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  الباحث
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  شكر وتقدير

الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم وعلى اله 
  ....وبعد أجمعینوصحبه 

بوافر  أتقدم أن إالمن اهللا علي باالنتهاء من كتابة فصول هذه الدراسة فإنه ال یسعني  أنبعد 
التي منحتني فرصة االلتحاق ببرنامج الماجستیر والى  اإلسالمیةالشكر وجمیل العرفان للجامعة 

  .الدراسات العلیا وكلیة التربیة عمادة

 األسطلحامد  إبراهیم /الفاضل الدكتور األستاذ إلىالتقدم بجزیل الشكر والعرفان كما ویسعدني 
في توجیه  أسهم اً وأخ اً أستاذوكان  على هذه الدراسة بكل سعة صدر اإلشرافالذي تفضل بقبول 

  .وتقدیم النصائح الغالیة في كل مرحلة من مراحل الدراسة وجزاه اهللا خیر الجزاء

بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في تحكیم أدوات هذه الدراسة من أعضاء هیئة  أتقدم أنویسعدني 
 إثراءقیمة أسهمت في  لحوظاتمن تعاون وم أبدوهتدریس ومشرفین تربویین ومعلمین على ما 

  .الدراسةهذه 

عزو إسماعیل عفانة .د.أ أعضاء لجنة المناقشة األساتذة إلىویشرفني التوجه بجزیل الشكر  
ء دراستي في برنامج الذي ما بخل علي یومًا في توجیه النصائح والمعلومات القیمة أثنا

محمود إسماعیل الحمضیات الذي زادني شرفًا بقبوله المشاركة في مناقشة  .الماجستیر ود
على ما بذلوه من جهد ثمین في تنقیح وتقییم هذه الرسالة لتصبح على تي، وكما اشكرهم رسال
  .وجه أكمل

من كان لي سندا في الخروج بالرسالة على هذا الوجه ونخص بالذكر  إلىوأتقدم بجزیل الشكر  
 الدحدوح  إیاد :واألخحسام المدلل  :األخجهاد الباز الذي قام بتدقیق الرسالة لغویًا و  .د: األخ
  .بالل البسوس :واألخ محمد محجز :واألخالسرحي  إبراهیم :واألخ

   .وفي الختام اسأل اهللا سبحانه وتعالى أن یجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكریم

  الباحث



  ت 

  ملخص الدراسة

في عالج التصورات الخطأ ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أثر نموذج أهدفت الدراسة إلي معرفة 
الصف العاشر األساسي، ولتحقیق ذلك سعت الدراسة إلي اإلجابة  طلبة لدى للمفاهیم الریاضیة 
  :عن األسئلة التالیة

  ؟ العاشر األساسي بغزة الصف طلبة التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى ما - 1

العاشر  الصف طلبة التصورات الخطأ لدى وزوبل لعالج أنموذج  المتبعة فياإلجراءات ما  - 2
  األساسي بغزة؟

طلبة  لدى للمفاهیم الریاضیة  التصورات الخطأ  عالج وزوبل في أنموذج   فاعلیة ما  - 3
  العاشر األساسي بغزة؟

  :ولإلجابة علي السؤال الثالث وضع الباحث الفروض التالیة

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 ≤(مستوى  عند إحصائیة داللة فروق ذات توجد - 1
التجریبیة في اختبار تشخیص التصورات  المجموعة الضابطة و متوسط درجات طلبة المجموعة

   .الخطأ البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد  - 2
عي التحصیل وأقرانهم في المجموعة التجریبیة في اختبار تشخیص الضابطة مرتف المجموعة

  .لصالح المجموعة التجریبیة  التصورات الخطأ البعدي

 بین متوسط درجات طلبة) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 3
تشخیص الضابطة منخفضي التحصیل وأقرانهم في المجموعة التجریبیة في اختبار  المجموعة

  .لصالح المجموعة التجریبیة التصورات الخطأ البعدي

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 4
التجریبیة في االختبارین البعدي والقبلي لتشخیص التصورات الخطأ لصالح درجاتهم  المجموعة

  .في االختبار البعدي



  ث 

الباحث في دراسته المنهجین الوصفي والتجریبي، حیث تكونت عینة  ولتحقیق أهداف الدراسة اتبع
وطالبة من مدرستي شهداء الزیتون للبنین وهاشم عطا الشوا  اً طالب) 225(من  مجموعةالدراسة 

قام لذلك . وطالبة في الصف العاشر األساسي بمدینة غزة اً طالب) 5193(للبنات من أصل 
لتحدید التصورات الخطأ في وحدة الهندسة الفراغیة للصف  الباحث بإعداد اختبار تشخیصي

، وذلك باستخدام وحدة تحلیل المحتوى المعتبر في هذه المجموعةالعاشر األساسي وتطبیقه علي 
  .األدب التربوي

، وفي ضوء ذلك تم إعداد دلیل )13(تم تحدید التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة وعددها 
  .لعالج التصورات الخطأ لدى الطلبة) المنظمات المتقدمة(زوبل و ألنموذج  المعلم وفقاً 

ذكور إحداهما  تيعبشعب من نفس المدرستین، ش) 4(تم اختیار عینة قصدیه مكونة من 
تجریبیة، وبلغ حجم العینة  ىواألخر تجریبیة، وشعبتین لإلناث إحداهما ضابطة  واألخرىضابطة 

  .وطالبة اً طالب) 106(

اختبار تشخیص التصورات الخطأ قبلیًا وبعدیًا علي عینة الدراسة، وباستخدام  قام الباحث بتطبیق
أظهرت الدراسة  (SPSS)المعالجة اإلحصائیة لمعالجة النتائج بواسطة البرنامج اإلحصائي 

اتبعه الباحث في عالج وتعدیل التصورات  ذيال) ات المتقدمةالمنظم(وزوبل أفعالیة نموذج 
  :الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر من خالل توصل الباحث للنتائج التالیة

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 =(مستوى  إحصائیة عند داللة فروق ذات توجد - 1
تشخیص التصورات  التجریبیة في اختبار المجموعة الضابطة و متوسط درجات طلبة المجموعة

   .الخطأ البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 =(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد  - 2
الضابطة مرتفعي التحصیل وأقرانهم في المجموعة التجریبیة في اختبار تشخیص  المجموعة

