وتعتبـــر ضـــمن األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد والجبـــر%)43.4( بلغـــت ًصـــحیح  مرفوعـــا ألس

 .حسب النسبة التي تبناها الباحث

حـــل معادلـــة مـــن الدرجـــة  : فـــيشـــیوع الخطـــأ لـــدى الطلبـــةاســـة أن نـــسبة أظهـــرت هـــذه الدر   
، وتعتبـــر ضـــمن %)84.4( بلغـــت األولـــى فـــي مجهـــول واحـــد ضـــمن مجموعـــة األعـــداد الـــصحیحة

 .، حسب النسبة التي تبناها الباحثاألخطاء الشائعة في األعداد والجبر

العــدد الــصحیح إلــى یحلــل  : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
، حـــسب ، وتعتبـــر ضـــمن األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد والجبـــر%)78.1( بلغـــت عواملـــه األولیـــة

 .النسبة التي تبناها الباحث

یحلــل مقــدار جبــري علــى  : فــيشــیوع الخطــأ لــدى الطلبــة أظهــرت هــذه الدراســة أن نــسبة   
، ة فــي األعــداد والجبــر، وتعتبــر ضــمن األخطــاء الــشائع%)85.7( بلغــت صــورة فــرق بــین مــربعین

 .حسب النسبة التي تبناها الباحث

یحلـــل مقــدار جبـــري علـــى  : فــيشــیوع الخطـــأ لــدى الطلبـــةأظهــرت هـــذه الدراســة أن نـــسبة    
، وتعتبـــر ضـــمن األخطـــاء الـــشائعة فـــي األعـــداد %)99.5( بلغـــت صـــورة فـــرق أو مجمـــوع مكعبـــین

 .، حسب النسبة التي تبناها الباحثوالجبر

یجد قیمـة مفكـوك علـى صـورة  : فيشیوع الخطأ لدى الطلبةدراسة أن نسبة أظهرت هذه ال   
، حـسب النـسبة ، وتعتبر ضمن األخطاء الشائعة في األعـداد والجبـر%)90.8( بلغت مقدار ثالثي

 .التي تبناها الباحث
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، %)84.8( حـل المعـادالت بلغـت : فـيشیوع الخطأ لدى الطلبةأظهرت هذه الدراسة أن نسبة  -
وتتفـق ، حسب النـسبة التـي تبناهـا الباحـث،  األخطاء الشائعة في األعداد والجبروتعتبر ضمن

 ).2004یونس الیونس، (نتائجها مع دراسة 

 تحویـل الكـسر العـادي إلـى كـسر : فـيشـیوع الخطـأ لـدى الطلبـةأظهـرت هـذه الدراسـة أن نـسبة  -
ن األخطـاء ، وتعتبـر ضـم، حـسب النـسبة التـي تبناهـا الباحـث%)55.3(عشري والعكس بلغت 

 ).1998سلیمان المحیمید، (الشائعة في األعداد والجبر وتتفق نتائجها مع دراسة 

 فهـــم المفـــاهیم الریاضـــیة والتـــي :تتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة والتـــي أظهـــرت ضـــعف الطلبـــة فـــي -
 ،)2001أشـــرف أبـــو عطایـــا، (أظهـــرت بأنهـــا خطـــأ شـــائع فـــي غالبیـــة المهـــارات، مـــع دراســـة 

 . أظهرتا ضعف الطلبة في فهم المفاهیم الریاضیةنتیل وال،)1996محمد مصباح، (ودراسة 

ویري الباحث أن وقوع الطلبة في األخطـاء الـشائعة للمهـارات العددیـة والجبریـة التـي تـضمها 
من حیث إنهـا أخطـاء عرضـیة أو عـشوائیة قـد یعـود إلـى   TIMSS 2007اختبار الدراسة الدولیة 

  :عدة أسباب أهمها
  :معلم من حیثأسباب تتعلق بال

  .قلة ربط الخبرات التعلیمیة السابقة بالخبرات التعلیمیة الالحقة .1
 ممـا یـؤدي إلـى ؛عدم اتباع المعلمین الترتیب الهرمي للمهارات الریاضیة فـي التـدریس .2

 .خلل في اكتساب الطلبة لهذه المهارات

 . وطبیعة أسئلتهاTIMSSقلة وعي المعلمین بفلسفة اختبارات  .3
 .TIMSSعلمین دورات تدریبیة بشكل متقطع أو مستمر حول طبیعة أسئلة عدم إعطاء الم .4

عـــدم تجـــسید المهـــارات مـــن قبـــل المعلـــم بـــصورة حـــسیة ملموســـة تتناســـب مـــع أعمـــار  .5
 .الطلبة وقدراتهم ومیولهم واتجاهاتهم

قلة إعطاء المعلم الفرص للطلبة داخل الـدرس للمناقـشة واالستفـسار بأسـالیب منطقیـة  .6
 .للطلبة الكتساب المهاراتمما یشكل تعثر 

ـــم الوســـائل التعلیمیـــة الفاعلـــة، واهمـــال المعلـــم التنویـــع فـــي طرائـــق  .7 ٕقلـــة اســـتخدام المعل
 .التدریس یؤدي إلى غموض وتجرید، مما یؤثر بالسلب على استیعاب الطلبة

العبء الملقى على المعلـم مـن حیـث اخـتالف قـدرات ومیـول واتجاهـات الطلبـة أثنـاء تـدریس  .8
ـــة هادفـــة، الریاضـــیات، ـــه بأســـالیب تربوی ـــى تحـــدي قدرات ـــم إل ـــب المتفـــوق یحتـــاج مـــن المعل  فالطال

ٕوالطالب المتوسط یحتاج إلى ترغیب واثـارة دافعیتـه بأسـالیب منطقیـة كـي یتفـوق، أمـا الطالـب ذو 
المــستوى المتـــدني فیحتــاج إلـــى دعــم ورعایـــة بأســالیب تربویـــة هادفــة باســـتخدام بطاقــات تتناســـب 

 العلمــــي مــــن خــــالل تبـــــسیط  أســــالیب ترفیهیــــة علمیــــة تتناســــب ومــــستواهومــــستواه، واســــتخدام
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المعلومة، وعدم مقدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة یـؤدي إلـى عـائق فـي 
 .التعلم لدیهم

  :أسباب تتعلق بالمتعلم من حیث
اتساع منهج الریاضیات مما یؤدي إلى عبئ كبیر على الطلبة، ممـا یجعـل فجـوة بـین  .1

قـــدرات الطلبـــة ومقـــدرتهم علـــى ربـــط المواضـــیع المختلفـــة ببعـــضها الـــبعض واالحتفـــاظ 
  .بالمهارات المكتسبة لفترة طویلة

، وعـدم تـضمین هـذه النوعیـة TIMSSعـدم تـدریب الطلبـة علـى نوعیـة أسـئلة اختبـار  .2
 .من األسئلة في التدریبات المختلفة لكافة موضوعات الریاضیات

ــــسائد لــــدى الكث .3 ــــة بــــصعوبة الریاضــــیات، ممــــا یــــؤدي إلــــى  االعتقــــاد ال یــــر مــــن الطلب
 .انخفاض الدافعیة للطلبة لتعلمها، حیث إن الرغبة في دراستها ضروریة للتعلم

انخفـــاض فهـــم الطلبـــة للمهـــارات الریاضـــیة وعـــدم اكتـــسابهم الخبـــرات الـــسابقة، ویرجـــع  .4
 .عةذلك للضعف المتراكم لدى الطلبة في الریاضیات في سنوات التعلیم المتتاب

 نـــسیان الطلبـــة للقـــوانین والرمـــوز الریاضـــیة دلیـــل علـــى اهتمـــامهم بحفظهـــا فقـــط دون  .5
 .فهمها، مما یؤدي إلى عدم قدرة الطلبة على تطبیقها في الخبرات الریاضیة الالحقة

 .عدم تمكن الطلبة من ربط الریاضیات بالبیئة المحیطة .6

  :أسباب تتعلق بطبیعة الریاضیات من حیث
اضــــیات بتعــــدد موضــــوعاتها وتسلــــسلها المنطقــــي، ولــــذا فــــإن تمتــــاز مــــادة الری .1

موضــوعاتها تعتمــد   علــى بعــضها الــبعض، وعــدم قــدرة الطلبــة علــى تسلــسل 
  .ًالمعارف یؤثر سلبا على قدرتهم على متابعة الموضوعات

تعتمـد الریاضـیات فـي أسـئلتها وتــدریباتها المختلفـة علـى العملیـات العقلیـة، لــذا  .2
حـــل متعـــددة ومنتظمـــة ومتسلـــسلة بـــشكل منطقـــي، فهـــي تحتـــاج إلـــى خطـــوات 

 .ًوالتي من الممكن أن تشكل عائقا أمام الطلبة

 .الطبیعة المجردة للریاضیات تشكل عائق في فهمها لدى الكثیر من الطلبة .3

تــداخل موضــوعات الریاضــیات وتــشابهها یــشتت الطلبــة وتتــداخل المعلومـــات  .4
فـرق بـین مـربعین ( بأنواعهـا لدیهم، ویتضح ذلك في مهارات التحلیـل المختلفـة

 ).  وفرق ومجموع مكعبین والمقدار الثالثي

تحتـــاج الریاضــــیات لوقــــت كبیــــر لدراســــتها مقارنــــة بــــالمواد الدراســــیة األخــــرى،  .5
وتحتـــاج إلـــى شـــرح وتفـــسیر كثیـــر مـــن المهـــارات والمعـــارف، وذلـــك الشـــتمالها 

هـارات على موضوعات متنوعة، وهـذا یقلـل مـن قـدرة الطلبـة علـى اكتـساب الم
  .واالحتفاظ بما اكتسبوه لفترات طویلة
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   :على ما یلي ینص والذي :الثالثإجابة السؤال 
بــین متوســـط  ) α ≥ 0.05(  داللـــة إحــصائیة عنــد مـــستوى داللــة و ذقوجــد فــریهــل 

  درجات أفراد العینة الكلیة في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي؟
   :األولى والتي تنص على الفرضیة  تم اختبارولإلجابة عن هذا السؤال

بـــین متوســـط درجـــات  ) α ≥ 0.05(  داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة و ذقوجـــد فـــری
  .أفراد العینة الكلیة في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي

" ت" تبارولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اخ
  .یوضح ذلك) 16(لعینتین مرتبطتین والجدول 

  )16(الجدول 
  متوسط درجات أفراد العینة الكلیة في االختبار بین " ت"نتائج استخدام اختبار 

  القبلي ومتوسط درجاتھم في االختبار البعدي

 البیان
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 ة الدالليمستو "ت"قیمة 

الدرجة الكلیة  4.54538 19.3243 74 القبلي
 5.08826 27.0000 74 البعدي لالختبار

  دالة عند 9.67
0.01 

) 19.3243(الجدول السابق یظهر بأن المتوسط الحسابي في التطبیق القبلي یساوي 
 وكانت قیمة ،)27.0000(وهو أصغر من المتوسط الحسابي في التطبیق البعدي الذي یساوي 

  ). 0.01(وهي دالة عند مستوى داللة ) 9.67(المحسوبة تساوي " ت"
بین متوسط درجات  )   ≥ 0.01(عند داللة إحصائیة و ذقفروجد یوهذا یعني أنه 

 لصالح التطبیق أفراد العینة الكلیة في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي
  .البعدي

في ضوء البرنامج المقترح، والذي یهدف إلى عالج ویعزى الباحث ذلك إلى أن التعلم 
األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر ساعد الطلبة على جعل التعلم ذا معني وقائم على 
الفهم، كما ساعد على ربط المهارات مع بعضها البعض في شكل مترابط سهل على الطلبة فهمه 

م، ومقارنتها بما هو موجود لدیهم من معارف من خالل المعلومات والمواقف الجدیدة المعدة له
سابقة ومفاهیم خاطئة، واستخدام لما هو موجود لدیهم في التعرف وفهم ما هو غیر معروف 
لدیهم، بحیث تناول البرنامج البناء المنطقي في عرض المهارات العددیة والجبریة من خالل 

لیمیة التعلمیة المناسبة، حیث أصبحت الربط بالواقع والدعم باألمثلة المحسوسة والوسائل التع
المهارات ذات معنى بالنسبة للطلبة، وأصبحت معقولة ومقبولة، بمعنى أن الطلبة اقتنعوا بصحتها 

  .    وأصبحت ذات قیمة لدیهم وساعدت في التغلب على معظم األخطاء الشائعة
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سید عبد (دراسة  ،)2010جمال الزعانین،  (:دراسة كل مننتائج  مع النتیجةوتتفق هذه   
حسن ( دراسة ،)1996سهیل دیاب، ( دراسة ،)2003 دراسة عفاف المشهراوي، ،)2004اهللا، 

  ). 1993جابر حسین، ( دراسة ،)2001أشرف أبو عطایا، ( دراسة ،)2007رصرص، 
  :وقد یعزى التفوق للبرنامج المقترح في العالج إلى   

تنظیم محتوى البرنامج، : اعتماد البرنامج على مواصفات محددة وفاعلة مثل .1
 التدریس المختلفة والمتنوعة، واألنشطة والوسائل المستخدمة، كل ذلك ائقوطر

  . معنيي إلى تعلم فعال ذأدىٕأعطى فاعلیة للطلبة واثارة دافعیتهم للتعلم، و
التنوع في طرائق التدریس التي اتبعها الباحث من خالل عرضه للدروس،  .2

 .عة جعلت البرنامج ذو فاعلیةتباعه أسالیب وطرائق متنواو

تناسب البرنامج مع إمكانات الطلبة، وتناسبه مع قدرات الطلبة العلمیة بما  .3
 .    یلبي احتیاجاتهم ومیولهم واتجاهاتهم

ٕركز البرنامج على تثبیت المهارات الموجودة وتعزیزها واثرائها وتنمیتها،  .4
 . ب قدراتهمٕواضافة المهارات غیر الموجودة لدى الطلبة بما یتناس

  
   :على ما یلي ینص والذي :الرابعإجابة السؤال 
بین متوسط  ) α ≥ 0.05(  داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فریهل 

  .درجات مجموعة الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي
   : تنص علىالثانیة والتي الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار 

بین متوسط درجات  ) α ≥ 0.05(  داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فری
  .مجموعة الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي

  
" ت"ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اختبار 

  .یوضح ذلك) 17(لعینتین مرتبطتین والجدول 
  )17(الجدول 

  متوسط درجات مجموعة الطالبات في االختباربین " ت"نتائج استخدام اختبار 
  القبلي ومتوسط درجاتھن في االختبار البعدي

 البیان
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

الدرجة الكلیة  4.68275 19.5455 44 القبلي
 5.20550 26.1364 44 البعدي لالختبار

  دالة عند 6.24
0.01 
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) 19.5455(الجدول السابق یظهر بأن المتوسط الحسابي في التطبیق القبلي یساوي 
 وكانت قیمة ،)26.1364(وهو أصغر من المتوسط الحسابي في التطبیق البعدي الذي یساوي 

  ). 0.01(توى داللة وهي دالة عند مس) 6.24(المحسوبة تساوي " ت"
بین متوسط مجموعة )   ≥ 0.01(عند داللة إحصائیة و ذقوجد فریوهذا یعني أنه 

  . لصالح التطبیق البعديالطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهن في االختبار البعدي
                   ،)2007حنان أبو سكران، (كل من نتائج  مع دراسة النتیجةوتتفق هذه   

  ). 2007حسن رصرص، (دراسة و
  

   :على ما یلي ینص والذي :الخامسإجابة السؤال 
بین متوسط  ) α ≥ 0.05(  داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فریهل 

  .درجات مجموعة الطالب في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي
  :الثالثة والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار 

بین متوسط درجات ) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فری
  .مجموعة الطالب في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي

" ت"ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اختبار 
  .یوضح ذلك) 18(الجدول لعینتین مرتبطتین و

  )18(الجدول 
  متوسط درجات مجموعة الطالب في االختباربین " ت"نتائج استخدام اختبار 

  القبلي ومتوسط درجاتھم في االختبار البعدي

 البیان
نوع 

 التطبیق
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
 يمستو

 الداللة

الدرجة الكلیة  4.39435 19.0000 30 القبلي
 4.71193 28.2667 30 البعدي لالختبار

  دالة عند 7.87
0.01 

 ،)19.0000(الجدول السابق یظهر بأن المتوسط الحسابي في التطبیق القبلي یساوي 
 وكانت قیمة ،)28.2667(وهو أصغر من المتوسط الحسابي في التطبیق البعدي الذي یساوي 

  ). 0.01(عند مستوى داللة وهي دالة ) 7.87(المحسوبة تساوي " ت"
بین متوسط مجموعة )   ≥ 0.01(عند داللة إحصائیة و ذقوجد فریوهذا یعني أنه 

  . لصالح التطبیق البعديالطالب في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي
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 أبو إبراهیم( دراسة ،)2004سید عبد اهللا،  (:دراسة كل مننتائج  مع النتیجةوتتفق هذه   
        ، )2001أشرف أبو عطایا، (، دراسة )2007حسن رصرص، (، دراسة )2002حمادة، 
  ). 1993جابر حسین، (ودراسة 

  
   :على ما یلي ینص والذي :السادسإجابة السؤال 
في االختبار  ) α ≥ 0.05(  داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فریهل 

  ؟)ناثذكور، إ(البعدي تعزي لمتغیر الجنس 
  :الرابعة والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار

في االختبار البعدي ) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى داللة و ذقوجد فریال 
  ).ذكور، إناث(تعزي لمتغیر الجنس 

" ت"ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرضیة المرتبطة به تم استخدام اختبار 
  .یوضح ذلك) 19( والجدول منفصلتینعینتین ل

  )19(الجدول 
  متوسط درجات مجموعة الطالببین " ت"نتائج استخدام اختبار 

  البعدي  في االختبارومتوسط درجات مجموعة الطالبات 

 العدد نوع التطبیق البیان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الداللةيمستو "ت"قیمة 

الدرجة الكلیة  5.2 26.1364 44 بنات بعدي
 4.7 28.2667 30 طالب بعدي تبارلالخ

  دالة عندغیر  1.79
0.05 

البعدي التطبیق درجات الطالب في الجدول السابق یظهر بأن المتوسط الحسابي في 
یساوي البعدي التطبیق درجات الطالبات في المتوسط الحسابي في ، )26.1364(یساوي 

 دالة عند مستوى داللة  غیر وهي،)1.79( المحسوبة تساوي "ت" وكانت قیمة ،)28.2667(
)0.05 .(  