  .لصالح المجموعة التجریبیة  التصورات الخطأ البعدي

 بین متوسط درجات طلبة) α0.05 =(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 3
الضابطة منخفضي التحصیل وأقرانهم في المجموعة التجریبیة في اختبار تشخیص  المجموعة

  .لصالح المجموعة التجریبیة التصورات الخطأ البعدي



  ج 

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 =(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 4
التجریبیة في االختبارین البعدي والقبلي لتشخیص التصورات الخطأ لصالح درجاتهم  المجموعة

  .في االختبار البعدي

لمنظمات لالمعلمین  ستخداماسة من نتائج أوصى الباحث بضرورة وفي ضوء ما أسفرت عنه الدرا
الریاضي لتحقیق الفهم الصحیح للمفاهیم وزوبل في تدریس المحتوى ألنموذج  المتقدمة وفقاً 

  .الریاضیة عند الطلبة وعالج وتعدیل التصورات الخطأ عندهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ح 

 
  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء 
  ب  شكر وتقدیر 
  ت  ملخص الدراسة  
  ح  قائمة المحتویات 
  ذ  قائمة الجداول 
  ز  قائمة المالحق 

  العام للدراسة اإلطار: األولالفصل 
  2  المقدمة 
  5  مشكلة الدراسة 
  5  أسئلة الدراسة 
  6  فروض الدراسة 
  6  أهداف الدراسة  
  6  أهمیة الدراسة 
  7  مصطلحات الدراسة 
  8  حدود الدراسة 

  اإلطار النظري/الفصل الثاني
  10  المفاهیم الریاضیة:أوالً  
  12  تعریف المفاهیم الریاضیة 
  14  المفاهیم الریاضیةمكونات  
  15  أنواع المفاهیم الریاضیة 
  17  خصائص المفاهیم الریاضیة 
  18  استخدامات المفاهیم الریاضیة 
  19  أهمیة المفاهیم الریاضیة 
  21  تعلم المفاهیم الریاضیة وتعلیمها 
  24  العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهیم الریاضة 



  خ 

  24  عند تعلم المفاهیم الریاضیة الصعوبات التي یواجهها الطلبة 
  28  ةیالتصورات الخطأ للمفاهیم الریاض: ثانیاً  
  31  أطأهمیة التعرف على التصورات الخ 
  32  ورات الخطأصمصادر الت 
  34  تصورات الخطأالخصائص  
  34  لریاضیةالمتبعة في تشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم ا األسالیب 
ستراتیجیات تصویب   ٕ   36  تصورات الخطأالنماذج وا
  41  )المنظم المتقدم( أوزوبلنموذج : ثالثاً  
  41  النظریة البنائیة 
  43  للنظریة البنائیة األساسیةالمبادئ  
  44  التي تقوم علیها النظریة البنائیة األسس 
  45  خصائص النظریة البنائیة 
  46  االنعكاسات التربویة للنظریة البنائیة  
  46  المعلم في التعلم البنائي دور 
  47  المتعلم في التعلم البنائي دور 
  48  نماذج واستراتیجیات قائمة على النظریة البنائیة 
  49  تصورات الخطأالدور البنائیة في تعدیل  
  50  أوزوبلنظریة  
  51  خصائص التعلم القائم على المعنى 
  53   ةالمتقدم اتالمنظم 
  54  ةالمتقدم اتأهمیة المنظم 
  54  ةالمتقدم اتأنواع المنظم 
  56  ةالمتقدم اتممیزات المنظم 
  56  سمات المنظمات المتقدمة 
  57  فوائد المنظمات المتقدمة في التعلم و التعلیم 
  58  في التدریس ةالمتقدم اتاستعمال المنظم 
  58  تصورات الخطأالفي عالج  ةالمتقدم اتالمنظم دور 

  



  د 

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث
الدراسات التي تناولت تشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم : األولالمحور  

ستراتیجیةالریاضیة  ٕ   65  .عالجها وا

  77  األولالتعقیب على دراسات المحور  
  80  .تدریس الریاضیاتالدراسات التي تناولت أثر المنظمات المتقدمة على : المحور الثاني 
  83  .الدراسات التي تناولت أثر المنظمات المتقدمة على تدریس المواد األخرى: المحور الثالث 
  89  .والثالث التعقیب على دراسات المحور الثاني 
  91  .التعقیب العام على الدراسات 

  اتالطریقة واإلجراء: الرابع فصلال
  94  منهج الدراسة 
  94  مجتمع الدراسة 
  95  عینة الدراسة 
  96  الدراسة وأدواتمواد  
  115  إجراءات الدراسة 
  118  اإلحصائیة األسالیب 

  نتائج الدراسة ومناقشتها:الفصل الخامس
  121  ومناقشته األولعن السؤال  اإلجابةنتائج  
  121  عن السؤال الثاني ومناقشته اإلجابةنتائج  
  122  عن السؤال الثالث ومناقشته اإلجابةنتائج  
  132  النتائجلتعقیب على ا 
  133  توصیات الدراسة 
  134  اسةر الد مقترحات 

  المراجعقائمة 
  136  المراجع العربیة 
  151  باللغة االنجلیزیةالمراجع  

  المالحق
  235  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة 
  



  ذ 

 
رقم 
  الجدول

  الصفحة  اسم الجدول

  95  للمجموعة والنوع االجتماعي یبین توزیع أفراد العینة وفقاً   1

  نتائج تحلیل المحتوى من قبل الباحث  2
  98  

 نتائج تحلیل المحتوي من قبل الباحث والمعلم  3

  99  

4  
الدرجة الكلیة ختبار مع رتباط كل فقرة من فقرات االایوضح معامالت 

  لالختبار
  

104  

  للنوع االجتماعي تبعاً  المجموعةیبین توزیع   5
  106  

  للمدرسة  تبعاً مجموعة یبین توزیع ال  6
  107  

  یوضح الوزن النسبي للتصورات الخطأ وتفسیراته في االختبار التشخیصي  7
  108  

  التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة ونسبة شیوعها  8
  109  

9  
للكشف عن تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ت(اختبار نتائج 

  في العمر
  

112  

10  
للكشف عن تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ت(نتائج اختبار 

  في التحصیل  السابق في الریاضیات
  

113  

11  
 للكشف عن تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة) ت(نتائج اختبار 