بین متوسط مجموعة )   ≥ 0.05( عند داللة إحصائیة و ذقوجد فرال یوهذا یعني أنه 
  .البعدي في االختبار البات ومتوسط مجموعة الطالبعديالطالب في االختبار 

وزارة ( دراسة ،)2006، اتشعلى كیم (:دراسة كل مننتائج  مع النتیجةوتتفق هذه   
، ودراسة سهیل ذیاب )2008(وتختلف مع دراسة على شریهد ، )2004، التربیة والتعلیم

)1996.(  
ویعزى الباحث عدم وجود هذا الفارق لقیام الباحث بمجهود مضاعف مع الطالب مقارنة   

  .مع الطالبات لخبرة الباحث السابقة بتفوق الطالبات على الطالب
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حث نتائج األسئلة الثالث والرابع والخامس والسادس والفرضیات المنتمیة ویرجع البا
  :لهذه األسئلة إلى

 هذه األخطاء شياألثر الفاعل للتدریب من خالل البرنامج على المهارات والتركیز على تال -1
  .أثناء الحل

 ائقتنظیم محتوى البرنامج، وطر: اعتماد البرنامج على مواصفات محددة وفاعلة مثل -2
تدریس المختلفة والمتنوعة، واألنشطة والوسائل المستخدمة، كل ذلك أعطى فاعلیة للطلبة ال

 . معنيي إلى تعلم فعال ذأدىٕواثارة دافعیتهم للتعلم، و

تشخیص الباحث لألخطاء الشائعة لدى الطلبة من خالل االختبار التشخیصي المعد وجهه  -3
تقویمها بشكل متالئم، باإلضافة إلى تركیزه في كثیر األحیان إلى انتقاء الخبرات التعلیمیة و

 .على هذه األخطاء ولفت نظر الطلبة لعدم الوقوع فیها

 وهو معلم ومشرف تربوي لسنوات طوال، جعلته أقدر ،قام الباحث بتطبیق البرنامج بنفسه -4
من غیره على تطبیق البرنامج باإلضافة لتتبعه كل خطوة من خطوات التجربة، مما أكسب 

 . االهتمام سواء من الطلبة أو من المعلمین داخل المدرسةالبرنامج

إتاحة البرنامج الفرصة للطلبة بالتعامل اإلیجابي مع األنشطة، وكان كل من الطالب  -5
 .والطالبات طرف فاعل في كافة األنشطة والخبرات

تباعه أسالیب االتنوع في طرائق التدریس التي اتبعها الباحث من خالل عرضه للدروس، و -6
 . فاعلیةاطرائق متنوعة جعلت البرنامج ذو

تناسب البرنامج مع إمكانات الطلبة، وتناسبه مع قدرات الطلبة العلمیة بما یلبي احتیاجاتهم  -7
  .    ومیولهم واتجاهاتهم

  
   :على ما یلي ینص والذي :السابعإجابة السؤال 

  ة؟هل یوجد فاعلیة للبرنامج في عالج األخطاء الشائعة لدى أفراد العین
  :الرابعة والتي تنص على الفرضیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار 

یتصف البرنامج المقترح في عـالج األخطـاء الـشائعة لـدى أفـراد العینـة بفاعلیـة كبیـرة تزیـد عـن 
  .ً وفقا لمعامل إیتا0.8

 رعـالج األخطـاء الـشائعة فـي موضـوع األعـداد والجبـ) d(البرنـامج  تـأثیر حجـم ولحـساب       
  :التالیة المعادلة باستخدام)  (2 إیتا مربع بحساب الباحث قام
  
  

t2 

(t2 + df ) 
2 = 
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 یرجـع  أن یمكـن الـذي التـابع المتغیـر فـي الكلـي التبـاین نـسبة عـن یعبـر ، إیتـا مربـع)  (2 حیـث
  المستقل المتغیر إلى

= t2 ت( قیم مربع(   = ( Df)الحریة  درجات  
  

 للبرنامج المقترح التأثیر حجم عن تعبر التي )d (قیمة حساب قیمة إیجاد أمكن)  (2طریق وعن

  :التالیة المعادلة باستخدام
(Kiess, 1989: 468)  

  
  

  )20(لجدول رقم ا
  التأثیر حجم مقاییس من مقیاس لكل بالنسبة التأثیر حجم اتمستوى لتحدید المقترح المرجعي الجدول

 المستخدمة األداة التأثیر حجم
 كبیر متوسط صغیر

d 0.2 0.5 0.8 
2 0.01 0.06 0.14 

 )20(رقم  والجدول السابقة المعادالت باستخدام التأثیر حجم بحساب الباحث قام ولقد    
  :)d( وقیمة ) (2إیتا مربع منٍّل ك بواسطة التأثیر حجم یوضح

  )21(جدول رقم 
   للكشف عن حجم تأثیر البرنامجd" دي " حساب قیمة  اختبار ت ، وقیمة مربع إیتا، 

  
   :ویتضح من الجدول

 بلغت" d"وأن قیمة ) 0.39 " (2 " وقیمة)9.67(بلغت قیمة ت ): العینة الكلیة(الطلبة  -

له تأثیر كبیر على المتغیر التابع ) البرنامج( وهي كبیرة، وهذا یدل أن المتغیر المستقل )1.60(
  .بدرجة كبیرة من الفعالیة األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر

  البیان
 تطبیق االختبار على عینة

 العدد
  قیمة

 "ت"

  قیمة
 إیتا

  قیمة
 " d" 

 حجم التأثیر

 كبیر 1.60 0.39 9.67 74 )العینة الكلیة(لطلبة ا

 كبیر 1.35 0.31 6.24 44 الطالبات

  30 الطالب
 كبیر 2.07 0.52 7.87 

d = 
21 

22 



116  

 وهـــي )1.35 (بلغـــت" d" وأن قیمـــة )0.31( " 2"وقیمـــة  )6.24(ت   قیمـــةبلغـــت: الطالبـــات -
ـــه )البرنـــامج(، وهـــذا یـــدل أن المتغیـــر المـــستقل كبیـــرة األخطـــاء تـــأثیر كبیـــر علـــى المتغیـــر التـــابع  ل

  .بدرجة كبیرة من الفعالیة الشائعة في موضوع األعداد والجبر

 وهــــي )2.07 (بلغـــت" d" وأن قیمـــة )0.52( " 2"وقیمــــة  )7.87( ت  قیمـــةبلغـــت :الطـــالب -
ـــه )البرنـــامج(ر المـــستقل ، وهـــذا یـــدل أن المتغیـــكبیـــرة األخطـــاء تـــأثیر كبیـــر علـــى المتغیـــر التـــابع  ل

  .بدرجة كبیرة من الفعالیة الشائعة في موضوع األعداد والجبر
یتصف البرنامج المقتـرح فـي عـالج األخطـاء (    وهذا یعني قبول الفرضیة والتي نصت علي 

وجـود أثـر ، ممـا یـدلل علـى )لمعامـل إیتـاً وفقـا 0.8الشائعة لدى أفراد العینة بفاعلیة كبیرة تزید عـن 
حـــسن  (: دراســـة كـــل مـــنوتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج، للبرنـــامج فـــي عـــالج األخطـــاء الـــشائعة

   ).2001أشرف أبو عطایا، ( ودراسة ،)2002 أبو حمادة، إبراهیم( دراسة ،)2007رصرص، 
  :ماذا قدمت الدراسة الحالیة

  .TIMSS 2007ي تضمنها اختبار الدراسة الدولیةقائمة بالمهارات العددیة والجبریة الت -1
 .أكثر المهارات العددیة والجبریة التي شكلت أخطاء شائعة -2
 وآلیات وضع األسئلة، TIMSSلمحة مختصرة عن الدراسة الدولیة في الریاضیات والعلوم  -3

 .ومستوىات المعرفة التي یتضمنها هذا االختبار
العربیة والدولیة في المشاركات العالمیة في عطاء لمحة عن كل من التجربة المحلیة وإ -4

 . الدراسة الدولیة، ووضع النظام الفلسطیني في المحك الدولي بالنسبة لتحصیل الریاضیات
 .ًقدم االختبار التشخیصي المعد من قبل الباحث نموذجا یتناسب مع آلیة االختبارات الدولیة -5
ًقدمت هذه الدراسة برنامجا فاعال -6 ء الشائعة في موضوع األعداد والجبر  في عالج األخطاً

 .من خالل استخدام أنشطة وطرائق تدریس مختلفة قد تفید المعلمین أثناء تدریب الطلبة
  :المشكالت التي واجهت الباحث أثناء الدراسة

عــدم إتقــان الباحــث اللغـــة االنجلیزیــة والتــي لـــم تمكنــه مــن اإلطـــالع الكامــل علــى الدراســـات  -
  .عتماده على المختصین للترجمةوالمراجع األجنبیة، وا

خـوة المحكمـین علـى ثقـة مـن عملـه، ممـا  عمل الباحث كمعلم ومشرف لفترة كبیرة جعلت اإل -
 .جعل البعض منهم یتهاون في التحكیم

 . جهل المعلمین ومدراء المدارس باختبار الدراسة الدولیة -
 . ف دراسیة قائمة المهارات المتضمنة في اختبار الدراسة الدولیة من عدة صفو -
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  : الدراسةتوصیات
  :یلي بما یوصي أن للباحث یمكن نتائج من الحالي البحث إلیه توصل ما ضوء في    

  .االهتمام بالدراسات الدولیة المتعلقة بالریاضیات والعلوم .1
 .االهتمام بالمهارات الریاضیة المتضمنة في الدراسات الدولیة بشكل مستمر .2
للكشف  ؤیة العالمیة وتطبیقها بشكل مستمر داخل المدارسبناء اختبارات محلیة وفق الر .3

  .عن األخطاء الشائعة في المهارات الریاضیة لجمیع المراحل وسبل معالجتها
االستفادة من آلیة البرنامج في معالجة األخطاء الشائعة أثناء عملیة الكشف عن  .4

 .األخطاء الشائعة
الهتمام بالوسائل التعلیمیة الحدیثة سواء التنوع في استخدام طرائق التدریس المختلفة، وا .5

 .المسموعة أو المرئیة وعدم االكتفاء بالوسائل المعتادة
  

  : مقترحات الدراسة
  :     یقترح الباحث إجراء الدراسات التالیة

 .TIMSS 2011دراسة أخرى مماثلة تتناول األخطاء الشائعة في ضوء الدراسة الدولیة  .1
  .ألخطاء الشائعة في الهندسة واإلحصاءدراسة أخرى مماثلة تتناول ا .2
 . في عالج األخطاء في مهارات الریاضیات بشكل عامىدراسات أخر .3
 . دراسات تقوم على برامج لتنمیة مهارات الریاضیات التي تتناولها الدراسات الدولیة .4
           دراسة تقوم على تطویر قدرات المعلمین على تصمیم االختبارات في ضوء  .5

 .TIMSS 2011الدولیة الدراسة 
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 المراجع 
    
  المراجع باللغة العربیة : ًأوال  
برنامج مقترح لعالج صعوبات حل المسألة الریاضیات  ) 2002(  إبراهیم أبو حمادة  -1

، البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة  لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزةاللفظیة
  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(صر وجامعة عین شمس بم

رام اهللا، مركز المنهاج الفلسطیني األول الخطة الشاملة، ) 1996(براهیم أبو لغد وآخرون إ -2
  .تطویر المناهج الفلسطینیة، الجزء األول

 لدى طلبة الصف الثامن التفكیر الریاضيمقترح لتنمیة برنامج ) 1999(براهیم المشهراوي إ -3
رسالة (البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة وجامعة عین شمس بمصر ، األساسي بغزة

  ).دكتوراه غیر منشورة
 األخطاء الشائعة في خطوط طلبة المرحلة األساسیة العلیا في )2002(براهیم شیخ العید إ -4

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( غزة - الجامعة اإلسالمیةمادة اللغة العربیة،
دار المسیرة للنشر : ، عمانمناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها) 2002 (براهیم عقیالنإ -5

  .والتوزیع، الطبعة الثانیة
 غزة، الجامعة اإلسالمیة، أدواته،-مناهجه- البحث التربوي عناصره) 2002( إحسان األغا -6

 . الطبعة الرابعة

الرنتیسي :  غزة،مقدمة في تصمیم البحث التربوي) 2003( إحسان األغا ومحمود األستاذ -7
  .للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة

دار :  الكویتتدریس الریاضیات المعاصرة بالمرحلة االبتدائیة،) 1996( أحمد أبو العباس -8
  .القلم، الطبعة الثانیة

 الجماهیریة اللیبیة العظمي، الجامعة المدخل لتدریس الریاضیات،) 1996( أحمد الشارف -9
  .المفتوحة

تحلیل أخطاء طلبة الصف العاشر ودراسة العالقة بین قدرتهم ) 1999(بابات  أحمد ض-10
 جامعة النجاح، في حل المعادالت الریاضیة واكتسابهم للمهارات األساسیة في محافظة جنین

  ).غیر منشورة  رسالة ماجستیر( نابلس -الوطنیة
 الریاضیة لتنمیة مدى فاعلیة برنامج مقترح قائم على الروابط) 2005(عطوان  أسعد -11

البرنامج ، المهارات الریاضیة الالزمة لتعلم الفیزیاء لدى طلبة الصف العاشر بمحافظات غزة
  ).رسالة دكتوراه غیر منشورة(المشترك لجامعة األقصى بغزة وجامعة عین شمس بمصر 
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دار : ، القاهرةطرق تدریس الریاضیات نظریات وتطبیقات) 2001(سماعیل الصادق إ -12
  . كر العربي، الطبعة األوليالف

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهیم الجبریة  ) 2001( أشرف أبو عطایا  -13
البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة وجامعة عین  ،لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة 

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(شمس بمصر 
دار : األردنأسالیب تعلیم العلوم والریاضیات، ) 2005(اني  أمل البكري وعفاف الكسو-14

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة
: ، الجزء األول، الطبعة الثانیة، ترجمةطرق تدریس الریاضیات) 1989(بل، فریدریك  -15

  .ر والتوزیعالدار العربیة للنش: ولیم عبید، القاهرة: محمد المفتي وممدوح سلیمان، مراجعة 

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الریاضیة  ) 2007( حسن رصرص  في
غیر  رسالة ماجستیر (غزة-  الجامعة اإلسالمیة،لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة

  ).منشورة 
 األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفین الخامس والسادس ) 2003( السعید  تهاني -16

  ).غیر منشورة  رسالة ماجستیر( نابلس - الوطنیةجامعة النجاح، بالعملیات الحسابیة األربعة
فاعلیة بعض تحركات التدریس في عالج بعض أنماط األخطاء  ) 1993( حسین   جابر-17

مجلة كلیة  ، التي یظهرها تالمیذ الصف األول المتوسط عند دراستهم لموضوع المجموعات
  .1993ینایر،  )21( العدد ، معة المنصورةجامصر، ،التربیة 

  .األردن:، عمان)1(الریاضیات وطرائق تدریسها ) 2007( جامعة القدس المفتوحة -18
  . األردن:، عمان)2(الریاضیات وطرائق تدریسها) 2007( جامعة القدس المفتوحة -19
  .األردن:، عمانالقیاس والتقویم) 2007(جامعة القدس المفتوحة  -20
، إعالن نتائج الدول المشاركة في اختبار العلوم والریاضیات ) 2008( ریدة النهار  ج-21

  .13، ص2008 نوفمبر 15، 435الكویت، العدد 
المعرفة الریاضیة لمعلمي الریاضیات وطالب الصف الثامن في ) 2009( جهاد یحیى -22

عة النجاح ، جامTIMSSفلسطین وعالقتها بتحصیل الطلبة في الریاضیات في امتحان 
  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( نابلس -الوطنیة

 :عمانطرقه اإلحصائیة، -أدواته- أسالیب البحث العلمي مفاهیمه) 2000( جودت عطوي -23
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع والدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولي

  .عالم الكتب، الطبعة الرابعة: رة، القاهعلم النفس النمو) 1983( حامد زهران -24
دار النهضة : ، بیروتالتعلیم األساسي بین النظریة والتطبیق) 1993( حسن حسان -25

  .العربیة، الطبعة األولي
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برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة  ) 2007( حسن رصرص  -26
 رسالة ماجستیر (غزة- امعة اإلسالمیة الج،الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة

  ).غیر منشورة 
 التفكیر على القدرة تنمیة في التعاوني التعلم أثر" :( 2004 ) وآخرون  حمد العجمي-27

  37. العدد ، والمعرفة القراءة مجلة ."اإلبداعي
أثر تدریس برنامج مقترح في الجبر على تنمیة قدرات التفكیر ) 2007( حنان أبو سكران -28

، البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة وجامعة عین  طالبات الصف السادسلدىاالستداللي 
  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(شمس بمصر 

الصین (خصائص المدرسة في الدول ذات التحصیل المرتفع ) 2010( حنان الغامدي -29
الدولیة للعلوم في اختبارات الدراسة ) السعودیة(وذات التحصیل المنخفض ) وسنغافورة

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( السعودیة -، جامعة أم القرى)TIMSS 2007(والریاضیات 
فعالیة برنامج مقترح لتنمیة المهارات الجبریة والتفكیر ) 2010( خالد عبد القادر -30

البرنامج المشترك لجامعة األقصى  ،الریاضي لدى طلبة الصف السابع األساسي بمحافظات غزة
  ).رسالة دكتوراه غیر منشورة(غزة وجامعة عین شمس بمصر ب

 مصر، جامعة القاهرة، تدریس الریاضیات في التعلیم األساسي،) 1985( خلیفة خلیفة -31
  .كلیة التربیة

نشرة (،  لطالب الصف الثامنTIMSSاالمتحان الدولي ) 2009( دائرة المعارف العربیة -32
  .13، دائرة المعارف العربیة ، فلسطین المحتلة، ص)صادرة عن دائرة المعارف العربیة

 دار : عمان،أسالیبه- أدواته- مهوالبحث العلمي مفه) 1984(ذوقان عبیدات وآخرون  -33
  . للنشر والتوزیع ، الطبعة األوليالفكر

أثر تدریس برنامج مقترح في الهندسة على تنمیة التفكیر اإلبداعي ) 1999( رحمة عودة -34
 مصر، جامعة عین شمس، كلیة التربیة ف الثامن األساسي بمحافظة غزة،لدى طلبة الص

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(
تدریس الریاضیات الفعال من ریاض األطفال حتى السادس ) 2007( رمضان بدوي -35

  .دار الفكر، الطبعة األولي: ، عماناالبتدائي
، المجلة مراحل تطبیقه التعرف به وبTIMSS 2003مشروع ) 2005( زینا حبیب -36

  . 4، ص2005، ابریل 33التربویة، لبنان، العدد 
تقویم مقررات الریاضیات بالمرحلة الثانویة في ضوء احتیاجات ) 2005( سامیة هالل -37

، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، المواد العلمیة بالثانویة العامة والكلیات العلمیة
  .287، ص2005، جامعة بنها، یولیوالمؤتمر العلمي الخامس، مصر
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األهداف التربویة لتدریس الریاضیات للمرحلتین االبتدائیة ) 1980( سعد الهاشل وآخرون -38
  . ، الكویت، مركز بحوث المناهجوالمتوسطة

بحث الصعوبات التي تواجه طالب الصف الثاني الثانوي في ) 1983( سعید المنوفي -39
، جامعة أسالیب عالجیة للتغلب على بعض هذه الصعوباتدراستهم المیكانیكا وتجریب 

  ).منشورة غیر رسالة ماجستیر( مصر، –المنوفیة 
  . عمان-، الجامعة األردنیةالقیاس والتقویم التربوي) 1988( سلیمان عبیدات -40
تحلیل األخطاء الشائعة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في  ) 1998( سلیمان المحیمید  -41

رسالة ، )منشورة رسالة ماجستیر (یه،العتیادیة بمدینة الریاض في ضوء نظریة بیاجالكسور ا
   ).66(العدد ، )7(الخلیج العربي، المجلد 

أثر إثراء منهاج الریاضیات للصف الخامس االبتدائي بمادة ) 1996( سهیل دیاب -42
، تجاهاتهم نحوهاتعلیمیة تتضمن مهارات التفكیر على تحصیل الطالب في مادة الریاضیات وا

  ). رسالة ماجستیر غیر منشورة( غزة، –الجامعة اإلسالمیة 
  . غزة-الجامعة اإلسالمیة تعلیم مهارات التفكیر وتعلمها، )2000( سهیل دیاب -43
فعالیة برنامج مقترح كمبیوتري لتدریس الریاضیات على  ) 2004( سید عبد اهللا  -44

 جامعة ،دى التالمیذ الصم بالصف األول اإلعداديالتحصیل وبعض جوانب التفكیر البصري ل
   ).رسالة ماجستیر غیر منشورة ( مصر-انیالم
 تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي وأثر لدىصعوبات الهندسة ) 2000( شعبان العیسوي -45

  مصر-انیجامعة الم، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس، دمج بعض مداخل التدریس لعالجها
   ).14(ل، المجلد العدد األو

أخطاء التالمیذ الشائعة في الكسور العشریة واالعتیادیة في ) 1993(أحمد  شكري سید -46
مجلة رسالة الخلیج العربي،  الریاض،  ،منهج الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة دراسة استطالعیة

 .168-119، ص 47، العدد 14السنة  جامعة قطر،

ء الشائعة في العملیات الحسابیة األربع على الكسور  األخطا)2003(السعید  محاسنفي 
العادیة والعشریة لدى طلبة الصفین الخامس والسادس األساسیین في المدارس الحكومیة في 

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( نابلس -جامعة النجاح الوطنیةمحافظة نابلس، 
مكتبة االنجلو المصریة، : ، القاهرةالقیاس والتقویم) 1994(ن أبو ناهیة ی صالح الد-47

  .الطبعة األولي
األخطاء التدریسیة الشائعة بین معلمي العلوم في المرحلة ) 1993( عامر الشهراني -48

المتوسطة كما تراها عینة من الموجهین التربویین وعینة من مدراء المدارس المتوسطة في 
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 ودیة، مجلة دراسات تربویة، مجلد ، السعالمنطقة الجنوبیة الغربیة بالمملكة العربیة السعودیة
  .78، ص55، الجزء 8

، وزارة التعلیم العالي االختبارات والمقاییس النفسیة) 1997( عبد الجلیل الزوبعي وآخرون -49
  . والبحث العلمي، جامعة الموصل، الجمهوریة العراقیة

 ة والتطبیق،تطویر التعلیم االبتدائي في مصر بین النظری) 1991( عبد الراضي محمد -50
  .القاهرة، جامعة عین شمس، كلیة التربیة

دار الفرقان، الطبعة : ، عمانأساسیات البحث التربوي) 1999( عبد الرحمن عدس -51
  .األولي

األخطاء الشائعة في مادة الریاضیات وعالقتها ببعض  ) 1999( عبد الرسول عبد الاله  -52
،  مصر– جامعة سوهاج ،یة من التعلیم األساسياألسالیب المعرفیة لدى تالمیذ الحلقة الثان

  ).غیر منشورة  رسالة ماجستیر(
   إستراتیجیات تدریس الریاضیات في مراحل التعلیم العام) 2007( عزو عفانة وآخرون -53

  . غزة، الطبعة األولي- الجامعة اإلسالمیة
ل اللفظیة الجبریة برنامج مقترح لتنمیة القدرة على حل المسائ) 2003(المشهراوي  عفاف -54

رسالة ماجستیر (غزة - الجامعة اإلسالمیة،لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة
  ).غیر منشورة

دار الفجر : ، القاهرةطرق تدریس الریاضیات بین النظریة والتطبیق) 1995( على سالمة -55
  . للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

ة استراتیجیة التدریس للمقادیر الجبریة في تحصیل مدى فاعلی) 2008( على شریهد -56
رسالة ماجستیر غیر ( الیمن -  عة عدنمجا، تالمیذ الصف الثامن األساسي بمحافظة أبین

   ). منشورة
 إتقان طلبة الصف التاسع األساسي في األردن للمهارات مستوى) 1997( على قاسم -57

  . أربد-، جامعة الیرموكالجبریة

عالقة جنس طالب الصف السادس األساسي باكتساب المفاهیم ) 2003(أحمد  مازنفي 
 - ، جامعة النجاح الوطنیةوالمهارات الجبریة والمهارات الحسابیة األساسیة بمحافظة جنین

  .)غیر منشورة رسالة ماجستیر(، نابلس 
 ،قضایا في تعلیم وتعلم الریاضیات مع أشارة خاصة للعالم العربي) 1994( فایز مینا -58

  .مكتبة االنجلو المصریة، الطبعة الثانیة: القاهرة
دار الفرقان، الطبعة : ، أربدالریاضیات مناهجها وطرق تدریسها) 1982( فرید أبو زینة -59

  . األولي
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دار الفرقان، الطبعة : ، أربدالریاضیات مناهجها وطرق تدریسها) 2003( فرید أبو زینة -60
  . الثالثة

، مناهج تدریس الریاضیات للصفوف األولى) 2007(د اهللا عبابنة  فرید أبو زینة وعب-61
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى: عمان

دار وائل : ، األردنتطور مناهج الریاضیات المدرسیة وتعلمها) 2010( فرید أبو زینة -62
  .للنشر، الطبعة األولي

  .عالم الكتب، الطبعة الثانیة: ، القاهرةومهاراتهالتدریس نماذجه ) 2005( كمال زیتون -63
دار الفكر : طرق تدریس الریاضیات نظریات وتطبیقات، القاهرة) 2001( ماجدة صالح -64

  .العربي، الطبعة األولي
مكتبة االنجلو : ، القاهرةأسالیب حدیثة في تعلیم الریاضیات) 1997( مجدي ابراهیم -65

  .المصریة، الطبعة األولي
 عالم :،القاهرة "التعلم صعوبات ذوي للتالمیذ الریاضیات تدریس ( 2006 ) إبراهیم مجدي -66

  . الكتب
األخطاء الشائعة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي في   )1999( مدحت أبو الخیر  -67

 ، مصر، جامعة أسیوط، مجلة كلیة التربیة،تعلم مفاهیم المجموعات ووضع مقترحات لعالجها
   .6 العدد ،2المجلد 

مناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها في الصفوف األولى من ) 1999( محمد أبو سل -68
  .  دار الفرقان، الطبعة األولى: أربدالمرحلة االبتدائیة، 

واالستقصاء القائمتین ) شارك - زاوج - فكر(فعالیة استراتیجي ) 2005( محمد حمادة -69
ریاضیات المدرسیة في تنمیة مهارات التفكیر الریاضي على أسلوب التعلم النشط في نوادي ال

، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، مصر، واختزال قلق الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
  .  233، ص 2005جامعة حلوان، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، یولیو 

ومدي إدراك الطلبة المتدربین األخطاء الشائعة في الریاضیات  )2009(محمد الغافري  -70
رؤیة جدیدة في "ورقة مقدمة لندوة الریاضیات التي تنظمها وزارة التربیة والتعلیم تحت عنوان ، لها

  .2004، عمان، دیسمبر "تعلیم وتعلم الریاضیات وتطبیقاتها في االقتصاد واإلدارة
سابع األساسي األخطاء الشائعة في تحصیل تالمیذ الصف ال) 1996( محمد مصباح -71

رسالة ( مصر - جامعة اإلسكندریة ،للمفاهیم الریاضیة المتضمنة في مقرر الریاضیات
  ).غیر منشورة  ماجستیر
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خطوط عریضة إلستراتیجیة مقترحة لنشر وتفعیل نتائج الدراسة ) 2007(محمد مصطفى  -72
 ، وزارة التربیة واقع وطموحات وتحدیات:   مؤتمر نوعیة التعلیم في فلسطین،TIMSSالدولیة 

 .13-2، فلسطین، صوالتعلیم العالي الفلسطینیة

التقریر الوطني حول نتائج فلسطین ضمن دراسة ) 2005( محمد مطر وآخرون -73
تقریر صادر عن دائرة القیاس (، TIMSS 2007التوجهات الدولیة في الریاضیات والعلوم

  . 53- 2ص، فلسطین، وزارة التربیة والتعلیم العالي، )والتقویم
خطوط عریضة إلستراتیجیة مقترحة لنشر وتفعیل نتائج الدراسة ) 2007( محمد مطر -74

واقع وطموحات : ، ورقة بحثیة بعنوان نوعیة التعلیم في فلسطینTIMSS 2007الدولیة  
  . 16-2، ص2007وتحدیات، فلسطین، المؤتمر التربوي الفلسطیني دیسمبر 

 لطلبة فلسطین في المشاركة الثانیة في دراسات نتائج أولیة) 2009( محمد مطر -75
، فلسطین، مجلة مسیرة التربیة TIMSS 2007التوجهات الدولیة في الریاضیات والعلوم

  . 6، ص2009، مارس 64، العدد 13والتعلیم العالي، السنة 
  .مكتبة االنجلو المصریة: ، القاهرةقراءات في تعلیم الریاضیات) 1995(محمد المفتي  -76
دراسة تحلیلیة لألخطاء الشائعة والصعوبات التي تواجه طالب ) 1982( محمود اإلبیاري -77

رسالة (مصر - ، جامعة اإلسكندریةالصف الثاني الثانوي في حل تمارین الهندسة الفراغیة
  ).ماجستیر غیر منشورة

تقویم تحصیل التالمیذ في التعلیم األساسي للصف السابع  ) 1984( محمود حسن  -78
رسالة (مصر ،  قنا - كلیة التربیة ، لبعض المفاهیم المتضمنة بمقرر الریاضیات المطورة

  ).غیر منشورة  ماجستیر
میول طالب المرحلة اإلعدادیة في مدینة غزة نحو دراسة ) 1998(ات یمحمود الحمض -79

غزة البرنامج المشترك لجامعة األقصى ب، مادة الریاضیات ومدي اهتمام معلمیهم بتنمیتها
  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(وجامعة عین شمس بمصر 

دراسة (إسهام تعلیم الریاضیات في المجتمع الفلسطیني) 2005( محمود الحمضیات -80
رسالة دكتوراه ( البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة وجامعة عین شمس بمصر ،)تقویمیة

  ). غیر منشورة
المهارات الریاضیة المتضمنة في اختبارات الدراسة مستوى توافر ) 2008(  محمود مطر -81

، فلسطین، المؤتمر  في أسئلة كتب الریاضیات للصف الرابع األساسيTIMSS 2007الدولیة 
 .8-2، ص2008التربوي نحو تطویر نوعیة التعلیم في فلسطین، یولیو

لي مؤشرات تحصیل الریاضیات في السیاقیین الوطني والدو) 2009( محمود مطر -82 
ورقة عمل بعنوان ضعف التحصیل الدراسي في قطاع غزة الواقع (،)الدالالت واالنعكاسات(
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.   28-1، مقدمة للیوم الدراسي، مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات، فلسطین، ص)والطموح
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نماذج من أسئلة العلوم والریاضیات  )2003( وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة -88
نشرة صادرة عن ( ، ضمن التوجهات الدولیة في الریاضیات والعلوم للصف الثامن األساسي
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  )1(ملحق 
  كوریبین توزیع العینة للذ

 عدد الشعب عدد الطالب اسم المدرسة .م

 2 64 "أ"ذكور جبالیا اإلعدادیة  1

 2 66 ذكور الفاخورة اإلعدادیة  2

 2 63 "أ"ذكور بیت حانون اإلعدادیة  3

 6 193 المجموع

  

61

62

63

64

65

66

ذكور بیت حانون اإلعدادیةذكور الفاخورة اإلعدادیة ذكور جبالیا اإلعدادیة "أ"
"أ"

ة الذكور عینة الدراس

  
  الذكورأعداد عینة الدراسة یوضح ) 5(الشكل 
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  )2(ملحق 
  یبین توزیع العینة اإلناث

 عدد الشعب عدد الطالب مدرسةاسم ال .م

 2 89 "أ"بنات بیت الهیا اإلعدادیة  1

 2 87 "ج"بنات جبالیا اإلعدادیة  2

 4 176 المجموع

  
  
  

86

86.5

87

87.5

88

88.5

89

بنات جبالیا اإلعدادیة "ج"بنات بیت الھیا اإلعدادیة "أ"

عینة الدراسة األناث

  
  

  اإلناثأعداد عینة الدراسة یوضح ) 6(الشكل 
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  )3(ملحق 
  قائمة المهارات في صورتها األولیة

  
 

 
 

  التكرم بتحكیم استبانة تحدید المھارات الجبریة الالزمة للصف الثامن األساسي: الموضوع 
  

األخطاء الریاضیة الـشائعة لـدى طلبـة الـصف الثـامن " الباحث بإجراء دراسة بعنـوانیقوم 
 وفاعلیـة برنـامج مقتـرح لعالجهـا TIMSS 2007اسي بفلسطین في ضوء الدراسة الدولیة األس

 ، وسیقتصر فـي دراسـته علـى األخطـاء الجبریـة فقـط ، وقـد أعـدت االسـتبانة التـي بـین أیـدیكم "
لیــستجیب علیهــا معلمــي ومعلمــات الــصف الثــامن األساســي ، بحیــث یطلــب مــنهم تحدیــد مــدي 

لصف الثامن األساسي ومـا یرافقـه مـن خبـرات سـابقة للمهـارات التـي شمولیة مقرر الریاضیات ل
   .TIMSS 2007الدراسة الدولیة تتضمنها االستبانة  والمتضمنة في اختبار 

  :لذا یرجو الباحث منك التكرم بتحكیم االستبانة من حیث 
  الصیاغة اللغویة للمهارات. 
  مدي تضمن العبارة للمهارة الریاضیة في الجبر. 

  
  ضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام وتف
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 غیر مالئمة مالئمة غیر مناسبة مناسبة المھارة .م 

     على الحدود الجبریة ) جمع وطرح ( یجري العملیات الریاضیة  -1

     الحدود الجبریةعلى ) ضرب وقسمة ( یجري العملیات الریاضیة  -2

     یحول الصیغة اللغویة إلى صیغة ریاضیة -3

     یحول الصیغة الریاضیة إلى صیغة لغویة  -4

     یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور  -5

     ًیمثل البیانات بیانیا  -6

      یحول الكسر العادي إلى عشري والعكس ویجري علیها العملیات الریاضیة  -7

     یجري العملیات الریاضیة على األعداد النسبیة  -8

     یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة الموجبة والسالبة  -9

     یجمع ویطرح األعداد النسبة المشتملة على مقادیر جبریة  -10

     یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري  -11

     لومة تقع على خط مستقیم معلوم المعادلة یبین ماذا كانت النقطة المع -12

     یكتب العالمة بین متغیرین على صیغة ریاضیة  -13

     یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم أوسطها  -14

     یجد حل المتباینة الخطیة والمتباینتین الخطیتین  -15

     یجب قیمة المجهول في تناسب معین   -16

     یمة مقدار جبري بالتحلیل بالعامل المشترك یحسب ق -17

     یجد النسبة المئویة لمقدار ما  -18

     یحل معادلة الدرجة األولى في مجهول واحد  -19

     یحل معادلتي الدرجة األولى في مجهولین  -20

     یجد محیط المستطیل بمعلومیة حدود و مقادیر جبریة  -21

     حیح إلى عوامله األولیة یحلل العدد الص -22

     یحسب قیمة عدد صحیح موجب أو سالب مرفوع ألس  -23

     یحلل المقدار الثالثي  -24

     یحلل الفرق بین مربعین   -25

     یحلل الفرق بین مكعبین -26

--------------------------------------------------   :مالحظات أو اقتراحات 
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  )4(ملحق 
 

    
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  سهیل ذیاب. د  -1
  جامعة األقصى بغزة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  خالد عبد القادر. د  -2
  لتربیة والتعلیموكیل وزارة ا  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  زیاد ثابت. د  -3
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  مها الشقرا. د  -4
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  حازم عیسي. د  -5
  مدیر منطقة بوكالة الغوث   دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  سعد نبهان. د  -6
  مشرفة تربویة بمدیریة غرب غزة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  رحمة عودة. د  -7
  جامعة األزهر بغزة  دكتوراه في الریاضیات  محمد مطر. د  -8
  مشرف تربوي بمدیریة شمال غزة  ماجستیر في الریاضیات  رفیق الصیفي. أ  -9
   تربوي بمدیریة غرب غزةمشرف  بكالوریوس في الریاضیات  باسم المدهون. أ  -10
  مدیر مدرسة بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  سهیل مطر. أ  -11
  مدیر التخطیط بوزارة التربیة والتعلیم  ماجستیر في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  محمود مطر. أ  -12
  دیریة شمال غزةمدیر مدرسة بم  ماجستیر في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  أكرم النجار . أ  -13
  جامعة األزهر بغزة  ماجستیر علم النفس  عماد الكحلوت. أ  -14
  مدرسة بمدارس بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  رحاب أبو غلوة. أ  -15
  مدرس  بمدارس بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  فتحي حجازي. أ  -16
  درس  بمدارس بوكالة الغوثم  بكالوریوس في الریاضیات  هشام أبو شرخ. أ  -17
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  )5(ملحق 
   في صورته األولیةاالختبار

  : ................الزمن                                                     

  

  
  

  
 

 
 

       
                                                                                            

  
  
  
  