  في االختبار القبلي
  

114  

12  

ومستوي الداللة للتعرف إلي " ت"المعیاریة وقیمة  واالنحرافاتالمتوسطات 
 اختبارالفروق بین المجوعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي في 

  تشخیص التصورات الخطأ
  

122  



  ر 

13  
مقیاس  الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل

  من مقاییس حجم التأثیر
  

123  

  یتا وقیمة وحجم التأثیرإومربع " ت"یبین قیمة   14
  123  

15  

للتعرف إلي الفروق في التحصیل ) Z(وقیمة ) U(متوسطات الرتب وقیمة 
في االختبار البعدي المعد للدراسة بین أفراد المجموعتین التجریبیة 

  والضابطة
  

126  

  یجاد حجم التأثیرإل لالختباریتا للدرجة الكلیة إوقیمة مربع " Z"قیمة   16
  127  

17  

للتعرف إلي الفروق في التحصیل ) Z(وقیمة ) U(متوسطات الرتب وقیمة 
في االختبار البعدي المعد للدراسة بین أفراد المجموعتین التجریبیة 

  .والضابطة
  

129  

  حجم التأثیر یجادإل لالختباریتا للدرجة الكلیة إوقیمة مربع " Z"قیمة   18
  130  

19  
 االختبارینداللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في 

  القبلي و البعدي لتشخیص التصورات الخطأ
  

131  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ز 

 
   

1 الهندسة الفراغیة-قائمة المفاهیم المتضمنة في الوحدة الثامنة  
  155 

2  اختبار تشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر
157  األساسي 

3 خطاب السادة المحكمین لالختبار التشخیصي  
  174 

4 قائمة أسماء السادة المحكمین لالختبار التشخیصي  
  175 

5 176  مفتاح تصحیح االختبار التشخیصي للتصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة 

6 
  دلیل المعلم

  )المنظمات المتقدمة(وفقًا لنموذج أوزوبل 
  

177 

7 خطاب السادة المحكمین لدلیل المعلم  
  224 

8 قائمة أسماء السادة المحكمین لدلیل المعلم  
  225 

9  أوراق عمل  {كراسة التدریبات{  
  226 
 



 

1 

 

  الفصل األول 
  اإلطار العام للدراسة

 املقدمة. 

  

 مشكلة الدراسة. 
  

 فرضيات الدراسة. 
  

 أهداف الدراسة. 
  

 أهمية الدراسة. 
  

  مصطلحات الدراسة. 
  

 حدود الدراسة. 

  

  
 



 

2 

: 
اقرأ " :رسولنا الحبیب محمد صلى اهللا علیة وسلم إن أول ما نزل من القران الكریم على

 281أیة "(واتقوا اهللا ویعلمكم اهللا"وكذلك قولة تعالى، )سورة العلق 1أیة "(باسم ربك الذي خلق
وجل تحثنا على طلب العلم وتعلمه حتى ز هذه اآلیات وغیرها في كتاب اهللا ع، )سورة البقرة

 صلى اهللا علیة وسلم، وبالتربیة والتعلیم بنیت ا رسول اهللانا إلیهنوصل الرسالة التي أوصل
  .األمم والحضارات

ائل، في حیاة البشر وخصوصا في مواجهة التطور التكنولوجي اله هاماً  وتلعب التربیة دوراً 
ذا أراد الشعب الفلسطیني أ ٕ كانة مرموقة في هذا العالم فیجب أن یهتم بالعملیة م یتبوأن وا

ما قادر على مواجهة التقدم العلمي ب تطیع من خالله بناء جیل واعیس بالغاً  اهتماماً  التربویة
  . ن یتكیف في الوسط الذي یعیش فیهیمتلكه من العلم وحتى یستطیع أ

 فكلها المعرفة،  من األخرى الفروع لفهم فروع العلم ضروریة بوصفها أحد الریاضیات وتعتبر 

 وكانت إال تخصص أو فن أو علم هناك ولیس بآخر، أو بطریق على الریاضیات تعتمد

ا له، الریاضیات ً ٕ  مفتاح تقان ضبط نوا ٕ  التي الریاضیات بحجم كبیرة بدرجة یرتبط فن أو علم أي وا

  .وخادمتها العلوم أم هي الریاضیات نإ القول یمكن بها وبذلك ینتفع

  ،ىاألخر  من العلوم كغیره یوم بعد اً یوم ویتجدد یتطور حي علم بذاتها والریاضیات
 والعلمي يالتطور الفكر  في طفرة نتیجة جاءت بل فراغ من تأتِ  لم الحدیثة فالریاضیات

  ).3: 1995، عفانه(الریاضیة  للهیكلة المستمرین

 إلي القدرة ینظر لذا ، المعاصرة الحیاة في عدیدة استخدامات لها أصبح الریاضیات نإ وحیث

 أم التعلیم العام مراحل في ذلك أكان سواء دراسته مواصلة علي لقدرته كمنبئ للطالب الریاضیة

 تكون أن یفضل الریاضیات بأن نالتربویی بعض یرى ذلك من وبالرغم الجامعي، التعلیم بمرحلة

ا، تعلم الریاضیات ألن ، الثانویة الدراسة مرحلة في اختیاریة مادة ً  حاجة هناك وبذلك لیس مبكر

  .المادة هذه دراسة عبء العادیین الطلبة لتحمیل

،  الریاضیة والدالئل األعداد وبدون الحاضر، لیومنا المنظمة الحیاة دعامة وتعتبر الریاضیات
 ، أجور معدالت، قیاسات، توقیتات، :امنه الیومیة حیاتنا في عدیدة مسائل حسم نستطیع لن فإننا

 ،ضرائب تعاقدات، أسهم، وظائف، مطالبات إمدادات، خصومات، ، بنكیة حسابات مناقصات،
  ).169: 2001الصادق، ( استهالك صرافة،
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والریاضیات كمنهاج مدرسي هو فقرات المادة العلمیة التي یتضمنها الكتاب المدرسي ویقوم 
  .أهداف المنهاج قالمعلم بتعلیمها للطلبة لیحصل التعلم المطلوب وبذلك تتحق

یات تتناسب ویبنى المنهاج وینظم بحیث تتدرج فیه الموضوعات على مراحل ومستو 
 المنطقي للمادة العلمیة نفسها، ، وتتفق مع التنظیمتهومستوى النضج العقلي للطالب واستعدادا

:  2003ید،أبوز (سیكولوجي والتنظیم المنطقي ویراعى في تنظیم المادة العلمیة التنظیم ال
61.(  

 )NCTM, 2000(المجلس القومي لمعلمي الریاضیات وهناك معاییر للریاضیات المدرسیة حسب
وهى تحدد . معرفته والقیام به مكن الطالبُ تیللما ینبغي لتعلیم الریاضیات  اً تحدد أوصاف

ن یكتسبها الطالب من مرحلة ریاض األطفال حتى عرفة والفهم والمهارات التي یجب أالم
   :الصف الثاني عشر، وتنقسم إلى قسمین

وتصف معاییر المحتوى ) موضوعات الریاضیات المدرسیة(معاییر المحتوى  :القسم األول
  .تحلیل البیانات واالحتماالتو  القیاسو  الهندسةو  الجبرو  والعملیاتالعدد  :مجاالت هي ةخمس

) المعرفة ذات العالقة بالمحتوى ستخداموا كتسابطرق ا( معاییر العملیات :القسم الثاني
  .التمثیلو  )الربط(العالقاتو  تصالاالو  التفكیرو  لةحل المسأ :معاییر هي ةوتنقسم إلى خمس

عملیات روتینیة منفصلة أو مهارات بل مجرد الریاضیات أنها لیست ومن أهم ما یمیز 
، متیناً  متكامالً  في النهایة بنیاناً ، یشكل وثیقاً  مة یتصل بعضها ببعض اتصاالً هي أبنیة محك

ن القواعد والتعلیمات والنظریات إ إذ، المفاهیم الریاضیةهذا البناء هو واللبنات األساسیة ل
، زینةأبو (على المفاهیم في تكوینها واكتسابها  كبیراً  والمهارات الریاضیة تعتمد اعتماداً 

199:2003(.  
 اً ن المفاهیم تعتبر العمود الفقري للمعرفة المنظمة ومحور أ" عفانه"ویرى كثیرون ومنهم 

م مجرد جانب من جوانب ، فلم تعد المفاهیمن المفاهیم الدراسیة وله الكثیرتدور ح أساسیاً 
نها تساعد على التنبؤ والتفسیر وفهم الظواهر الطبیعیة، یة كبیرة إذ إ، بل لها أهمالتعلم فقط

  .شمل یسمى المفاهیم الكبرىاجدها في عالقة متبادلة في نظام أفهي تحقق ذلك من خالل تو 

ة الكبرى لها في العملیة التربویة یم الریاضیة باتت األهمیمن خالل هذا الحدیث عن المفاه
من المختصین إلى تناول المفاهیم بالبحث والتحلیل وتصنیفها وطرق تدریسها  مما دفع كثیراً 

  .وعالجها التي یستخدمها المعلم حتى یكسب طالبه المفاهیم بشكل واضح ودقیق
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ب لتطویر المناهج والى تقدیمها المفاهیم الریاضیة كأسلو  ستخداما"إلى عفانهلذلك فقد دعا 
  ).2: 2001، عفانه" (ستراتیجیات مناسبة لمرحلة النمو العقليإ ستخدامبا

تصف به هذه المادة من تجرید یات من المهام الصعبة ، ذلك لما تویعتبر تدریس الریاض
ناسب كل المواقف ى للتدریس تأن هناك طریقة مثل إلي في المفاهیم والعالقات وتجدر اإلشارة

  ).5: 1997الشارف، (والدروس 

ویعتبر المفهوم عالقات تركیبیة منطقیة لعدد من المعلومات موجود بینها عالقات حول 
  .شيء معین تتكون في ذهن المتعلم وتحوى الصفات المشتركة والممیزة لهذا الشئ

من فهم ومعنى لدى المتعلم ال یتم  به طن تكوین المفهوم وما یرتبوفى ضوء ماسبق یتبین أ
بشكل فجائي، بل یتكون ببطء وفقا لنظام منطقي تبنى فیه الخبرات الجدیدة المصاحبة 

الدمرداش، (وتبنى في نفس الوقت لخبرات أخرى الحقة  بالمفهوم وعلى خبرات سابقة،
1994 :23.(  

ن طوات ومن ثم فإي یتم على مراحل وخن اكتساب المتعلم ألي مفهوم ریاضوهذا یعنى أ
دي لفرد خالل تكوینه لهذا المفهوم تؤ یكتسبها ا أیة خبرات خطأ أو أفكار غیر دقیقة علمیاً 

س فقط للمفهوم موضع حتما إلى تكوین مفاهیم خطأ بناء على فهم خطأ لهذا المتعلم ولی
رى من خبرات وأفكار ومفاهیم أخ به ط، وما یرتبلما یترتب علیه بل أیضاً  ،التكوین فحسب

  ).146: 2000إسماعیل وآخرون،(الحقة 

المعرفة العلمیة السلیمة لمفهوم  كل فهم ال ینسجم مع ما توصلت إلیه"والمفهوم الخطأ هو
إلى الفهم العلمي السلیم  ىوال یرق لمعین وقد یكون هذا الفهم خطأ وقد یكون غیر كام

  ).11 :1992اصرة ،یالع( "للمفهوم العلمي

إلى  تيالتي تكون لدى الطالب عندما یأ مشكلة تبنى المفاهیم الخطأومما سبق یتضح لنا 
المفاهیم الجدیدة وتخزینها بطریقة خطأ وهذا  ستیعابافي  لغرفة الدراسیة مما یسبب خلالً ا

من العلماء والباحثین فقاموا بإجراء العدید من الدراسات واألبحاث لمعالجة  اً األمر شغل كثیر 
سات الخطأ التي تكون لدى الطلبة داخل الغرفة المدرسیة ومن الدرا هذه التصورات والمفاهیم

والذي استخدم مخططات المفاهیم في ) 2011سالم، (دراسة  التي تناولت هذا الموضوع
) 2009، البلعاوي(ودراسة ، لدى طلبة الصف العاشر بغزة خطأعالج المفاهیم الریاضیة ال