  
  _________________________: سم الطالب ا

  
  ذكر                        أنثي:                  الجنس 

  
  
  _________________________: سم المدرسة ا

  
  _________________:الشعبة 
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  تعليما ت هامة 
سئلة سهلة وقد قد تجد بعض األ،  ستجیب عن أسئلة في الریاضیات االختبارفي هذا    

   . ًاالصعبة منها والسهلة أیض، حاول اإلجابة عن األسئلة جمیعها ، تجد بعض األسئلة صعبة 
  .رة بجانب هذه اإلجابة ئفي بعض األسئلة سوف تختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحیحة وتظلل الدا

   :املثال التايل يوضح طريقة اإلجابة 
  كم دقیقة في الساعة الواحدة 

  

    12     أ
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د

  
ٕ دقیقة واذا لم تكن متأكدا من 60ألن الساعة بها ) ج ( لقد تم تضلیل الدائرة التي بها الحرف 

  . وانتقل إلى السؤال التالي ، ظلل الدائرة بجانب اإلجابة التي تعتقد أنها األفضل ، إجابة سؤال 
على اختیارك األول ثم ظلل الدائرة )  X ( إشارة ما ضعل إذا قررت أن تغیر إجابة سؤا

  .  الجدید اختیاركبجانب 
   :املثال التايل يوضح طريقة العمل 

  كم دقیقة في الساعة الواحدة 
  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د
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  ) تابع ( تعليمات عامة 
یمكن أن ، لفراغ المبین تحت السؤال  في اإجابتكفي بعض األسئلة علیك أن تكتب 

  .  عن هذه األسئلة إجابتك أو كلمات في أعدادتستخدم 

  . املثال التايل يوضح ذلك 
   كم دقیقة في الساعة الواحدة    

  .  دقیقة 60: اإلجابة                
  

،  في كل سؤال ًااحرص أن یكون خطك واضح، عندما یطلب منك أن تكتب إجابة 
ثم ،  األفضل في اعتقادك اإلجابةاكتب  . إجابتك من ًاإذا لم تكن متأكد، ى أكمل وجه وأجب عل

  . انتقل إلى السؤال التالي 
  

  : اً هام جد
  

 عنها بدون استخدام اآللة الحاسبة ولكن إذا كان معك آلة ةاألسئلة جمیعها یمكن اإلجاب
  . حاسبة فإنه یمكنك  استخدامها 
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إذا كنــت ، قـرأ كــل ســؤال بـتمعن ثــم أجــب عنــه بأحـسن مــا تــستطیع ا
ال تــضیع الوقــت فــي التفكیــر ، غیــر متأكــد مــن إجابتــك عــن أحــد األســئلة 

نــسب ثــم انتقــل إلــى الــسؤال فیمكنــك أن تكتــب اإلجابــة التــي تعتقــد أنهــا األ
  . الذي یلیه 
  

  . ال تبدأ اإلجابة إال إذا طلب منك ذلك 
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   ع 2 – ع 7+  س – س 4 أجمع   
  

  9     أ  
  

   س ع9   ب 
  
    ع5 + 4      ج
   
   ع5+  س 3      د

  
  
  

  س=  س    ،  ب 3= إذا كان  أ      
  :         ماذا یساوي

             
  _______________________________________ ب    اإلجابة ×            أ 
              

  _______________________________________ ب    اإلجابة ÷            أ 
              

  
   كناتج 12 -  یعطي6ما العدد الذي إذا قسم على    

  
   72-     أ  
  

  2-    ب 
  
   2      ج
   
  72      د

  
  
  

1  
1 

1  
3 

2  
2 
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   س  س      3            قیمة   
                     7           7  

  
       أ  
  

   3        ب 
  
        ج
   
  س2           د

  
  س  س       4     قیمة    

               3          3  
  

       أ  
  

      ب 
  
        ج
   
        د

  
  
  ) ب – 2 ( 3+  أ 2    فما قیمة 1-  = ب      ،3 = أإذا كان  

  
  15     أ  
  

   14    ب 
    
   13      ج
   
  9       د

- 

2  
7 

  س2
7    

× 

  س4
9    

  س5
3    

  س5
9   

  س5
6   

2 

2 

3  
1 

3  
3 

4  
2 
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     3             4جد قیمة          
                100         1000  

  
  0,043     أ  
  

  0,1043    ب 
  
  0,403      ج
   
  0,43      د

  
  
     3          4جد ناتج      

            100      1000  
  

  0,001     أ  
  

  0,037    ب 
  
  0,37      ج
   
  0,0001      د

  
  
  
      على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,48  اكتب الكسر العشري 

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  
  
  

+ 

- 

5  
1 

5  
3 

6  
2 
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      یساوي4            2           3    ناتج     
            5           10          15  

  
       أ  
  

     ب 
  
        ج
   
          د

  
  4                 2             3 أوجد قیمة      

                 5             10              15  
   

  _____________________________:            اإلجابة 
  
  ، المبلغ           حصلت روال على ، شیكل بینهما560قسمت روال ورنا مبلغ          

  ؟كان نصیب رنا ًشیكال فكم            
                 

  : ................................... اإلجابة              
  
  
 العبارات فأي ، بالونینحصل كل منهم على ، مهرجان ضم  م من األوالد و ن من البنات   

  .ًمعاللبالونات التي حصل علیها األوالد والبنات التالیة تمثل العدد الكلي 
  

  )ن + م  ( 2     أ  
  

  )ن + م  + ( 2   ب 
    
  ن+ م 2      ج
   
   ن2+ م       د

+

3  
51 

6  
25    

×   

1  
6 

49  
75    

3  
8 

+×   ) ( 

7  
1 

7  
3 

8  
1 

9  
1 
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                ً عضوا من األطفال والشباب ، فإذا كان عدد الشباب یزید عن عدد األطفال ب 28   نادي به      
  الشباب في النادي ؟ًشابا ، كم یبلغ عدد  14
  

  : ................................... اإلجابة        
  
  
    ماعدا النقطة3=  س - هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص جمیع  

  
   )8 ، 5 (     أ  
  

    ) 4 ، 1(     ب 
    
  ) 9 ، 6(       ج
   
  ) 2 ، 5(        د

  
  
   ة بین س و صالجدول التالي یبین العالق  

  5  4  3  2  1  س
  9  7  5  3  1  ص

  أي المعادالت التالیة تعبر عن العالقة    
  

  4+ س =  ص     أ  
  

  1+ س = ص     ب 
    
  1 –س 2= ص       ج
   
    2-س 3= ص       د
  

  

9  
3 

10  
3 

11  
1 
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  فإن قیمة ب في الجدولالعالقة بین س و ص یوضح الجدول التالي إذا كان   

  7  4  3  2  س
  15  ب  7  5  ص

   
  9     أ  
  

  10    ب 
    
  11     ج
   
    12      د

  
  
  

   أوجد الحد المجهول             =          إذا كانت         
  

  3     أ    
  
  7    ب  
    
  36     ج 
   
    63      د    
    
  
  

، منها    % 15من المباریات التي لعبها وتعادل في  % 60فاز فریق غزة الریاضي في 
   ؟ما نسبة المباریات التي خسرها فریق غزة الریاضي 

                  
  : ................................... اإلجابة              

  

12  
 س

36  
21 

12  
2 

13  
1 

11  
2 
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     في جامعة األزهر بغزة والتي یدرس بها طالب وطالبات كان نسبة الطالب       
  ي النسبة المئویة للطالبات ؟من العدد الكلي لطالب وطالبات الجامعة فما ه

    
  %68     أ  
  

  %32    ب 
  
  %6,8      ج
   
  %3,2      د

  
  
  
  عددینال یقع بین 5+  فإن ت 9،  6إذا كانت ت عدد یقع بین   
  

   4 ، 1     أ      
  

   13 ، 10    ب     
    
   14 ، 11      ج    

   
   45 ، 30       د    

  
  
  

ص وكان ع ضعفي ص ، جد 3= فإذا كان س90ثة أعداد مجموعها  س ، ص ، ع ثال
  ًكال من األعداد الثالثة

                  
  : ................................... اإلجابة              

  
  
  

17  
25 

13  
3 

14  
2 

14  
3 
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  ؟)  3( ما هي قیمة   
  

   6     أ      
  

   9    ب     
    
   27      ج    

   
   33       د    

  
  
   ؟    )2- )   +   ( 2- ( ما هي قیمة   
  

  4     أ      
  

   4-     ب     
    
   12      ج    

   
   12-        د    

  
  
  
  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
  
  

      
   : ...................................اإلجابة  
  

2 

2 3 

15  
1 

15  
3 

 1 + س

 ص 

16  
3 
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  رضه س فإن محیطه وكان ع1 إذا كان طول مستطیل یزید عن عرضه بمقدار  
  
  
  
  
  

   م16    أ      
  

   م81    ب     
    
   م18    ج    

   
   م9     د    
    
   
   ؟  فما قیمة س80 ) = 5+ س  ( 4 إذا كان  

  
  20     أ  
  

   15    ب 
    
   75      ج
   
  60       د
  

  
  
  ) 5 -س  ( 6 ) = 10 - س  ( 3جد قیمة س إذا كان  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  

16  
1 

17  
1 

17  
3 

2 

2 

2 

2 

  1+س

 س
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ًعامال أولیا  اعتبارهیمكن الأي مما یلي       30 دللعدً
  

  15     أ      
  

  5    ب     
    
  3      ج    

  
   2       د     
  
   
  )   = ص –س ( المقدار   
  

   ص   -   س      أ      
  

  ص+  س ص 2 –    س ب     
    
  ص+ س ص 2+       س ج    

  
  ص  +       س     د     
  
  
   أحد الحدود الجبریة التالیة لیس مربع كامل 
  

  25     أ      
  

      س ب     
    
   س36 -       ج    

  
            س     د     
  

2 

2 
2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 

4  
9 

19  
1 

19  
3 

18  
3 
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    =1  –المقدار  س   
  

  )  1 –س (      أ      
  
  1+ س 2 –    س ب     

    
    )1+ س 2+ س )  (  1  -س      ( ج
  

    )1+ س + س )  (  1 -س    (     د     
  
  
  
   =4+ س 5+  تحلیل العبارة التربیعیة  س    
  

   )1+ س ) ( 4 - س (      أ      
  

   )1+ س ) ( 4+ س     ( ب     
    
  )2 - س ) ( 2 -س      ( ج
  

  )  2+س ) ( 2 + س (     د     
  
  
     =25+  س 10 -تحلیل العبارة التربیعیة  س   

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  

  انتهت األسئلة
  
  

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

20  
2 

21  
1 

21  
3 
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  : ................الزمن                                                 

  

  
  

  
 

 
 

       

                                                                                                   
  
  
  
  
  _________________________: سم الطالب ا

  
  ذكر                        أنثي:                  الجنس 

  
  
  _________________________: سم المدرسة ا

  
  _________________:الشعبة 
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  عليما ت هامة ت
قد تجد بعض األسئلة سهلة وقد ،  ستجیب عن أسئلة في الریاضیات االختبارفي هذا    

   . ًاالصعبة منها والسهلة أیض، حاول اإلجابة عن األسئلة جمیعها ، تجد بعض األسئلة صعبة 
رة بجانب هذه ئفي بعض األسئلة سوف تختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحیحة وتظلل الدا

  .جابة اإل

   :املثال التايل يوضح طريقة اإلجابة 
  كم دقیقة في الساعة الواحدة 

  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د

  
ٕ دقیقة واذا لم تكن متأكدا من 60ألن الساعة بها ) ج ( لقد تم تضلیل الدائرة التي بها الحرف 

  . وانتقل إلى السؤال التالي ، ي تعتقد أنها األفضل ظلل الدائرة بجانب اإلجابة الت، إجابة سؤال 
على اختیارك األول ثم ظلل الدائرة )  X ( إشارة ما ضعإذا قررت أن تغیر إجابة سؤال 

  .  الجدید اختیاركبجانب 
   :املثال التايل يوضح طريقة العمل 

  كم دقیقة في الساعة الواحدة 
  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د
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  ) تابع ( تعليمات عامة 
یمكن أن ،  في الفراغ المبین تحت السؤال إجابتكفي بعض األسئلة علیك أن تكتب 

  .  عن هذه األسئلة إجابتك أو كلمات في أعدادتستخدم 

  . املثال التايل يوضح ذلك 
   كم دقیقة في الساعة الواحدة    

  .  دقیقة 60: اإلجابة                
  

،  في كل سؤال ًااحرص أن یكون خطك واضح، عندما یطلب منك أن تكتب إجابة 
ثم ،  األفضل في اعتقادك اإلجابةاكتب  . إجابتك من ًاإذا لم تكن متأكد، وأجب على أكمل وجه 

  . انتقل إلى السؤال التالي 
  

  : اً هام جد
  

 ولكن إذا كان معك آلة  عنها بدون استخدام اآللة الحاسبةةاألسئلة جمیعها یمكن اإلجاب
  . حاسبة فإنه یمكنك  استخدامها 
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إذا كنــت ، قـرأ كــل ســؤال بـتمعن ثــم أجــب عنــه بأحـسن مــا تــستطیع ا
ال تــضیع الوقــت فــي التفكیــر ، جابتــك عــن أحــد األســئلة غیــر متأكــد مــن إ

فیمكنــك أن تكتــب اإلجابــة التــي تعتقــد أنهــا األنــسب ثــم انتقــل إلــى الــسؤال 
  . الذي یلیه 
  

  . ال تبدأ اإلجابة إال إذا طلب منك ذلك 
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  = أ X   3 أ 2     
  

   أ5     أ  
  

   أ 5    ب 
    

   أ 6      ج
   
   أ6       د

  
   
   كناتج12 یعطي 6 –ما العدد الذي إذا قسم على   

  

   72-      أ  
  

  2-    ب 
  

   2      ج
   
  72      د

  
  
   كناتجیعطي    6 – × 2 –        

  

   8-      أ  
  

   12     ب 
  

  12-      ج
   
  8        د

  

2 

2 1  
2 

2  
1 

2  
3 
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  ص3ص     4قیمة       
             5        5  

  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
  س7           د

  
  

       أي مما یلي صحیح24= م     ، 6=  ك      ،4= إذا كان ل   
  

     ك÷م =  ل      أ  
  

    م÷ك =     ل ب 
    

    م ×ك =        ل ج
   
  م+ ك =   ل     د

  
  

  
       فما القیمة العددیة  3 = سإذا كان  

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  
  
  

+ 
7  
5 

  ص7
5    

  ص7
10   

  3+ س 5
 3 - س 4  

3  
2 

4  
1 

4  
3 
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         3             3          4  جد       
          10         10            10  

  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

  
       یساوي        4الكسر       

            5         
  

  0,08     أ  
  

  0,8    ب 
  

  0,04      ج
   
  0,4      د

  
                     هو  على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,04 الكسر العشري  

                     
  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

× ÷ ) ( 

3  
10 

4  
10 

10  
4 

4  
100 

1  
25 

2  
50 

1  
20 

2  
25 

5  
2 

6  
1 

6  
3 
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         یساوي1           1           4       ناتج 
            5           3           15  

  

       أ  
  

     ب 
  

        ج
   
          د

  
  

كتب المعلم ً كتابا ، فإذا كانت         45 ا عند كل منهم   معلم وطبیب
ًقصصا ،   وكان        من كتب الطبیب قصصا ، فكم قصة یمتلك  ً

  المعلم أكثر من الطبیب؟
    

  2     أ  
  

  3    ب 
  

  6      ج
   
  30      د

  
  

ًنارا دیفكم ، المبلغ         صرفت منه  ، ًدینارا 240 مبلغ    تمتلك سمیة
  یتبقي مع سمیة ؟

  
  : ................................... اإلجابة        

  

-
1  
5 

7  
15    

-  

2  
5 

3  
4 

4  
5 2  

3 

5  
8 

7  
2 

8  
2 

8  
3 
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عن المعاطف التي تملكها  3 بمقدارعدد المعاطف التي تملكها هالة یزید   
   معاطف هالة هو ن فإن عدد معاطف سمیة هو فإذا كان عدد ، سمیة 

  

   3 – ن     أ      
  

   3+ ن     ب     
    

   ن – 3      ج    
   
   ن 3       د    

  
  
  س = أي من هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص   

  

   )2- ، 0 (     أ  
  

    ) 2 ، 2(     ب 
    

   )6 . 4(       ج
   
   )4 ، 16(        د

  
  

   تقع على الخط المستقیم      )0 ، 1( النقطة   
  

  1=  ص –س      أ  
  

  1=  س –    ص ب 
    

  1=  ص –س 2      ج
   
  1= س 2 –   ص     د

9  
2 

10  
1 

10  
2 
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  الجدول التالي           في 

  3  2  1  س
  9  4  1  ص

      
   هي العالقة بین س و ص       فإن
  : ................................... اإلجابة             

  
  

                     فما قیمة ن =        
  

   : ...................................جابة اإل          
  
  
  

قیمة س   فإن52: تساوي النسبة س    13: 7إذا كانت النسبة       
  تساوي

  

  7   أ    
  

  13    ب  
    

  28     ج 
   
      64      د    
    
  
  
  

8  
12 

24  
  ن2

12  
1 

12  
3 

11  
3  
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من المتفرجین من األطفال ، فماهي النسبة         في لعبة ما كان    
   لهؤالء المتفرجین ؟ المئویة
    

  %12     أ  
  

  %3    ب 
  

  %0,3      ج
   
  %0,12      د

  
  
   ن2لها العدد األوسط ، ما هو مجموع ثالثة أعداد صحیحة متتالیة   
  

   3+  ن 6     أ      
  

   ن 6    ب     
    

   1 –ن 6      ج    
   

   3 –ن 6       د
  

  
  ؟    )3- ( ما هي قیمة   
  

   9-      أ      
  

   9    ب     
    

   27      ج    
   

  27-       د    

3  
25 

3 

13  
2 

14  
1 

15  
2 
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  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
  
  
  

  1+  س     أ      
  

    1 –س 3    ب     
    

  4 -س 4      ج    
   

   1 –    س     د    
  
  
  
    32+ س 6  = 10 –س 12  جد قیمة س إذا كان 

           
  : ...................................اإلجابة          

  
  
  
  
  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
    
           
  : ...................................اإلجابة          

  

 س2

 1  - س

16  
2 

17  
2 

16  
3 

 1  - ص 

 1+ س 
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   إلى عوامله األولیة36 د للعدً تحلیالاعتبارهأي مما یلي یمكن   
  

   X   6 6     أ      
  

  X  9 4    ب     
    

  X   3 X   3 4      ج    
  
  X   2 X   3 X   3 2       د     
  
  
  
  
   هي169العوامل األولیة للعدد  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
   