ى طالب لتعدیل المفاهیم الریاضیة البدیلة لد والذي استخدم إستراتیجیة التغیر المفهومي
والذي استخدم إستراتیجیة التعلم ) 2009ضهیر، (ودارسة ، الصف العاشر األساسي بغزة
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یة لدى طالب الصف الثامن لبعض المفاهیم الریاض التولیدي في عالج التصورات البدیلة
لعالج األخطاء الشائعة الذي استخدم برنامج مقترح ) 2007رصرص، (دراسة و  األساسي،

  .في حل المسألة الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة

طالع على معظم الدراسات التي تناولت موضوع التصورات ومن خالل ماسبق وبعد اال
الخطأ أو البدیلة ومن خالل دراسة الباحث في برنامج الماجستیر شعر الباحث بأهمیة 

التي تقوم على مصطلح  وزوبلنظریة أ عالج تلك التصورات وخصوصاً النظریة البنائیة في 
وزوبل وآخرون إستراتیجیة ماذج واالستراتیجیات التي وضعها أالمعنى ومن الن يالتعلم ذ

المنظمات المتقدمة التي تنظم المفاهیم بشكل یساعد في تتبع التصورات الخطأ واكتشافها 
  . وسهولة التعامل معها وعالجها

وزوبل إستراتیجیة المنظمات المتقدمة لعالج التصورات ختار الباحث من نظریة ألذلك ا
  .الخطأ لدى طلبة الصف العاشر األساسي في الریاضیات 

طالعه لم تستخدم إستراتیجیة المنظمات المتقدمة في احث وعلى حد إوحسب علم الب
وحدة  صاً صف العاشر وخصو ات الخطأ وعالجها في الریاضیات للالكشف عن التصور 

  .الهندسة الفراغیة من الفصل الدراسي الثاني

  : 
  : التالي الرئیس السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد

 لدى وزوبل في عالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة نموذج أ استخدام أثر ما -

  الصف العاشر بمحافظة غزة ؟  طلبة

  : التالیة الفرعیة األسئلة الرئیس السؤال من وینبثق

  ؟ العاشر األساسي بغزة الصف طلبة التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى ما - 1
 للمفاهیم الریاضیة التصورات الخطأ أوزوبل لمعالجة نموذج المتبعة فيما اإلجراءات  - 2

  العاشر األساسي بغزة؟ الصف طلبة لدى
 لدى في المفاهیم الریاضیة  التصورات الخطأ  معالجة وزوبل في نموذج  أ فاعلیة ما - 3

  طلبة العاشر األساسي بغزة؟
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 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة فروق ذات توجد - 1

التجریبیة في اختبار تشخیص  المجموعة الضابطة و متوسط درجات طلبة المجموعة
   .ةالمجموعة التجریبیالتصورات الخطأ البعدي لصالح 

 متوسط درجات طلبة بین) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 2

تشخیص  ختباررانهم في المجموعة التجریبیة في االضابطة مرتفعي التحصیل وأق المجموعة
  .ةلصالح المجموعة التجریبی  التصورات الخطأ البعدي

 بین متوسط درجات طلبة) α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 3

الضابطة منخفضي التحصیل وأقرانهم في المجموعة التجریبیة في اختبار تشخیص  المجموعة
  .لصالح المجموعة التجریبیة التصورات الخطأ البعدي

 متوسط درجات طلبة بین )α0.05 ≤(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد - 4

البعدي لتشخیص التصورات الخطأ لصالح و القبلي ختبارینفي االالتجریبیة  المجموعة
  .درجاتھم في االختبار البعدي

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى

 . العاشر األساسي الصف طلبة التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى تحدید  )1

الخطأ للمفاهیم معالجة التصورات  في اوزوبل المقترح نموذج استخدام اثر معرفة )2
  .الریاضیة لدى طالب الصف العاشر في الریاضیات 

  : 
  :تحدد أهمیة الدراسة في

 إلى تهدف التي المحاوالت من سلسلة ضمن تقع أنها في الدراسة هذه أهمیة ـتبرز  )1

  .الریاضیات وهي التصورات الخطأ التي یحملها الطلبة مادة  تعلیم مشكالت مواجهة إحدى
  . الریاضیات تعلم في أفضل مستوى نحو الطلبة دفع في الدراسة هذه تسهم قد )2
 عالج التصورات الخطأفي  تحسینهاو أخرى  بحوث أمام الطریق الدراسة هذه تفتح قد  )3

  .وزوبل عن طریق نموذج أ
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 في تعلیمیة وحدة تدریس و إعداد كیفیة تبین لتجربة نموذجاً  الدراسة هذه تقدم  )4

    .)المنظمات المتقدمة( وزوبلأ نموذج ضوء في العاشر  الریاضیات  للصف
 أسالیب لتبني وتوجیههم وتحسینها، التدریس طرائق تطویر في المعلمین تفید قد  )5

  .التدریس الحدیثة
وزوبل لمعالجة التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة إعداد إطار یعتمد على نموذج أ  )6

 .في حدود وحدة دراسیة

  
  :نموذج أوزوبل

من أهم النظریات الحدیثة في مجال تعلیم ) D. Ausubel(وزوبل أتعد نظریة دیفید 
 الریاضیات، وقد حظیت باهتمام كبیر من قبل الباحثین في مناهج وطرق تدریس  الریاضیات

تدریس حدیثة في ونماذج  هذه النظریة ظهور طرق  إفرازاتفي العقدین األخیرین ، ومن أهم 
 وشبكة المفاهیم  ، أهمها خرائط المفاهیم سمیت بنموذج أوزوبلمجال تدریس الریاضیات 

، وقد اعتمد الباحث المنظمات المتقدمة كنموذج من المعرفي والمنظمات المتقدمة) V(شكل و 
  .نماذج أوزوبل في دراسته

  :المنظمات المتقدمة

 بني ،عالقات، مفاهیم(مات عامة تتضمن األفكار الرئیسیة أو المعلومات األساسیة دمقهي 
   یتم تنظیم تتابع هذه األفكار التي تجمل المحتوى محل التدریس بحیث) نظریة

 لبةالمعلومات وتبدأ بالعمومیات وتنتهي بالتفاصیل النوعیة ، وتلك المنظمات تقدم للط أو
  ).172: 2001زیتون، ( ذلك المحتوىقبیل استقبالهم أو دراستهم ل

  : التصورات الخطأ

هي تلك التصورات التي تكونت لدى الطلبة للمفاهیم الریاضیة نتیجة مرورهم بخبرات 
وأسالیب تدریسیة غیر مالئمة، أو تم معالجتها بطریقة ذهنیة غیر مالئمة، ویقوم الطالب 

عفانة، (منة بأنها سلیمة  عتقاداً ة ات واألفكار في المواقف الریاضیباستخدام تلك المعتقدا
2005 :6.(  

فما فوق في %) 30(نسبة خطأ تبلغ  المفهوم الذي حصل على :ابأنه وتعرف إجرائیاً 
  .االختبار التشخیصي للتصورات الخطأ
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  :المفاهیم الریاضیة 

مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامین الریاضیة التي ترتبط مع بعضها البعض  هي
: 2006،عفانه( ریاضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته إطارفي 
10.(   

وحدة الهندسة "هي المفاهیم الریاضیة الواردة في الوحدة الثامنة : عرف إجرائیًا بأنهاوت
  .للصف العاشر األساسي" الجزء الثاني"من كتاب الریاضیات  "الفراغیة

  :الصف العاشر

  .سنة 16-15فیه أعمار الطلبة بین  هو الصف الذي غالبا ما تتراوح 

 
 التربیة لوزارة التابعةالحكومیة   المدارس فير العاش الصف طلبة على الدراسة تقتصر -

  .2011/2012اني الث  الدراسي للعام محافظة غزة  في والتعلیم

كتاب  من الهندسة الفراغیةفي وحدة  الواردة المعرفة تدریس على الدراسة هذه اقتصرت -
ضوء  في وذلك 2011/2012 الدراسي للعام العاشر الصف طالب على الریاضیات المقرر
  . المنظمات المتقدمة

  .وزوبللمتقدمة القائمة على أساس نموذج أالدراسة على استخدام المنظمات ا قتصرتا -
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  الفصل الثاني
  النظري اإلطار

 
 املفاهيم الرياضية. 

 التصورات اخلطأ. 

 املنظمات املتقدمة( وزوبلمنوذج أ.( 
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وزوبل في عالج التصورات الخطأ تهدف الدراسة إلي التعرف علي أثر استخدام نموذج أ
للمفاهیم الریاضیة لدي طلبة الصف العاشر األساسي بغزة،  ویحاول الباحث خالل هذا 

 :النظري الخاص بهذه الدراسة والذي یتضمن ثالثة محاور وهيالفصل عرض اإلطار 

 المفاهیم الریاضیة. 

 التصورات الخطأ. 

 المنظمات المتقدمة(وزوبلنموذج أ.( 

 

 نشأ علم الریاضیات منذ آالف السنین، وجذوره ضاربة في القدم تمتد عبر التاریخ، وقدیماً 
، ولكن الریاضیات "فال یدخل عندنا من لم یكن ریاضیاً : "كتب أفالطون على باب أكادیمیته
ٌ  وسریعاً  كبیراً  في القرن الماضي تطورت تطوراً  الت فروع العلم، افي جمیع مج نتج عنه تطور

في شتى مجاالت الحیاة وقد امتدت  عظیماً  حیث تلعب الریاضیات في الوقت الحالي دوراً 
في العلوم االجتماعیة  االستخدامات المختلفة لها حتى شملت العدید من المجاالت التطبیقیة ،

مار الصناعیة وغیرها من ألقوا إدارة األعمال، االقتصاد، العلوم، الطیران، اإلنسانیة،
  .المجاالت

طردیة بدرجة نمو وازدهار العلوم التطور الحضاري للمجتمع بعالقة  ةلقد ارتبطت درجو 
فسیكون على درجة عالیة من التقدم الریاضي  الریاضیة فإذا كان هناك مجتمع متقدم حضاریاً 

فعلم الریاضیات یعد من العلوم التي لها تعامل متبادل مع ثورة المعلومات والتكنولوجیا 
ورها تأثرت بها حیث الریاضیات في اندالع هذه الثورة كما أنها بد أسهمتالحدیثة حیث 

استجابت لها في شكل فروع ریاضیة جدیدة نشأت لمقابلة احتیاجات التكنولوجیا المعاصرة 
  .)2:  2007رصرص ، (
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ألخرى بعد یوم كغیره من العلوم ا إن الریاضیات بذاتها علم حي یتطور ویتجدد یوماً لذا ف
من فراغ بل جاءت نتیجة طفرة في التطور الفكري والعلمي  فالریاضیات الحدیثة لم تأت
  .)3:  1995عفانة ، (المستمرین للهیكلة الریاضیة 

وتمثل المفاهیم في أي علم من العلوم أهم مستویات البناء المعرفي لذلك العلم، وتحتل 
وقد ، ممكانة ممیزة في هیكلة البنائي، وتساعد الطالب علي الفهم العمیق لطبیعة هذا العل

تتبناه  من أهداف التربیة، وتوجهاً  اً رئیس أصبح اكتساب المتعلم للمفاهیم الصحیحة هدفاً 
، كما أن االتجاه الجدید للتعلیم في القرن الحادي والعشرین وتنادي به التربیة الحدیثة عموماً 

ظها من اكتساب معلومات مجردة وحف یركز علي إتقان أدوات المعرفة وكیفیة تطبیقها بدالً 
  ).477: 2001مازن ، (دون فهم 

وتعد المفاهیم الریاضیة البنیة األساسیة في بناء مادة الریاضیات، فهي وحدات وبني 
االت أساسیة تعمل كأدوات أو عناصر أو منظومات ورواسم في كل مجاالت الخبرة، والمج

لمتعلمین نها تحمل سمات وخصائص معیاریة، فإنها تمكن ا،وحیث إ)الریاضیات(المعرفیة 
  ).41: 2001نوح، (من القیام بعملیات التصنیف، والترتیب، واالستدالل، والفهم 

علي تعلم المفاهیم  –في كافة المراحل التعلیمیة  -ومن المسلم به أن مساعدة المتعلمین
ألهمیة  ونظراً  ،من أهداف تدریس الریاضیاتریاضیة بطریقة فعالة هو هدف أساس ال

المفاهیم في البناء الریاضي فقد تم إعادة صیاغة وتصمیم الموضوعات الریاضیة المدرسیة 
حول مجموعات من المفاهیم المحوریة لتركز علي تعلم المفاهیم األساسیة للموضوعات 