  
  
  )  =ص + س ) (  ص –س ( المقدار  
  

   ) ص –س (      أ      
  

   ص2 – س 2    ب     
    

  ص+        س ج    
  
    ص-   س     د     
  

2 

2 2 

18  
1 

18  
2 

19  
2 
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  =  ص    –المقدار  س   
  

  )  ص-س (      أ      
  

  ص+ س ص 2 –    س ب     
    

  )ص  + س ص 2+ س )  (   ص-س      ( ج
  

  )ص  + س ص + س )  (   ص-س    (     د     
  
  
  
    =8  –تحلیل المقدار   ص  
           

  : ...................................اإلجابة          
  
  
   
     3+ س 5+  س  2تحلیل العبارة التربیعیة    
  

   )1+ س  ) ( 3+ س 2(      أ      
  

   )1 -س ) (  3 -س 2    ( ب     
    

   )1 - س 2) (  3  - س 2     ( ج
  

   )  1+ س 2) (  3+ س  (     د     
  
  

  سئلةانتهت األ

3 

3 3 

3 

2 2 

2 2 

3 

3 

2 

20  
1 

20  
3 

21  
2 
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  )6(جدول 
  درجات العینة االستطالعیة لحساب صدق التقدیرات    

  2ف  رقم الطالب
-2009العام الدراسي 
2010 

  2ف 
-2010العام الدراسي 
2011 

   1دفتر  50المتوسط للدرجة 
 34الدرجة 

   1دفتر 
 29الدرجة 

 63المجموع 

 5 27 28 39 39.5 38.5 إسالم ماھر یاسین المدھون

 31 15 16 35 33.5 36.5 لى عبد الرازقأسماء أیمن ع

 26 10 16 25 22 28 أسماء عبد الھادي عبد هللا لوز

 15 7 8 13 13.5 12.5 أسماء فرید علي جردات

 32 14 18 30 28 32 أفنان فتحي عودة الحو

 39 21 18 34 37.5 30.5 آالء تیسیر خمیس الحواجري

 37 19 18 35 36.5 33.5 أنوار أحمد عبد الكریم حمدونة

 27 12 15 26 24.5 27.5 أنوار عطاهللا سالمة العزازمة

 35 20 15 25 23 27 آیة أحمد جمیل نصار

 39 18 21 34 35 33 إیمان شوقي ابراھیم سالم

 29 14 15 29 30 28 ابتھال فایز عبد الغنى أبو حبل

 30 12 18 27 27.5 26.5 تغرید سامي محمود الریس

 32 19 13 33 32.5 33.5  محمد مسعودحلیمة عبد الفتاح

 16 6 10 14 12 16 حنین أشرف محمود الصباغ

 38 21 17 36 34.5 37.5 حنین عودة اشتیوي أبو عقل

 29 15 14 25 23.5 26.5 حنین فرحان ھاشم أبو نحل

 31 18 13 27 25.5 28.5 دعاء عزات عطا الكحلوت

 16 7 9 23 22 24 رحاب عطا هللا أحمد ماضي

 41 21 20 31 34.5 27.5 روان محمد عبد اللطیف الشعراوي

 31 13 18 30 31 29 روال رمضان یونس عبد الدایم

 39 17 22 38 35 41 روال عبد الرحیم محمد المدھون

 30 15 15 33 31.5 34.5 ریھام زیاد محمد أبو زایدة

 54 24 30 42 40 44 ریھام فضل عوض عبد الجواد

 19 12 7 23 23.5 22.5 صالحةسارة محمد محمد 

 35 17 18 37 35 39 سناء زیاد عبد هللا أبو ریا

 44 24 20 34 34 34 شروق إیاد روحي الشبراوي

 40 17 23 39 37.5 40.5 شیماء ماجد محمد صالح

 22 10 12 23 22 24 عال حسن محمد الكحلوت

 38 18 20 35 35.5 34.5 عال سھیل عمر سعدة

 28 11 17 29 27 31  محمد مطرعھد عبد الكریم

 28 13 15 23 22 24 غادة إیاد محمد مصلح
 25 12 13 26 25 27 فیفیان عماد عبد هللا أبو القمصان

 23 10 13 22 21.5 22.5 لمیاء محمد عرفات عبد الدایم

 34 16 18 36 34.5 37.5 لینا إبراھیم سالم المنایعة

 41 19 22 38 37 39 مرام عبد السالم إبراھیم حماد
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 43 19 24 36 34.5 37.5 مرام محمود یاسین المدھون

 31 15 16 34 32.5 35.5 مریانا عمر صابر كلوب

 43 22 21 38 35 41 مى منیر على عوكل

 59 27 32 41 38.5 43.5 نادیة فرید محمد المدھون

 23 11 12 28 28.5 27.5 نادیة كریم فتحي سویلم

 23 10 13 32 31.5 32.5 و عیطةھناء یوسف عبد العزیز أب

 18 7 11 24 24.5 23.5 والء عیسى موسى أبو علبة

 17 11 6 30 29.5 30.5 أحمد ھاني أحمد أحمد 

 25 14 11 27 22.5 31.5 أدم عفیف محمد صبیح 

 18 9 9 25 20.5 29.5 أسامة توفیق عبد الرحمن موسى 

 42 20 22 39 39 39 أشرف عماد عطیة محجز 

 31 17 14 33 34.5 31.5  علي خالد الدعالسة أیمن

 16 6 10 25 28.5 21.5 جمال كمال سلیم عبد النبي 

 21 13 8 26 23 29 ضیاء الدین محمود أحمد جبر 

 17 8 9 23 21 25 طالل نافذ محمد أبو الجدیان 

 19 14 5 23 22.5 23.5 عبد الرحیم خالد جاد هللا أبو طاحون 

 33 17 16 36 35.5 36.5 بد هللا أبو سعدة عبد الفتاح سعدي ع

 25 11 14 28 27 29 عبد هللا نائل عبد الوھاب أبو العطا 

 30 15 15 33 31 35 عبد المحسن عبد الحكیم محمد محیسن 
 19 11 8 20 17.5 22.5 عالء رأفت فؤاد أبو عسكر 

 28 15 13 34 35 33 محمد بسام شعبان دیاب 

 17 9 8 28 29 27 لول محمد حمدي أحمد العا

 20 10 10 26 24.5 27.5 محمد خلیل اسماعیل الكحلوت 

 34 18 16 37 36.5 37.5 محمد خلیل حسن حلوة 

 19 10 9 26 24.5 27.5 محمد خمیس محمود أبو سلطان 

 19 10 9 35 34 36 محمد محمد محمد أبو شقفة 

 24 14 10 31 28.5 33.5 محمد محمد محمد العمري 

 32 12 20 27 21 33 ود ناصر مصطفى حمش محم

 30 17 13 29 26 32 نعیم طارق نعیم أبو الشعر 

 17 8 9 16 17.5 14.5 ھیثم یوسف فایق مھنا 

 43 19 24 36 36.5 35.5 وسام درویش إبراھیم الغرباوي 

 24 10 14 29 29.5 28.5 وسام محمد علي أبو عیدة 

 39 18 21 36 34.5 37.5 یوسف رمضان عبد اللطیف عبد النبي 
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  )7(جدول 
   درجات العینة االستطالعیة لحساب الثبات

   1دفتر  رقم الطالب
  الدرجة

 35 

   1دفتر 
  الدرجة

 28 

  المجموع
 63 

   1دفتر 
 34الدرجة 

   1دفتر 
 29الدرجة 

المجموع 
63 

 54 27 27 55 27 28 إسالم ماھر یاسین المدھون

 31 19 12 31 15 16 أسماء أیمن على عبد الرازق

 24 14 10 26 10 16 أسماء عبد الھادي عبد هللا لوز

 18 10 8 15 7 8 أسماء فرید علي جردات

 33 19 14 32 14 18 أفنان فتحي عودة الحو

 36 19 17 39 21 18 آالء تیسیر خمیس الحواجري

 37 19 18 37 19 18 أنوار أحمد عبد الكریم حمدونة

 28 14 14 27 12 15 العزازمةأنوار عطاهللا سالمة 

 26 11 15 35 20 15 آیة أحمد جمیل نصار

 34 18 16 39 18 21 إیمان شوقي ابراھیم سالم

 21 11 10 29 14 15 ابتھال فایز عبد الغنى أبو حبل

 26 14 12 30 12 18 تغرید سامي محمود الریس

 27 14 13 32 19 13 حلیمة عبد الفتاح محمد مسعود

 17 10 7 16 6 10  محمود الصباغحنین أشرف

 32 14 18 38 21 17 حنین عودة اشتیوي أبو عقل

 25 12 13 29 15 14 حنین فرحان ھاشم أبو نحل

 23 12 11 31 18 13 دعاء عزات عطا الكحلوت

 17 9 8 16 7 9 رحاب عطا هللا أحمد ماضي

 36 18 18 41 21 20 روان محمد عبد اللطیف الشعراوي

 20 13 7 31 13 18 ن یونس عبد الدایمروال رمضا

 39 20 19 39 17 22 روال عبد الرحیم محمد المدھون

 28 12 16 30 15 15 ریھام زیاد محمد أبو زایدة

 52 29 23 54 24 30 ریھام فضل عوض عبد الجواد

 14 8 6 19 12 7 سارة محمد محمد صالحة

 38 18 20 35 17 18 سناء زیاد عبد هللا أبو ریا

 31 17 14 44 24 20 شروق إیاد روحي الشبراوي

 41 22 19 40 17 23 شیماء ماجد محمد صالح

 22 11 11 22 10 12 عال حسن محمد الكحلوت

 37 18 19 38 18 20 عال سھیل عمر سعدة

 25 14 11 28 11 17 عھد عبد الكریم محمد مطر

 25 14 11 28 13 15 غادة إیاد محمد مصلح

 25 13 12 25 12 13 د هللا أبو القمصانفیفیان عماد عب

 14 7 7 23 10 13 لمیاء محمد عرفات عبد الدایم

 30 17 13 34 16 18 لینا إبراھیم سالم المنایعة

 33 20 13 41 19 22 مرام عبد السالم إبراھیم حماد
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 40 20 20 43 19 24 مرام محمود یاسین المدھون

 28 17 11 31 15 16 مریانا عمر صابر كلوب

 37 19 18 43 22 21 مى منیر على عوكل

 53 26 27 59 27 32 نادیة فرید محمد المدھون

 21 10 11 23 11 12 نادیة كریم فتحي سویلم

 32 16 16 23 10 13 ھناء یوسف عبد العزیز أبو عیطة

 17 11 6 18 7 11 والء عیسى موسى أبو علبة

 17 7 10 17 11 6 أحمد ھاني أحمد أحمد 

 25 12 13 25 14 11  عفیف محمد صبیح أدم

 17 7 10 18 9 9 أسامة توفیق عبد الرحمن موسى 

 48 27 21 42 20 22 أشرف عماد عطیة محجز 

 20 9 11 31 17 14 أیمن علي خالد الدعالسة 

 24 13 11 16 6 10 جمال كمال سلیم عبد النبي 

 35 18 17 21 13 8 ضیاء الدین محمود أحمد جبر 

 23 12 11 17 8 9  نافذ محمد أبو الجدیان طالل

 15 5 10 19 14 5 عبد الرحیم خالد جاد هللا أبو طاحون 

 32 15 17 33 17 16 عبد الفتاح سعدي عبد هللا أبو سعدة 

 34 17 17 25 11 14 عبد هللا نائل عبد الوھاب أبو العطا 

 28 13 15 30 15 15 عبد المحسن عبد الحكیم محیسن 

 20 10 10 19 11 8 رأفت فؤاد أبو عسكر عالء 

 28 14 14 28 15 13 محمد بسام شعبان دیاب 

 17 7 10 17 9 8 محمد حمدي أحمد العالول 

 23 8 15 20 10 10 محمد خلیل اسماعیل الكحلوت 

 36 19 17 34 18 16 محمد خلیل حسن حلوة 

 18 8 10 19 10 9 محمد خمیس محمود أبو سلطان 

 19 8 11 19 10 9  محمد أبو شقفة محمد محمد

 26 13 13 24 14 10 محمد محمد محمد العمري 

 28 14 14 32 12 20 محمود ناصر مصطفى حمش 

 30 15 15 30 17 13 نعیم طارق نعیم أبو الشعر 

 23 12 11 17 8 9 ھیثم یوسف فایق مھنا 

 45 25 20 43 19 24 وسام درویش إبراھیم الغرباوي 

 22 13 9 24 10 14  علي أبو عیدة وسام محمد

 36 17 19 39 18 21 یوسف رمضان عبد النبي 
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  )8(ملحق 
  قائمة المهارات في صورتها النهائیة

 
TIMSS 2007 

 
الـذي تتـسارع فیـه المعلومـات وتتقـدم بـسرعة یجعـل ، لعلمي والتقني الهائل في مختلـف المیـادینإن التقدم ا

ًاإلنسان مضطرا إلى اعتماد أسالیب جدیـدة لمواكبـة هـذا التقـدم ، ولـذلك یجـب علـى النظـام التربـوي فـي كـل بلـد أن 
حتیاجـات الطالـب العـصریة لتفـسح یواكب هذا التقدم ویعمل على تطویر وسائل وأسالیب تعلیم جدیدة تتماشى مـع ا

  . له المجال نحو اإلبداع واالبتكار
ومــن هــذا المنطــق نقــوم بــإجراء دراســة لتحدیــد األخطــاء العددیــة والجبریــة الــشائعة التــي یقــع فیهــا طلبــة 

 ، وفي هذا االستبیان المشتمل علـى المهـارات  TIMSS 2007الصف الثامن األساسي في ضوء الدراسة الدولیة 
 توضـیح أي مـن أختـي المعلمـة/   نتمنى منك أخـي المعلـم  TIMSS 2007یة والجبریة التي عالجها اختبارالعدد

هــذه المهــارات تعتبــر خبــرة ســابقة للطلبــة وأي منهــا یــشتملها المقــرر الدراســي للــصف الثــامن وأي منهــا أعلــى مــن 
  ). غیر موجودة(مستوى طلبة الصف الثامن 

  .ألغراض البحث العلمي فقط ًعلما بأن آرائكم سوف تستخدم 
 
 

 
ذكر                        أنثي  

  الجنس
                        

                           بكالوریوس          ماجستیر           دكتوراه
  المؤهل    

                      

   سنوات   5 سنوات       أكثر من 5-3 سنوات       من 3       أقل من             
  الخبرة

                               

  السابع             الثامن         التاسع                                 
  الصفوف التي یدرسها
                                        

                                      صف          صفان            ثالثة أو أكثر            
  عدد صفوف الثامن التي یدرسها

                                         

 5 سنوات     أكثر من 5-3 سنوات       من 3                                              أقل من 
  ت تدریس الصف الثامنعدد سنواسنوات
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خبرة  المھارة .م
 سابقة

داخل 
 المقرر 

غیر 
 موجودة

    یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس -1

    على الكسور العادیة) الجمع والطرح(یجري العملیات الریاضیة  -2

    ر العادیةعلى الكسو) الضرب والقسمة(یجري العملیات الریاضیة  -3

    یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة  -4

    یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم أوسطها -5

    یجد قیمة المجهول في تناسب معین   -6

    یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة -7

    ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس -8

  
 

خبرة  المھارة .م
 سابقة

داخل 
 المقرر 

أعلى من 
 المستوى

    على الحدود الجبریة ) جمع وطرح وضرب وقسمة(یجري العملیات الریاضیة األربعة  -9

    یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة -10

    یحل المسائل اللفظیة المشتملة على الكسور -11

األعداد النسبیة المشتملة على ) لقسمةجمع وطرح والضرب وا(عة یجري العملیات الریاضیة األرب -12
 حدود جبریة

   

    یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري -13

    یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها  على مستقیم معلوم معادلته -14

    یحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة  -15

     إلى نسبة مئویة في المسائل اللفظیة وبالعكسیحول الكسر العادي -16

    یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول واحد ضمن مجموعة األعداد الصحیحة -17

    یحل معادلتي الدرجة األولى في مجهولین -18

    یجد حل المتباینتین الخطیتین -19

    د و المقادیر الجبریةًیجد محیط المستطیل بمعلومیة بعدیه مستخدما الحدو -20

    یحلل مقدار جبري على صورة فرق بین مربعین -21

    یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع مكعبین -22

    یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي -23



169  

  )9(ملحق 
  النهائیةفي صورته التشخیصي  االختبار

  
   دقیقة35: الزمن                                                     

  

  
  

  
 

 
 

       
                                                                                                 

  
  
  
  
  
  _________________________: سم الطالب ا

  
  ذكر                        أنثي:                  الجنس 

  
  
  _________________________: مدرسة سم الا

  
  _________________:الشعبة 
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  تعليما ت هامة 
قد تجد بعض األسئلة سهلة وقد ،  ستجیب عن أسئلة في الریاضیات االختبارفي هذا    

   . ًاالصعبة منها والسهلة أیض، حاول اإلجابة عن األسئلة جمیعها ، تجد بعض األسئلة صعبة 
رة بجانب هذه ئتختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحیحة وتظلل الدافي بعض األسئلة سوف 

  .اإلجابة 
   :املثال التايل يوضح طريقة اإلجابة 

  كم دقیقة في الساعة الواحدة 
  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د

  
ذا لم تكن متأكدا من إجابة ٕ دقیقة وا60ألن الساعة بها ) ج ( لقد تم تضلیل الدائرة التي بها الحرف 

  . وانتقل إلى السؤال التالي ، ظلل الدائرة بجانب اإلجابة التي تعتقد أنها األفضل ، سؤال 
 اختیاركعلى اختیارك األول ثم ظلل الدائرة بجانب )  X ( إشارة ما ضعإذا قررت أن تغیر إجابة سؤال 

  . الجدید 

   :املثال التايل يوضح طريقة العمل 
  قة في الساعة الواحدة كم دقی

  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د
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  ) تابع ( تعليمات عامة 
یمكن أن ،  في الفراغ المبین تحت السؤال إجابتكفي بعض األسئلة علیك أن تكتب 

  .  عن هذه األسئلة إجابتك أو كلمات في أعدادتستخدم 

  . املثال التايل يوضح ذلك 
   دقیقة في الساعة الواحدةكم     

  .  دقیقة 60: اإلجابة                
  

،  في كل سؤال ًااحرص أن یكون خطك واضح، عندما یطلب منك أن تكتب إجابة 
ثم ،  األفضل في اعتقادك اإلجابةاكتب  . إجابتك من ًاإذا لم تكن متأكد، وأجب على أكمل وجه 