اء المعرفة الریاضیة،األمر الذي یتطلب ضرورة التفكیر في كیفیة تعلم مفاهیم الریاضیات وبن
، وكیفیة استخدامها وتوظیفها وتعدیل ما لدي المتعلمین من أفكار یة بصورة صحیحةالریاض

ن فهم المفاهیم بطریقة صحیحة یجعل مادة الدراسة أكثر وتصورات خطأ لبعض المفاهیم ، أل
  ).100: 2000صادق ،الشربیني و (عل الحقائق ذات معني ویج شموالً 

م والمبادئ والقوانین والنظم التي ترتبط فیما المفاهی هبأن البناء الریاضيیمكن أن نعرف و 
 البناءعناصر  )27: 2006(عفانه  بینهما لتكوین بنیة أولیة توحد الفكر والمنطق، وقد ذكر

  :الریاضي وهي كاآلتي
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  بطتوهي تتكون من الخصائص المشتركة لألشیاء التي تر  :المفاهیم - 1
منطقي للمصطلح المفهوم أو مع بعضها البعض ضمن إطار ریاضي موحد للبناء األساس ال 

 .قاعدته
وهي تشتمل على مفهومین ریاضیین أو أكثر وتندرج تحت التعمیمات،  :التعمیمات - 2

 .القوانین والمبادئ واألسس والنظریات الریاضیة
 ، وهي تشتمل على نوعین :األنظمة الریاضیة - 3

  نظمة العملیة الثنائیةتسمى بأ :األولى
 .باألنظمة ذات العملیتین :لثانیةا
 مستقالً  لمنطق الریاضي علماً في واقع األمر ال یعتبر ا: المنطق وأسالیب التفكیر - 4
نما هو عبارة عن سلسلة من الخطوات المرتبة للوصول إلى نتائج صحیحة وعلى هذا بذاته ٕ ، وا

یعبر عنه بالرموز والقواعد المرتبطة  منطقیاً  تمثل نظاماً ) كمجموعة وهیكل(فإن الریاضیات 
  بها بصورة تضمن االنتقال من البسیط إلى المركب ، ومن الجزء إلى الكل وهكذا،

تعلم بطریقة استقرائیة االنسجام العقلي للم إال أن هذا الترتیب والتسلسل ینبغي أن یكفل أیضاً  
 .نطقموال اإلقناعلمعضالت عن طریق ، مما یضمن فرص التفكیر الواعي والبناء بااستداللیة

ن الریاضیات إحیث  الریاضیة لبناء المعرفةلذا فإن تعلم المفاهیم الریاضیة یعتبر األساس 
المفاهیم الریاضیة ومعناها  ونالمتعلم أدرك إذا ووضوحاً  تصبح ذات معنى وأكثر فهماً 

  .وتفسیرها

  المفاهیم الریاضیةتعریف :  

في  العلماء في تحدیدها تماماً  ختلفاهوم من المصطلحات التربویة التي یعد مصطلح المف
فكرة مجردة تمكن الناس من تصنیف األشیاء " المفهوم على أنه ) 72:1989( بلعرف حین 

   "كانت األشیاء أو األحداث تعتبر أمثلة أو لیست أمثلة لفكرة مجردة  إذاواألحداث ، وتحدد ما 

الفرد نتیجة  الصورة الذهنیة التي تتكون لدى" على أنه )  201:2003( أبو زینة وعرفة
  ".من أشیاء متشابهة هي أمثلة ذلك المفهوم  ستنتجتاتعمیم صفات وخصائص 
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له صورة في  فكرة مجردة تشیر إلي شيء"علي أنه) 159: 2006(ا عرفه الهویدي كم 
  ".الذهن، وقد تعطى الفكرة المجردة اسمًا یدل علیها

الصفة المجردة المشتركة بین جمیع أمثلة "علي أنه) 118: 2007( ه عباس والعبسيوعرف
  ".ذلك المفهوم

السمة الممیزة أو الصفة التي تتوفر في جمیع "نهأ) 89: 2010(ویعرفه عفانه وآخرون 
  ".األمثلة الدالة علي ذلك المفهوم

من التعریفات السابقة یكمل كل منهما األخر في توضیح تعریف  ویري الباحث أن كالً 
فكرة معممة تنشأ نتیجة تجرید صفة "المفهوم وبذلك یتوصل الباحث للتعریف التالي للمفهوم 

أو أكثر، لها سمه ممیزة في جمیع األمثلة الدالة علي ذلك المفهوم، ویعبر عنها لفظیًا أو 
  ".رمزیاً 

أساسیة تعمل كأدوات  وبنيوحدات "بأنها  مفاهیم الریاضیةال) 41:2001 (نوح  یعرفو 
) الریاضیات(ت المعرفیة أو عناصر أو منظومات ورواسم في كل مجاالت الخبرة ، والمجاال

تمكن المتعلمین من القیام بعملیات  فإنهانها تحمل سمات وخصائص معیاریة ، إ، وحیث 
  "....... نیف والترتیب واالستدالل والفهم التص

مجموعة من الخصائص "  اعلى أنه المفاهیم الریاضیة )10:2006( عفانةویعرف 
ریاضي موحد لبناء  إطارالمشتركة للمضامین الریاضیة التي ترتبط مع بعضها البعض في 

  ".األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته 

  :من خالل التعریفات السابقة یتضح للباحث ما یلي 

عنها  عبارة عن صورة ذهنیة تتكون عند الفرد ویمكن التعبیرهو  الریاضي المفهوم - 1
 .بعبارة معینة 

 .هو تكوین عقلي ینشأ عن تجرید مجموعة من الخواص الریاضي المفهوم  - 2
 .المفهوم من خالله  إلىاسم أو رمز یمكن التعرف  ریاضي لكل مفهوم - 3
 .بخاصیة أو عدة خصائص مشتركة  الریاضي یتمتع المفهوم - 4
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على العملیات  من حیث كونه صورة عقلیة والتركیزالریاضي  المفهوموصف  - 5
  .الذهنیة
 .بسمات معینة تمیزه عن المفاهیم األخرى  ریاضي یتمتع كل مفهوم - 6
 . الریاضي تصنیف األشیاء من خالل المفهوم إمكانیة - 7