  . انتقل إلى السؤال التالي 
  

   :اً هام جد
  

 عنها بدون استخدام اآللة الحاسبة ولكن إذا كان معك آلة ةاألسئلة جمیعها یمكن اإلجاب
  . حاسبة فإنه یمكنك  استخدامها 
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إذا كنــت ، قـرأ كــل ســؤال بـتمعن ثــم أجــب عنــه بأحـسن مــا تــستطیع ا
ال تــضیع الوقــت فــي التفكیــر ، غیــر متأكــد مــن إجابتــك عــن أحــد األســئلة 

فیمكنــك أن تكتــب اإلجابــة التــي تعتقــد أنهــا األنــسب ثــم انتقــل إلــى الــسؤال 
  . الذي یلیه 
  

  .  طلب منك ذلك ال تبدأ اإلجابة إال إذا
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   ع 2 – ع 7+  س – س 4 أجمع   

  

  9     أ  
  

   س ع9   ب 
  

    ع5 + 4      ج
   
   ع5+  س 3      د

  
  
  

  س=  س    ،  ب 3= إذا كان  أ      
  :ماذا یساوي         

             
  _______________________________________ ب    اإلجابة ×            أ 
              

  _______________________________________ ب    اإلجابة ÷            أ 
              

  
   كناتج 12 -   یعطي6قسم على  ما العدد الذي إذا   

  

   72-      أ  
  

  2-    ب 
  

   2      ج
   
  72      د

  

1  
1 

1  
3 

2  
2 
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  س       س3  قیمة    
             7        7  

  

       أ  
  

   3        ب 
  

        ج
   
  س2           د

  
  س       س4 قیمة      

             3        3  
  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

  
  
  ) ب – 2 ( 3+  أ 2    فما قیمة 1- = ب      ،3 = أإذا كان  

  

  15     أ  
  

   14    ب 
    

   13      ج
   
  9       د

- 
2  
7 

  س2
7    

× 

  س4
9    

  س5
3    

  س5
9   

  س5
6   

2 

2 

3  
1 

3  
3 

4  
2 
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      على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,48  اكتب الكسر العشري 

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  

  
       حصلت روال على ،  شیكل بینهما560قسمت روال ورنا مبلغ    

  ؟كان نصیب رنا ًشیكال فكم ،            المبلغ 
                 

  : ................................... اإلجابة              
  
  
    ماعدا النقطة3=  س -  هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص جمیع  

  

   )8 ، 5 (     أ  
  

    ) 4 ، 1(     ب 
    

  ) 9 ، 6(       ج
   
  ) 2 ، 5(        د

  
  
  
  
  
  
  
  

3  
8 

6  
2 

8  
1 

10  
3 
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   الجدول التالي یبین العالقة بین س و ص  

  5  4  3  2  1  س
  9  7  5  3  1  ص

  أي المعادالت التالیة تعبر عن العالقة    
  

  4+ س =  ص     أ  
  

  1+ س = ص     ب 
    

  1 –س 2= ص       ج
   
    2- س 3= ص       د
  

  
  

   في الجدولفإن قیمة بالعالقة بین س و ص یوضح الجدول التالي إذا كان   

  7  4  3  2  س
  15  ب  7  5  ص

   
  9     أ  

  

  10    ب 
    

  11     ج
   
    12      د

  
  
  
  

11  
1 

11  
2 
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  أوجد الحد المجهول        =         إذا كانت        
  

  3     أ    
  

  7    ب  
    

  36     ج 
   
    63      د    
    
  
  

من المباریات التي لعبها وتعادل في  % 60فاز فریق غزة الریاضي في 
   ؟ما نسبة المباریات التي خسرها فریق غزة الریاضي ، منها    % 15

                  
  : ................................... اإلجابة              

  
  

  جامعة األزهر بغزة والتي یدرس بها طالب وطالبات كان نسبة الطالب      في
  من العدد الكلي لطالب وطالبات الجامعة فما هي النسبة المئویة للطالبات ؟

    

  %68     أ  
  

  %32    ب 
  

  %6,8      ج
   
  %3,2      د

  
  

12  
 س

36  
21 

17  
25 

12  
2 

13  
1 

13  
3 
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  عددینال یقع بین 5+  فإن ت 9،  6إذا كانت ت عدد یقع بین   
  

   4 ، 1     أ      
  

   13 ، 10    ب     
    

   14 ، 11      ج    
   

   45 ، 30       د    
  
  
  

ص وكان ع 3= فإذا كان س90 س ، ص ، ع ثالثة أعداد مجموعها 
  ًضعفي ص ، جد كال من األعداد الثالثة

                  

  ....... : ............................اإلجابة              
  
  
  
     ) 3( ما هي قیمة   
  

   6     أ      
  

   9    ب     
    

   27      ج    
   

   33       د    
  
  
  

2 

14  
2 

14  
3 

15  
1 
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     ) 2-  )   +   ( 2- ( ما هي قیمة   
  

  4     أ      
  

   4-    ب     
    

   12      ج    
   

   12-       د    
  
  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
  
  

      
   : ...................................اإلجابة  
  
   وكان عرضه س فإن محیطه1 إذا كان طول مستطیل یزید عن عرضه بمقدار  
  
  
  
  
  

   م16    أ      
  

   م81    ب     
    

   م18    ج    
   

   م9     د    

2 3 

15  
3 

16  
1 

 1 + س

 ص 

16  
3 

2 

2 

2 

2 

  1+س

 س
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   ؟  فما قیمة س80 ) = 5+ س  ( 4 إذا كان  

  

  20     أ  
  

   15    ب 
    

   75      ج
   
  60       د
  

  
  
  ) 5 -س  ( 6 ) = 10 -س  ( 3جد قیمة س إذا كان  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  
  
ًعامال أولیا  اعتبارهیمكن الأي مما یلي       30 دللعدً
  

  15     أ      
  

  5    ب     
    

  3      ج    
  
   2       د     
  
  
  

17  
1 

17  
3 

18  
3 
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  )   = ص –س ( المقدار   
  

    ص-س      أ      
  

  ص+  س ص 2 –    س ب     
    

  ص+ س ص 2+       س ج    
  
  ص+    س     د     
  
  
  كاملأحد الحدود الجبریة التالیة لیس مربع   
  

  25     أ      
  

      س ب     
    

   س36 -      ج    
  
            س     د     
  
   
    =1  –المقدار  س   
  

  )  1 –س (      أ      
  

  1+ س 2 –    س ب     
    

    )1+ س 2+ س )  (  1  -س      ( ج
  

    )1+ س + س )  (  1 -س    (     د     

2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 

4  
9 

3 

3 

2 

2 

3 

19  
1 

19  
3 

20  
2 
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   =4+ س 5+    س  تحلیل العبارة التربیعیة  
  

   )1+ س ) ( 4 -س (      أ      
  

   )1+ س ) ( 4+ س     ( ب     
    

  )2 -س ) ( 2 -س      ( ج
  

  )  2+س ) ( 2+ س  (     د     
  
  
     =25+  س 10 - تحلیل العبارة التربیعیة  س   

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

2 

21  
1 

21  
3 
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   دقیقة25:الزمن                                                

  

  
  

  
 

 
 

       

                                                                                                   
  
  
  
  
  _________________________: سم الطالب ا

  
     ذكر                        أنثي:               الجنس 

  
  
  _________________________: سم المدرسة ا

  
  _________________:الشعبة 
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  تعليما ت هامة 
قد تجد بعض األسئلة سهلة وقد ،  ستجیب عن أسئلة في الریاضیات االختبارفي هذا    

   . ًابة منها والسهلة أیضالصع، حاول اإلجابة عن األسئلة جمیعها ، تجد بعض األسئلة صعبة 
رة بجانب هذه ئفي بعض األسئلة سوف تختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحیحة وتظلل الدا

  .اإلجابة 
   :املثال التايل يوضح طريقة اإلجابة 

  كم دقیقة في الساعة الواحدة 
  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د

  
ٕ دقیقة واذا لم تكن متأكدا من إجابة 60ألن الساعة بها ) ج ( ي بها الحرف لقد تم تضلیل الدائرة الت

  . وانتقل إلى السؤال التالي ، ظلل الدائرة بجانب اإلجابة التي تعتقد أنها األفضل ، سؤال 
 اختیاركعلى اختیارك األول ثم ظلل الدائرة بجانب )  X ( إشارة ما ضعإذا قررت أن تغیر إجابة سؤال 

  . الجدید 

   :املثال التايل يوضح طريقة العمل 
  كم دقیقة في الساعة الواحدة 

  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د
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  ) تابع ( تعليمات عامة 
یمكن أن ،  في الفراغ المبین تحت السؤال إجابتكفي بعض األسئلة علیك أن تكتب 

  . ألسئلة  عن هذه اإجابتك أو كلمات في أعدادتستخدم 

  . املثال التايل يوضح ذلك 
   كم دقیقة في الساعة الواحدة    

  .  دقیقة 60: اإلجابة                
  

،  في كل سؤال ًااحرص أن یكون خطك واضح، عندما یطلب منك أن تكتب إجابة 
ثم  ،  األفضل في اعتقادكاإلجابةاكتب  . إجابتك من ًاإذا لم تكن متأكد، وأجب على أكمل وجه 

  . انتقل إلى السؤال التالي 
  

  : اً هام جد
  

 عنها بدون استخدام اآللة الحاسبة ولكن إذا كان معك آلة ةاألسئلة جمیعها یمكن اإلجاب
  . حاسبة فإنه یمكنك  استخدامها 
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إذا كنــت ، تطیع قـرأ كــل ســؤال بـتمعن ثــم أجــب عنــه بأحـسن مــا تــسا
ال تــضیع الوقــت فــي التفكیــر ، غیــر متأكــد مــن إجابتــك عــن أحــد األســئلة 

فیمكنــك أن تكتــب اإلجابــة التــي تعتقــد أنهــا األنــسب ثــم انتقــل إلــى الــسؤال 
  . الذي یلیه 
  

  . ال تبدأ اإلجابة إال إذا طلب منك ذلك 
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  = أ X   3 أ 2     
  

   أ5     أ  
  

   أ 5    ب 
    

   أ 6      ج
   
   أ6       د

  
   
   كناتج12 یعطي 6 –ما العدد الذي إذا قسم على   

  

   72-      أ  
  

  2-    ب 
  

   2      ج
   
  72      د

  
  
   كناتجیعطي    6 – × 2 –        

  

   8-      أ  
  

   12     ب 
  

  12-      ج
   
  8        د

  

2 

2 1  
2 

2  
1 

2  
3 
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  ص3ص     4قیمة       
             5        5  

  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
  س7      د

  
  

       أي مما یلي صحیح24= م     ، 6=  ك      ،4= إذا كان ل   
  

     ك÷م =  ل      أ  
  

    م÷ك =     ل ب 
    

    م ×ك =        ل ج
   
  م+ ك =   ل     د

  
  

  
       فما القیمة العددیة  3 = سإذا كان  

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  

  
  

+ 
7  
5 

  ص7
5    

  ص7
10   

  3+ س 5
 3 - س 4  

3  
2 

4  
1 

4  
3 
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       یساوي        4الكسر       
            5         

  

  0,08     أ  
  

  0,8    ب 
  

  0,04      ج
   
  0,4      د

  
                     هو  على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,04 الكسر العشري  

                     
  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

  
ً كتابا ، فإذا كانت         كتب المعلم قصصا ،   45معلم وطبیب عند كل منهما     ً

  ًوكان        من كتب الطبیب قصصا ، فكم قصة یمتلك المعلم أكثر من الطبیب؟
    

  2     أ  
  

  3    ب 
  

  6      ج
   
  30      د

4  
5 

2  
3 

1  
25 

2  
50 

1  
20 

2  
25 

6  
1 

6  
3 

8  
2 
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ًدینارا فكم ، المبلغ         صرفت منه  ، ًدینارا 240 مبلغ    تمتلك سمیة

  یتبقي مع سمیة ؟
  

  : ................................... اإلجابة        
  
  
  س = أي من هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص   

  

   )2- ، 0 (     أ  
  

    ) 2 ، 2(     ب 
    

   )6 . 4(       ج
   
   )4 ، 16(        د

  
  
  

   تقع على الخط المستقیم      )0 ، 1( النقطة   
  

  1=  ص –س      أ  
  

  1=  س –    ص ب 
    

  1=  ص –س 2      ج
   
  1= س 2 –   ص     د
  

  
  

5  
8 

8  
3 

10  
1 

10  
2 
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  الجدول التالي           في 

  3  2  1  س
  9  4  1  ص

      
   هي العالقة بین س و ص       فإن

  : ................................... اإلجابة             
  
  

  فما قیمة ن           =                
  

   : ...................................اإلجابة           
  
  
  

قیمة س   فإن52: تساوي النسبة س    13: 7إذا كانت النسبة       
  تساوي

  

  7   أ    
  

  13    ب  
    

  28     ج 
   
      64      د    
    
  
  
  
  

8  
12 

24  
  ن2

12  
1 

12  
3 

11  
3 
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من المتفرجین من األطفال ، فماهي النسبة         في لعبة ما كان    
  المئویة لهؤالء المتفرجین ؟ 

    

  %12     أ  
  

  %3    ب 
  

  %0,3      ج
   
  %0,12      د

  
  
  ن 2لها العدد األوسط ، ما هو مجموع ثالثة أعداد صحیحة متتالیة   
  

   3+  ن 6     أ      
  

   ن 6    ب     
    

   1 –ن 6      ج    
   

   3 –ن 6       د
  

  
   ؟ )3- ( ما هي قیمة   
  

   9-      أ      
  

   9    ب     
    

   27      ج    
   

  27-       د    

3  
25 

3 

13  
2 

14  
1 

15  
2 
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  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
  
  
  

  1+  س     أ      
  

    1 –س 3    ب     
    

  4 -س 4      ج    
   

   1 –    س     د    
  
  
  
    32+ س 6  = 10 –س 12  جد قیمة س إذا كان 

           
  : ...................................اإلجابة          

  
  
  
  
  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
    
           
  ........: ...........................اإلجابة          

  

 س2

 1  - س

16  
2 

17  
2 

16  
3 

 1  - ص 

 1+ س 
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   إلى عوامله األولیة36 د للعدً تحلیالاعتبارهأي مما یلي یمكن   
  

   X   6 6     أ      
  

  X  9 4    ب     
    

  X   3 X   3 4      ج    
  
  X   2 X   3 X   3 2       د     
  
  
  
  
   هي169العوامل األولیة للعدد  

           
  .........................: ..........اإلجابة          
  
   
  
  )  =ص + س ) (  ص –س ( المقدار  
  

   ) ص –س (      أ      
  

  ص 2 – س 2    ب     
    

  ص+        س ج    
  
    ص-   س     د     
  
   

2 

2 2 

18  
1 

18  
2 

19  
2 
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  =  ص    –المقدار  س   
  

  )  ص-س (      أ      
  

  ص+ س ص 2 –    س ب     
    

  )ص  + س ص 2+ س )  (   ص- س     ( ج
  

  )ص  + س ص + س )  (   ص-س    (     د     
  
  
  
    =8  –تحلیل المقدار   ص  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
   
     3+ س 5+  س  2تحلیل العبارة التربیعیة    
  

   )1+ س  ) ( 3+ س 2(      أ      
  

   )1 -س ) (  3 -س 2    ( ب     
    

   )1 - س 2) (  3  - س 2     ( ج
  

   )  1+ س 2) (  3+ س  (     د     
  
  

  انتهت األسئلة
  

3 

3 3 

3 

2 2 

2 2 

3 

3 

2 

20  
1 

20  
3 

21  
2 
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  )10(ملحق 
  التحصیلي القبلي والبعدي االختبار

  
  ساعة كاملة       : الزمن                                                          

  

  
  

  
 

 
 

       
                                                                                                 

  
  
  
  
  _________________________: سم الطالب ا

  
  ذكر                        أنثي:                  الجنس 

  
  
  _________________________: سم المدرسة ا

  
  _________________:الشعبة 

  تعليما ت هامة 
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قد تجد بعض األسئلة سهلة وقد ،  ستجیب عن أسئلة في الریاضیات االختبارفي هذا    
   . ًاالصعبة منها والسهلة أیض، حاول اإلجابة عن األسئلة جمیعها ، تجد بعض األسئلة صعبة 

رة بجانب هذه ئالدافي بعض األسئلة سوف تختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحیحة وتظلل 
  .اإلجابة 

   :املثال التايل يوضح طريقة اإلجابة 
  كم دقیقة في الساعة الواحدة 

  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د

  
ٕ دقیقة واذا لم تكن متأكدا من إجابة 60ألن الساعة بها ) ج ( لقد تم تضلیل الدائرة التي بها الحرف 

  . وانتقل إلى السؤال التالي ، رة بجانب اإلجابة التي تعتقد أنها األفضل ظلل الدائ، سؤال 
 اختیاركعلى اختیارك األول ثم ظلل الدائرة بجانب )  X ( إشارة ما ضعإذا قررت أن تغیر إجابة سؤال 

  . الجدید 

   :املثال التايل يوضح طريقة العمل 
  كم دقیقة في الساعة الواحدة 

  

    12   أ  
  

   24   ب 
  

    60     ج
   
   120      د
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  ) تابع ( تعليمات عامة 
یمكن أن ،  في الفراغ المبین تحت السؤال إجابتكفي بعض األسئلة علیك أن تكتب 

  .  عن هذه األسئلة إجابتك أو كلمات في أعدادتستخدم 

  . املثال التايل يوضح ذلك 
   كم دقیقة في الساعة الواحدة    

  .  دقیقة 60: جابة  اإل              
  

،  في كل سؤال ًااحرص أن یكون خطك واضح، عندما یطلب منك أن تكتب إجابة 
ثم ،  األفضل في اعتقادك اإلجابةاكتب  . إجابتك من ًاإذا لم تكن متأكد، وأجب على أكمل وجه 

  . انتقل إلى السؤال التالي 
  

  : اً هام جد
  

استخدام اآللة الحاسبة ولكن إذا كان معك آلة  عنها بدون ةاألسئلة جمیعها یمكن اإلجاب
  . حاسبة فإنه یمكنك  استخدامها 
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إذا كنــت ، قـرأ كــل ســؤال بـتمعن ثــم أجــب عنــه بأحـسن مــا تــستطیع ا
فــي التفكیــر ال تــضیع الوقــت ، غیــر متأكــد مــن إجابتــك عــن أحــد األســئلة 

فیمكنــك أن تكتــب اإلجابــة التــي تعتقــد أنهــا األنــسب ثــم انتقــل إلــى الــسؤال 
  . الذي یلیه 
  

  . ال تبدأ اإلجابة إال إذا طلب منك ذلك 
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   ع 2 – ع 7+  س – س 4ما هي العبارة المكافئة لــ   
  

  9     أ  
  

   س ع9   ب 
  

    ع5 + 4      ج
   
   ع5+  س 3      د

  
  
  

  س=  س    ،  ب 3= إذا كان  أ      
  :أوجد ناتج ما یأتي         

             
  _______________________________________ ب    اإلجابة ×            أ 
              

  _______________________________________ ب    اإلجابة ÷            أ 
              

  
   كناتج 12 -  ي یعط6ما العدد الذي إذا قسم على    

  

   72-      أ  
  

  2-    ب 
  

   2      ج
   
  72      د

  
  

1  
1 

1  
3 

2  
2 
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  س       س3  قیمة    
             7        7  

  

       أ  
  

   3        ب 
  

        ج
   
  س2           د

  
  س       س4 قیمة      

             3        3  
  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

  
  
  ) ب – 2 ( 3+  أ 2    فما قیمة 1- = ب      ،3 = أإذا كان  

  

  15     أ  
  

   14    ب 
    

   13      ج
   
  9       د

- 
2  
7 

  س2
7    

× 

  س4
9    

  س5
3    

  س5
9   

  س5
6   

2 

2 

3  
1 

3  
3 

4  
2 
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      على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,48  اكتب الكسر العشري 

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  
  
 بالونینحصل كل منهم على ،  م من األوالد و ن من البنات مهرجان ضم   

 العبارات التالیة تمثل العدد الكلي للبالونات التي حصل علیها األوالد يفأ، 
  ً.معاوالبنات 

  

  )ن + م  ( 2     أ  
  

  )ن + م  + ( 2   ب 
    

  ن+ م 2      ج
   
   ن2+ م       د

  
  
  

 والشباب ، فإذا كان عدد الشباب یزید ً عضوا من األطفال28   نادي به 
  ً شابا ، كم یبلغ عدد الشباب في النادي ؟14عن عدد األطفال ب 

  
  : ................................... اإلجابة        

  
  
  
  
  

6  
2 

9  
1 

9  
3 
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    ماعدا النقطة3=  س -  هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص جمیع  

  

   )8 ، 5 (     أ  
  

    ) 4،  1(     ب 
    

  ) 9 ، 6(       ج
   
  ) 2 ، 5(        د

  
  
   الجدول التالي یبین العالقة بین س و ص  

  5  4  3  2  1  س
  9  7  5  3  1  ص

  أي المعادالت التالیة تعبر عن العالقة    
  

  4+ س =  ص     أ  
  

  1+ س = ص     ب 
    

  1 –س 2= ص       ج
   
    2- س 3= ص       د
  

  
  
  
  
  
  

10  
3 

11  
1 
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   في الجدولفإن قیمة بالعالقة بین س و ص یوضح الجدول التالي  كان إذا  

  7  4  3  2  س
  15  ب  7  5  ص

   
  9     أ  

  

  10    ب 
    

  11     ج
   
    12      د

  
  
  ؟)  3( ما هي قیمة   
  

   6     أ      
  

   9    ب     
    

   27      ج    
   

   33       د    
  
  ؟ ) 2-  )   +   ( 2- ( ما هي قیمة   
  

  4     أ      
  

   4-    ب     
    

   12      ج    
   

   12-       د    

2 

2 3 

15  
1 

15  
3 

11  
2 
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   ؟  فما قیمة س80 ) = 5+ س  ( 4 إذا كان  

  

  20     أ  
  

   15    ب 
    

   75      ج
   
  60       د

  
  
  
    فإن قیمة  أ       ب        ج 2- = ، ج3-= ، ب5=ذا كانت أإ 

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  
  
ًعامال أولیا  اعتبارهیمكن الأي مما یلي       30 دللعدً
  

  15     أ      
  

  5    ب     
    

  3      ج    
  
   2       د     
  
  
   

17  
1 

17  
3 

18  
3 

×   ×   
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  )   = ص –س ( المقدار   
  

    ص-س      أ      
  

  ص+  س ص 2 –     سب     
    

  ص+ س ص 2+       س ج    
  
  ص+    س     د     
  
  
  ًكامالًأحد الحدود الجبریة التالیة لیس مربعا   
  

  25     أ      
  

      س ب     
    

   س36 -      ج    
  
            س     د     
  
   
    =1  –المقدار  س   
  

  )  1 –س (      أ      
  

  1+ س 2 –    س ب     
    

    )1+ س 2+ س )  (  1  -س      ( ج
  

    )1+ س + س )  (  1 -س    (     د     

2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 

4  
9 

3 

3 

2 

2 

3 

19  
1 

19  
3 

20  
2 
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   =4+ س 5+    س  تحلیل العبارة التربیعیة  
  

   )1+ س ) ( 4 -س (      أ      
  

   )1+ س ) ( 4+ س     ( ب     
    

  )2 -س ) ( 2 -س      ( ج
  

  )  2+س ) ( 2+ س  (     د     
  
  
  
     =25+  س 10 - تحلیل العبارة التربیعیة  س   

           
  : ...................................اإلجابة          
  

  
  = أ X   3 أ 2     
  

   أ5     أ  
  

   أ 5    ب 
    

   أ 6      ج
   
   أ6       د

  
   
  
  

2 

2 

21  
1 

21  
3 

2 

2 1  
2 
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   كناتج12عطي  ی6 –ما العدد الذي إذا قسم على   

  

   72-      أ  
  

  2-    ب 
  

   2      ج
   
  72      د

  
   كناتجیعطي    6 – × 2 –        

  

   8-      أ  
  

   12     ب 
  

  12-      ج
   
  8        د

  
  ص3ص     4قیمة       

             5        5  
  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
  س7      د

  

+ 
7  
5 

  ص7
5    

  ص7
10   

2  
1 

2  
3 

3  
2 
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       أي مما یلي صحیح24= م     ، 6=  ك      ،4= إذا كان ل   

  

     ك÷م =  ل      أ  
  

    م÷ك =     ل ب 
    

    م ×ك =        ل ج
   
  م+ ك =   ل     د

  
  

  
       فما القیمة العددیة  3 = سإذا كان  

  
  _____________________________: اإلجابة 

  
  

  
    یساوي           4الكسر       

            5         
  

  0,08     أ  
  

  0,8    ب 
  

  0,04      ج
   
  0,4      د

  
  

  3+ س 5
 3 - س 4  

4  
1 

4  
3 

6  
1 
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                     هو  على صورة كسر عادي في أبسط صورة0,04 الكسر العشري  
                     

  

       أ  
  

      ب 
  

        ج
   
        د

  
  

كتب المعلم ً كتابا ، فإذا كانت         45 ابیب عند كل منهم   معلم وط
ًقصصا ،   وكان        من كتب الطبیب قصصا ، فكم قصة یمتلك  ً

  المعلم أكثر من الطبیب؟
    

  2     أ  
  

  3    ب 
  

  6      ج
   
  30      د

  
  
  

ًدینارا م فك، المبلغ         صرفت منه  ، ًدینارا 240 مبلغ    تمتلك سمیة
  یتبقي مع سمیة ؟

  
  : ................................... اإلجابة        

4  
5 

2  
3 

5  
8 

1  
25 

2  
50 

1  
20 

2  
25 

6  
3 

8  
2 

8  
3 



211  

  س = أي من هذه النقط تقع على الخط المستقیم    ص   
  

   )2- ، 0 (     أ  
  

    ) 2 ، 2(     ب 
    

   )6 . 4(       ج
   
   )4 ، 16(        د

  
  

  ستقیم     تقع على الخط الم  )0 ، 1( النقطة   
  

  1=  ص –س      أ  
  

  1=  س –    ص ب 
    

  1=  ص –س 2      ج
   
  1= س 2 –   ص     د
  

  
  الجدول التالي           في 

  3  2  1  س
  9  4  1  ص

      
   هي العالقة بین س و ص       فإن
  : ................................... اإلجابة             

  
  

10  
1 

10  
2 

11  
3 
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من المتفرجین من األطفال ، فماهي النسبة         ما كان في لعبة    
  المئویة لهؤالء المتفرجین ؟ 

    

  %12     أ  
  

  %3    ب 
  

  %0,3      ج
   
  %0,12      د

  
  
   ن2لها العدد األوسط ، ما هو مجموع ثالثة أعداد صحیحة متتالیة   
  

   3+  ن 6     أ      
  

   ن 6    ب     
    

   1 –ن 6      ج    
   

   3 –ن 6       د
  

  
   ؟ )3- ( ما هي قیمة   
  

   9-      أ      
  

   9    ب     
    

   27      ج    
   

  27-       د    

3  
25 

3 

13  
2 

14  
1 

15  
2 
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  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
  
  
  

  1+  س     أ      
  

    1 –س 3    ب     
    

  4 -س 4      ج    
   

   1 –    س     د    
  
  
  
    32+ س 6  = 10 –س 12  جد قیمة س إذا كان 

           
  : ...................................اإلجابة          

  
  
  
  
  ما هو محیط هذا المستطیل  
  
  
    
           
  : ...................................اإلجابة          

  

 س2

 1  - س

16  
2 

17  
2 

16  
3 

 1  - ص 

 1+ س 
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   إلى عوامله األولیة36 د للعدً تحلیالاعتبارهأي مما یلي یمكن   
  

   X   6 6     أ      
  

  X  9 4    ب     
    

  X   3 X   3 4      ج    
  
  X   2 X   3 X   3 2       د     
  
  
  
  
   هي169العوامل األولیة للعدد  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
   
  
  )  =ص + س ) (  ص –س ( المقدار  
  

   ) ص –س (      أ      
  

  ص 2 – س 2    ب     
    

  ص+        س ج    
  
    ص-   س     د     
  
   

2 

2 2 

18  
1 

18  
2 

19  
2 
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  =  ص    –المقدار  س   
  

  )  ص-س (      أ      
  

  ص+ س ص 2 –    س ب     
    

  )ص  + س ص 2+ س )  (   ص-س      ( ج
  

  )ص  + س ص + س   ( )  ص-س    (     د     
  
  
  
    =8  –تحلیل المقدار   ص  

           
  : ...................................اإلجابة          
  
  
  
     3+ س 5+  س  2تحلیل العبارة التربیعیة    
  

   )1+ س  ) ( 3+ س 2(      أ      
  

   )1 -س ) (  3 -س 2    ( ب     
    

   )1 - س 2 ( ) 3  - س 2     ( ج
  

   )  1+ س 2) (  3+ س  (     د     
  
  

  انتهت األسئلة

3 

3 3 

3 

2 2 

2 2 

3 

3 

2 

20  
1 

20  
3 

21  
2 
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  )11(ملحق 
  التي قام البرنامج بعالجهاقائمة المهارات 

 المهارة رقم المهارة

 على الحدود الجبریة) جمع وطرح وضرب وقسمة(یجري العملیات الریاضیة األربعة  )1(

 یجد حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة )2(

 یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري )3(

 یحول الكسر العادي إلى كسر عشري والعكس )4(

 یصوغ العبارة اللفظیة بعبارة ریاضیة )5(

 یحدد إمكانیة وقوع نقطة معلوم احداثیاها على مستقیم معلوم معادلته )6(

 یحدد العالقة بین متغیرین بصیغة ریاضیة )7(

 ناسب معینیجد قیمة المجهول في ت )8(

 یجد مجموع ثالثة أعداد صحیحة إذا علم أوسطها )9(

 ًیحسب قیمة أي عدد صحیح  مرفوعا  ألس )10(

یحل معادلة من الدرجة األولى في مجهول واحد ضمن مجموعة األعداد  )11(
 الصحیحة

 یحلل العدد الصحیح إلى عوامله األولیة )12(

  مربعینیحلل مقدار جبري على صورة فرق بین )13(

 یحلل مقدار جبري على صورة فرق أو مجموع مكعبین )14 (

 یجد قیمة مفكوك على صورة مقدار ثالثي )15(
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  )12(ملحق 
 

    
  جامعة األقصى بغزة  اضیاتدكتوراه في المناهج وطرق تدریس الری  خالد عبد القادر. د  -1
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  مها الشقرا. د  -2
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  حازم عیسي. د  -3
  جامعة األزهر بغزة  دكتوراه في الریاضیات  محمد مطر. د  -4
  مشرف تربوي بمدیریة شمال غزة  اجستیر في الریاضیاتم  رفیق الصیفي. أ  -5
  مشرف تربوي بمدیریة غرب غزة  بكالوریوس في الریاضیات  باسم المدهون. أ  -6
  مدیر مدرسة بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  سهیل مطر. أ  -7
  ة التربیة والتعلیممدیر التخطیط بوزار  ماجستیر في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  محمود مطر. أ  -8
  مدیر مدرسة بمدیریة شمال غزة  ماجستیر في المناهج وطرق تدریس الریاضیات  أكرم النجار . أ  -9
  مدرسة بمدارس بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  رحاب أبو غلوة. أ  -10
  مدرس  بمدارس بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  فتحي حجازي. أ  -11
  مدرس  بمدارس بوكالة الغوث  بكالوریوس في الریاضیات  ام أبو شرخهش. أ  -12

  
  
  
  
  
  
  



218  

  )13(ملحق 
  تحضیر دروس للبرنامج

  )تحلیل الفرق بین مربعین(موضوع الدرس 
  )ثالث حصص دراسیة(الزمن 

  :الخاصةاألھداف 
  :ًبعد االنتهاء من الدرس یتعین على المتعلم أن یكون قادرا على ما یلي

  . مقدار الفرق بین مربعینأن یعرف الطلبة -9
 .أن یذكر الطلبة أمثلة على الفرق بین مربعین - 10
 .أن یستنتج الطلبة قانون تحلیل الفرق بین مربعین - 11
 .أن یوظف الطلبة قانون تحلیل الفرق بین مربعین في حل التمارین - 12
  .أن یعرف الطلبة مقدار الفرق أو مجموع مكعبین - 13
 .وع مكعبینأن یذكر الطلبة أمثلة على الفرق أو مجم - 14
 .أن یستنتج الطلبة قانون تحلیل الفرق أو مجموع مكعبین - 15
 .أن یوظف الطلبة قانون تحلیل الفرق أو مجموع مكعبین في حل التمارین - 16
 .أن یجد الطلبة القیمة العددیة باستخدام الفرق بین مربعین - 17
 .أن یجد الطلبة القیمة العددیة باستخدام الفرق أو مجموع مكعبین - 18
  . الطلبة بین الفرق بین مربعین ومربع الفرق بین حدینأن یفرق -11
  

  :الخبرات السابقة
 .أن یستطیع الطلبة تربیع العدد سواء سالب أو موجب - 9

  . العدد سواء سالب أو موجبتكعیبأن یستطیع الطلبة  -10
  .والجدر التكعیبي للعددأن یجد الطلبة الجدر التربیعي  -11

  
  :نود االختیاریةبال
  .12-    ،   5-    ،  11   ،   9   ، 4   ،  2الیة    جد مربع القیم الت-
  .12-   ،   5-   ،  11   ،   4-   ، 4   ،  2 القیم التالیة   مكعب جد -
  .25-  ،  25   ،  121   ،   81  ،   16   ،   4 جد الجدر التربیعي لألعداد  -
  .27-  ،  64  ،   27   ،   8 جد الجدر التكعیبي لألعداد  -
  
  :لوسائل التعلیمیةا  

   رسوم توضیحیة- بطاقات صفیة- السبورة               
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  نتائج التقویم  وسائل التقویم  األنشطة و الخبرات
  .سم5 جد مساحة المربع الذي طول ضلعه - :تمھید

  .سم   ، جد طول ضلعه16 مربع مساحته -       
  :نوضح كیفیة استنتاج القانون

  كم مساحته ؟) كما في الشكل ( لى ورق المربعات مربع طول ضلع س ارسم ع -1
  سه ارسم مربع طول ضلعه ص كم مساحة المربع الجدید ؟و عند أحد رؤ- 2
   ؟2ص ، 2 قص المربع الصغیر من الشكل كم مساحة الشكل المتبقي بداللة س- 3
  . اقسم الشكل المتبقي إلى مستطیلین برسم خط بالمسطرة - 4

  :ي بداللة س أو ص أجب عما یل
  الثاني ؟ / األول كم طول المستطیل -
  الثاني  ؟/  كم عرض المستطیل األول -
  الثاني ؟/  كم مساحة المستطیل األول -
  ً كم مساحة المستطیلین معا ؟-

  مساحة المستطیل الثاني + مساحة المستطیل األول : ج 
  )بعین الفرق بین مساحة المر ( 2  ص-  2س = مساحة المستطیلین 

  ) ص –س ( ص ) +  ص –س (س = 2 ص– 2ًإذا س
  ) ص –س ( بأخذ العامل المشترك 

  )ص + س ( × )  ص –س  = ( 2 ص– 2إذا س

  
  
  
  

مالحظة ممارسة 
الطالبات للنشاط 

  ومدى اتقانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األخطاء الشائعة وطرق عالجھا
 لبةقد یحلل الط  

   )5+ س ( ×  ) 5 –س  = ( 25 + 2س
  . ال یحلل25 + 2س وأن المقدار ) - (ین المربعین  تنبیه الطلبة بأن اإلشارة بلذلك یجب

  یخطئ الطالب في إیجاد قیمة الجدرقد 
  5- أو 5= 25-    مثال الجد التربیعي للعدد 

  . تنبیه الطلبة على اإلشارات وتدریبهم على إیجاد الجدر بشكل عاملذلك یجب    
  یخطئ الطالب في التحلیل ویقول أنه ال یمكن التحلیلقد 

  8 – 2س2ل   مثال حل
 .لذلك یجب التنبیه للطلبة على إخراج العامل المشترك قبل بدایة التحلیل
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  مساحة المستطیل = ًإذا الفرق بین مساحتي المربع 
  الفرق بین طولیهما = عرضه ، مجموع طولي المربعین = طوله 

   )√2ص+  √2س ) ( √2 ص- √2س = ( 2 ص– 2س: لتحلیل اوب
  )ص + س) (  ص –س                              = ( 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .نقوم بتوضیح الشكل للطلبة وجعل الطلبة یستنتجوه بأنفسهم
  القاعدة

  )تحلیل المقدار الجبري من نوع فرق بین مربعین( 
  }كمیة مربعة  { –} كمیة مربعة  { 2 ص– 2 مثل س

  ) الجذر التربیعي للمربع القاني +  األول الجذر التربیعي للمربع= ( 
   ) الجذر التربیعي للمربع الثاني –الجذر التربیعي للمربع األول    ( 

  )تحلیل المقدار الجبري من نوع فرق بین مكعبین( 
  }كمیة مكعبة  { –} كمیة مكعبة  { 3 ص– 3 مثل س

  )  الجذر التكعیبي للثاني -الجذر التكعیبي لألول = ( 
+  الجذر التكعیبي للثاني × الجذر التكعیبي لألول –ربع الجذر التكعیبي لألول م   (

  )مربع الجذر التكعیبي للثاني 
  ):1(مثال 
   9  – 2سحلل  
  2ص  –  81حلل  
  25 – 2س 4حلل  
   27  – 3سحلل  
  3ص    +8حلل  
  32 – 3س 4حلل  

  
  :نشاط صفي

  4ع 2ص 81 – 4س 64حلل  
   18  – 2 س2حلل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
مشاركة الطلبة 

  وتفاعلهم
  
  
  
  
  

مالحظة حل النشاط 
المقابل على السبورة 

  من قبل الطلبة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
  
  
  
صد اإلجابات ر

الصحیحة واإلجابات 
  الخاطئة

  

                          
                                  

  
  
  

     

س

ص
 2ص

س

ص
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  54  – 3 س2  حلل 
  

  : التقویم الختامي
  )1(یحل الطلبة مسائل البطاقة الصفیة رقم 

  السؤال األول والثاني بطریقة المجموعات والسؤال الثالث والرابع بشكل منفرد
  : نشاط بیتي 

  ) 1،2،3: (یحل الطلبة من كراسة التدریبات األسئلة

  
  
  
  

  
  بطاقة صفیة 

  :...........................الصف:....................................  االسم
  

  :السؤال األول
  2 )4+ ص 5 ( – 2ص64حلل  
  24 + 3س3حلل  

  
  :الثانيالسؤال 

   = .....................)ص + س ( فإن  ، 6) =  ص –س (  ، 24 = 2 ص– 2إذا كان س
  

  :الثالثالسؤال 
 )105( 2 – ) 5 ( 2  
  

  :الرابعالسؤال 
  4 ص18 – 2 س8

  
  

  )1(تدریب رقم 
  :السؤال األول

  ــ:حلل المقادیر التالیة إلى عواملها األولیة 

   2)ص +  س 3 ( – 2)ص + س 5 ( - 1

   4 ص16 – 4 س81 - 2

   6 س– 2 )5+ س  ( - 3

4 - ) 1.1( 2 – ) 0.9( 2   

5 - ) 35( 2 – ) 25( 2  

  4 )2س8+  ع 5 + ( 2) س – ع 7  ( - 6
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  :الثانيالسؤال 
  أختر اإلجابة الصحیحة

  )  =ص + س ) (  ص –س (  المقدار -1
  

   ) ص –س (      أ      
  

  ص 2 – س 2    ب     
    

  ص+        س ج    
  
    ص-   س     د     

  
  

  :الثالثالسؤال 
  أكمل الفراغ

   = ................................................4  – 2س

   5) =  ص -س(  ، 95 = 2 ص– 2إذا كان س

 )= ..........................................ص + س ( فإن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

2 

2 2 
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  موضوع الدرس

  )ٕالعملیات الریاضیة على الحدود الجبریة وایجاد القیمة العددیة للمقدار الجبريإجراء (

  )تان دراسیحصتان(الزمن 

  :الخاصةاألھداف 
  :ًبعد االنتهاء من الدرس یتعین على المتعلم أن یكون قادرا على ما یلي

  .أن یتعرف الطلبة على الحد الجبري والمقدار الجبري -1
  . أن یمیز الطلبة بین الحد الجبري والمقدار الجبري-2
  .ادیر الجبریة أن یجد الطلبة حاصل جمع الحدود الجبریة والمق-3
  . أن یجد الطلبة حاصل طرح الحدود الجبریة والمقادیر الجبریة-4
  . أن یجري الطلبة عملیة الضرب على الحدود الجبریة والمقادیر الجبریة-5
  . أن یجري الطلبة عملیة القسمة على الحدود الجبریة والمقادیر الجبریة-6
  .على مجاهیل أن یجد القیمة العددیة للحد الجبري المشتمل -7
  .  أن یجد القیمة العددیة للمقدار الجبري المشتمل على مجاهیل-8
  . أن یحل مسائل لفظیة تحتوي على حدود جبریة-9
  

  :الخبرات السابقة
 .معرفة ضرب األعداد الصحیحةأن یستطیع الطلبة  - 1
 .معرفة قسمة األعداد الصحیحةأن یستطیع الطلبة  - 2
  
  :الوسائل التعلیمیة  

  .  رسوم توضیحیة- بطاقات صفیة- السبورة               

  
  نتائج التقویم  وسائل التقویم  األنشطة و الخبرات

بعد مناقشة الخبرات السابقة مع الطالب نبدأ بشرح الدرس وھو 
  ) العملیات على الحدود الجبریة (

حاصل ضرب عدد ثابت :  ھو الحد الجبريتعرفنا من الشرح أن 
  بمتغیر أو أكثر 

  ع ،ص 2، س 5 : ثالم
  

مجموعة من الحدود الجبریة :  وھو المقدار الجبريوأیضا تعرفنا على 
  .بینھا إشارة جمع أو طرح 

  ع9-ص+س3: مثال 
  

  واآلن سنتعرف على العملیات على الحدود والمقادیر 
  الجبریة

مالحظة مدى انتباه 
  الطلبة

  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
  
  



224  

  
   :العملیات على الحدود الجبریة 

  :الجمع : أوال 
  :حدود والمقادیر الجبریةاوجد ناتج جمع ال: ناقش المثال 

 س  ، س 5 .5
 س6= س+س 5: الحل

 1+ل4+ع3، ل 2+ع .6
 3_ص5+س2 ، 1+ص4+س3 .7

 
  :الطرح : ثانیا 

  :اوجد ناتج طرح الحدود والمقادیر الجبریة : ناقش المثال 
  

 س3-س7 .6
 س4=س3- س7: الحل 
 )ص+س (-ص 2+س5 .7
 .)ع7+م8-ل9 (–ع 5-م3+ل7 .8

 
  نالحظ من السابق 

المتشابھة لجبریة أننا نجمع ونطرح الحدود ا .1
 ص حدود جبریة متشابھة4-ص2س وكذلك +س5

 . أن عملیة الطرح عبارة عن جمع النظیر الجمعي .2
  )  ص- +(س= ص - س:

 
  :تدریب 

وعمر أختھ سعاد یزید سنتین ، إذا كان عمر احمد س سنھ 
  .من عمره 

 ما مجموع عمریھما اآلن؟ 
  سنوات؟5ما الفرق بین عمر سعاد وعمر احمد بعد   

  
  :الضرب: ا ثالث

  :نوضح للطالب القاعدة العامة 
  
س +ص ع +س ع ) = ل+ع ) * (ص+س (

  ص ل+ل 
  

  : ناقش المثال 
 )ص+2) (س+5(

  )ص+2) (س+5(:الحل 
  ) ص+2(س) +ص+2(5= 

  س ص+س2+ص10+5 =
 :أوجد قیمة

 )2-ص) (3+س( .1

  
  
  
  
  
  

  :تدریب كتابي
  :اوجد الناتج

 ص2+ص4+س 
 3س2-+(س( 
  
  
  

  :ابيتدریب كت
 :اوجد الناتج

 7ع3-ع 
 6س 2(_س ص

 )ص2+ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة مدى تفاعل 
  الطلبة

  
  
  
  
  
  

  :تدریب كتابي
  :اوجد الناتج

  )ص+5)(ص+س3(
  )2+س( ص

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة صحة الحل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
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  (  )بطاقة صفیة رقم 

  :...........................الصف:....................................  االسم
  

  :السؤال األول

  
  

  :الثانيالسؤال 

  ) ب – 2 ( 3+  أ 2    فما قیمة 1-  = ب      ،3 = أإذا كان 
  

  15  
    
  14   
    

  13   
   

   9  

 )3+س) (2+س(4 .2
  
 

  :تقویم ختامي 
  :اوجد الناتج )1

 5 س-+(س( 
 5+ع(ع( 
 39+ص5+س2+1- ص4+س  
  

  ع، ص ،أوجد محیط مثلث أطوال أضالعھ  س ) 2
  

   : البیتيالواجب
  :اوجد الناتج )1

 3 1-ص+س 5(_ص2+س( 
 )2+س) (2- س( 
 2-ع+س(2^ص ( 

  
  )1+س(وعرضھ ) 2+ص(أوجد مسحة مستطیل طولھ )3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعتھ في الحصة 
  القادمة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  
  

  :احسب القیمة العددیة لكل مما یلي ، 7=ص ، 3=إذا كانت س
 2ص2-س7-ص3+س ص( 
 5س- ص(- ص2+س( 
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  موضوع الدرس

  ) یحدد إمكانیة وقوع نقطة على مستقیم معلوم (

  )تان دراسیحصتان(الزمن 

  :الخاصةاألھداف 
  :ًتعلم أن یكون قادرا على ما یليبعد االنتهاء من الدرس یتعین على الم

  .أن یتعرف الطلبة على الصورة العامة للخط المستقیم -4
 .أن یجد الطلبة نقطة تقع على مستقیم معلوم -5
 .أن یتحقق الطلبة من وقوع نقطة معلومة على مستقیم معلوم -6
 أن یجد  الطلبة قیمة مجهول ما من خال ل نقطة تحقق معادلة المستقیم  -7
  .معادلة الخط المستقیم والنقط في حل تدریبات منتمیةأن یوظف الطلبة  -8
  

  :الخبرات السابقة
  .األولي الدرجة من بسیطة معادلة الطالبة تحل نأ -1
 .ما لمقدار عددیة قیمة تجد نأ - 2

  :الوسائل التعلیمیة
  .  رسوم توضیحیة- بطاقات صفیة- السبورة               

  
  قویمنتائج الت  وسائل التقویم  األنشطة و الخبرات

  
  ما معني أن نقطة تقع على مستقیم: تمھید

  2 = ص – س 4 معادلتھ الذي المستقیم علي تقع) 2 ، 1 ( النقطة ان بین
   - :األول الحل

  2 القیمة ص و 1 بالقیمة س بدل المعادلة في نعوض
4 * 1 – 2 = 2   

   2 = 2 - 4  = االیمن الطرف
  2 = االیسر الطرف

 – س4 معادلتھ الذي المستقیم علي تقع النقطة     :. متساویان الطرفان:. 
  2 = ص

   - :الثاني الحل
   ص قیمة نجد ثم 1 = س عند نعوض

   2 = ص – 1 * 4
   4 – 2 = ص-

   2 = ص
    ال ام  النقطة في 2 = ص ھل الطالبات نسال

  نعم   الجواب
   المستقیم معادلة تحقق :. 

  
  
  
  

مالحظة ممارسة 
الطالبات للنشاط 

  ومدى اتقانه
  
  
  
  
  

  
  

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
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  المستقیم لمعادالت صور ةللطالب نعطي أن

 1  +س 2 = ص 

 21 = س – ص 

 3 0 = ص 2 + س 

 س 3 = ص 

  
  

  التالي المثال بةالطال نعطي
   4 – س2 =ص معادلتھ الذي المستقیم علي تقع ) 1 ، 3  (النقطة نأ بین 
  

   صفي نشاط ةالطالب نعطي
  ص + س 5 المستقیم معادلة تحقق) 2-  ،1 (النقطة ان بیني - 7

=3  

 س – 3 = ص المستقیم معادلة تحقق) 4 ، 3(النقطة ان بیني - 8

  :واجب بیتي
   معادلتھ الذي المستقیم علي تقع ) أ2 ، أ (كانت إذا أ قیمة اوجد

   6 = ص + س2
  

  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
مشاركة الطلبة 

  وتفاعلهم
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
  
  

  
  )1(بطاقة صفیة رقم 

  :...........................الصف:....................................  االسم
  

  :السؤال األول
   3 +س 2 =ص5 معادلتھ الذي المستقیم علي تقع التي) ب- ،ب (النقطة في ب قیمة اوجدي

  
  :يالثانالسؤال 

  .أ قیمة اوجدي 1=ص أ2 + س 3 المستقیم علي تقع) 1 ،2 (النقطة كانت ادا
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  )حاصل ضرب وقسمة األعداد الصحیحة(: الموضوع
  )تان دراسیحصتان(الزمن 

  :الخاصةاألھداف 
  :ًبعد االنتهاء من الدرس یتعین على المتعلم أن یكون قادرا على ما یلي

 .  ارات عند إجراء عملیة ضرب األعداد الصحیحةأن یستخدم الطلبة قاعدة اإلش -3
 .  أن یستخدم الطلبة قاعدة اإلشارات عند إجراء عملیة قسمة األعداد الصحیحة -4
  .أن یتعرف الطلبة إلى مفاهیم األساس واألسس -5
 .أن یعبر الطلبة عن الضرب المتكرر للعدد نفسه في صورة األساس واألس -6
 .آلسیةاأن یكتب الطلبة العدد على الصورة  -7
 .اآلسیةأن یجد الطلبة قیمة عدد معطى بالصورة  -8
 .اآلسیةًأن یقارن الطلبة بین أعدادا مكتوبة بالصورة  -9

 . أن یحلل الطلبة عدد معطى لعوامله األولیة باستخدام عملیة القسمة المتكررة - 10
  .أن یحل الطلبة تدریبات منتمیة لتحلیل العدد لعوامله األولیة -9

  
  :المتطلبات األساسیة

  
  البند االختیاري  الهدف

  جد ناتج .9  یجد ناتج ضرب عددین صحیحین. 1
- 5 × - 3  
5 × - 3  
5 × 3 

یحول معادلة الضرب إلى معادلتي .2
  القسمة

  : أكمل  .10
4 × 7=   

28 ÷ 7 =   
28      ÷  =7   

  
   الكتاب المدرسي– بطاقات عمل – الطباشیر الملون –السبورة : الوسائل التعلیمیة
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  نتائج التقویم  وسائل التقویم  شطة و الخبراتاألن
  : بطاقة العمل  یعرض المعلم

 7 ÷ 28– فــــإن 28- = 7 × 4-إذا كـــان : مثـــال 
 =-4ٍ  

                              -28 ÷ -4 = 7  
  : اكمل حسب المثال السابق 

  = ____  ÷ 28 فإن   28 = 7 × 4–إذا كان 
                        28 ÷ ___ _ =_____  

= ____  ÷ 30– فـــــإن 30- = 6- × 5إذا كـــــان 
____  

                    -30 ÷  ____ =____  
____ ÷ ____ فـــــإن  ____  = 3 × 7إذا كـــــان 

 =____  
 ____                      ÷ ____ =____  

 امـــاذ: یوجــه الـــسؤال التـــالي للطـــالب 
  تالحظ ؟

صــل إلــى بعــد اســتقبال اإلجابــات ومناقــشتها یــتم التو
  :القاعدة التالیة 

  : قاعدة قسم اإلشارات : أكمل 
نـــاتج قـــسمة عـــددین صـــحیحین لهمـــا نفـــس  .7

  .________ اإلشارة هو عدد 
ناتج قسمة عددین مختلفین في اإلشارة هـو  .8

 .________ عدد 

  
  جد ناتج: مثال:   
16 ÷ 4 ،  4 ÷ 2 ،  -15 ÷ 3 ،  -180 ÷ 9  
 ،-35 ÷ -5  
  

 عرض المثال التالي :   
  5=  ، جـ 15-=  ، ب 3-= إذا كان أ 

مالحظـــــــــــــة مـــــــــــــدى 
  مشاركة الطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تــــصحیح الكراســــات 
ورصــــــــد اإلجابــــــــات 

  نسبة المشاركة
  تازةمم

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
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  نتائج التقویم  وسائل التقویم  شطة و الخبراتاألن
  أ) + جـ ÷ ب ( أ    ، ÷ جد ناتج ب 

  
  : نشاط بیتي
  2=  ، جـ 5-=  ، ب 4-= إذا كان أ 

  أ) + جـ ÷ ب ( أ    ، ÷ جد ناتج ب 
 

  الصحیحة
  
 

  
  )حل معادلة من الدرجة األولى(: الموضوع

  )تان دراسیحصتان(الزمن 

  :الخاصةاألھداف 
  :ًبعد االنتهاء من الدرس یتعین على المتعلم أن یكون قادرا على ما یلي

  .أن یتعرف الطلبة على مفهوم المعادلة -22
 .أن یمیز الطلبة بین المعادالت حسب الدرجة - 23
 أن یحل الطلبة معادلة الدرجة األولى في متغیر واحد عندما یكون معامل المجهول  - 24
  .یكون معامل المجهول أن یحل الطلبة معادلة الدرجة األولى في متغیر واحد عندما ال - 25

  .أن یتحقق الطلبة من صحة حل المعادلة باستخدام التعویض -5
  

  :المتطلبات األساسیة
  البند االختباري  الهدف

   یجد ناتج قسمة عددین صحیحین-1
   ) 0المقسوم علیه ( 
 . یجد ناتج جمع أو طرح عددین صحیحین-2

  : جد ناتج ما یلي-1
35 ÷ 5  ، -24 ÷ 6 ،  -18 ÷ -3  

  8 - 5 ، 5 - + 3-  ، 6- + 8 جد ناتج -2
 

  
  . الكتاب المدرسي– الطباشیر الملون –السبورة : الوسائل التعلیمیة
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  نتائج التقویم  التقویم  األنشطة والخبرات
  :یعرض المعلم المثال التالي

  :جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة   
  حیث س 35=  س 5–)        ب15=  س 3)        أ

ص   
 تدریب: 

  : جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة
 س  2-)     ج30=  س  5 –)      ب27=  س 5) أ

  =-8  
  :تاليیعرض المعلم المثال ال .6

  :جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة   
  حیــــــث 5- = 2 –س )        ب5 =  3+ س )        أ

   صس 
 تدریب: 

  : جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة
 + 2-)     ج3 =  7+ س )      ب9 = 5+ س )  أ

  12-=  س  
  :یعرض المعلم المثال التالي

  :ةجد مجموعة حل المعادلة التالی   
   ص       س 4 = 5 – س 3)        أ

  
 تدریب: 

  : جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة
 3-)     ج3- = 7+  س 2)     ب2  = 3 – س 5) أ

  7-=1-س 

  :جد مجموعة حل كل من المعادالت التالیة:   
     3 = 7+  س 2  ) أ

  15 -س 2=  س  5   ) ب
  لمدرسيأنشطة صفیة من الكتاب ا

 

مالحظــــــــة مــــــــدى 
  مشاركة الطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحیح  ت
الكراســـات ورصـــد 
اإلجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  الصحیحة
  
 

  نسبة المشاركة
  ممتازة

  ًجیده جدا
  جیدة

  دون الجید
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  )14(ملحق 
  موافقة وكالة الغوث الدولیة على إجراء الدراسة
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  )15(ملحق 
  صور من تطبیق البرنامج
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