في دراسته كتعریف للمفاهیم الریاضیة، ) 2006عفانة، (ومما سبق تبني الباحث تعریف 
ألنة یتوافق مع التعریفات المنطقیة للمفهوم الریاضي القابلة للتحلیل إلي أهداف سلوكیة یمكن 
مالحظتها وقیاسها، وأیضا الن التعریف یتوافق إلي حد كبیر مع الجانب اإلجرائي في هذه 

 . الرسالة

 مكونات المفاهیم الریاضیة: 

  :وهي  الریاضي للمفهومثالثة مكونات أساسیة ) 27:1996(الشارف حدد      

 .ویشمل جمیع الحاالت التي لها صفات وخصائص المفهوم  :فراغ المفهوم - 1
وهو االسم أو الرمز الذي یطلق على المفهوم في ضوء الخواص  :المفهوم مصطلح - 2

 .المشتركة بین عناصر فراغه 
أي  ،لشروط الضروریة والكافیة للمفهوموهو تلك العبارة التي تحدد ا :المفهوم محتوى - 3

، وصیاغتها في تلخص وتجمع الخواص المتوفرة في عناصر الفراغ والتي تمیزها عن غیرها
 .، وتعكس الصورة العامة لتلك الخواصجملة تعطي معنى

ون من مجموعة إلي أن المفهوم الریاضي یتك) 667: 2000(كما أشار قطامي وقطامي 
 :هي عناصر تمیزه عن غیره

 .المفهوم وما یدل علیة المفهوم ویشیر إلي ما ینتمي إلیه اسم - 1
 .األمثلة والال أمثلة - 2
 .الصفات الممیزة وغیر الممیزة - 3
 .الخصائص العامة حول الشئ - 4
 .قاعدة المفهوم - 5

ومن خالل معرفة الباحث لمكونات المفهوم الریاضي،  یساعده ذلك في تشخیص 
  .عالجها وتعدیلها التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة ومعرفة طرق
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 أنواع المفاهیم الریاضیة: 

  : عدة تصنیفات منها الریاضیة ن أنواع المفاهیمو صنف الباحث

للمفاهیم الریاضیة وهو ) Johnson &Rising, 1967 :47(تصنیف جونسون ورازینج 
  : كالتالي

مفاهیم متعلقة بالمجموعات یتم التوصل إلیها من خالل تعمیم الخصائص علي  - 1
رة ی، ومفهوم المربع، ودالة كث3مثل مفهوم العدد.أو الحاالت الخاصة علي المفهوماألمثلة 
 .الحدود

كمفهوم جمع المصفوفات، . مفاهیم متعلقة باإلجراءات تركز علي طرق العمل - 2
 .الخ....والقسمة المطولة

مفاهیم متعلقة بالعالقات تركز علي عملیات المقارنة والربط بین عناصر  - 3
 =.،  ≥،  ≤: والمقارنة كمفاهیم المساواة، وعالقة الترتیب. مجموعاتمجموعة أو 

نغالق، والعنصر المحاید، كمفهوم اال. مفاهیم متعلقة بالبنیة أو الهیكل الریاضي - 4
  .، الفراغوالمستوى

 )97-96: 2001(حددها األمین أنواع للمفاهیم الریاضیة  ةوتبعا لوصف دینز هناك ثالث
   :فیما یلي

 :  الریاضیة البحتةالمفاهیم  -1
تتعلق هذه المفاهیم بتصنیف األعداد والعالقات بینها وهذه المفاهیم مستقلة وال ترتبط 

ف و الذي یكتب بالحر  12، والعدد  8،  6:بالطریقة التي یكتب بها العدد ، مثال ذلك 
 ، وكلها أمثلة لمفهوم العدد الزوجي وذلك 2لألساس  1100ویكتب ) X11(الرومانیة هكذا 

ومن هنا فإن المفاهیم الریاضیة . تختلف كتابته عن اآلخر األمثلةرغم أن كل واحد من تلك 
  .صائص األعداد ولیس طریقة كتابتهاالبحتة تعبر عن خ
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 : الرمزیة  الریاضیة المفاهیم - 2
 إبداعيتفكیر  إلىتعتبر الرموز بدایة لمعرفة األطفال للخواص الریاضیة العامة وتقودهم 

والمفاهیم الرمزیة هي خواص األعداد التي تعد نتیجة مباشرة للطریقة التي تمثل بها تلك 
 إلى باإلضافة، مائتیناألساس العشري یعني  يفي النظام ذ مثالً ) 275(األعداد ، فالعدد 

سبعة في خانة العشرات ، وخمسة في خانة اآلحاد ، ویعد اختیار النظام الرمزي المناسب في 
في نمو وتطور مادة الریاضیات ، وال یخفى أن التطور  هاماً  وع الریاضیات عامالً مختلف فر 

الطریقة المعقدة التي استخدمها  إلىالشدید البطء لعلم الحساب یرجع في المقام األول 
ثت في تطویر التحلیل األقدمون في تمثیل األعداد ومن الجدیر بالذكر أن المشاكل التي حد

استخدام النظام  عليالریاضیین البریطانیین  إصرارنجلترا قد نجمت عن إالریاضي في 
من نظام لیبنز  وتن في علم التفاضل والتكامل بدالً الرمزي الصعب الذي وضعه نی

)Leibniz ( األكثر فاعلیة.  
 :التطبیقیة  الریاضیة المفاهیم - 3

علم الریاضیات  هي تطبیقات المفاهیم الریاضیة البحتة والرمزیة في حل المشكالت في
ویعد كل من الطول والمساحة والحجم مفاهیم ریاضیة  –وفي المجاالت األخرى المتصلة به 

تطبیقیة ، ویجب تدریس هذه المفاهیم التطبیقیة للتالمیذ بعد تدریبهم على المفاهیم الریاضیة 
من أن یلجأ التالمیذ  تدریس المفاهیم البحتة قبل الرمزیة خوفاً  یفضلكما  –البحتة والرمزیة 

من محاولة فهم المفاهیم الریاضیة البحتة  حفظ المفاهیم الریاضیة الرمزیة ، بدالً  إلى
  .فالتالمیذ یقعون في أخطاء المعالجة الرمزیة . المتضمنة فیها 

ولقد استفاد الباحث من تلك التصنیفات في تحدید المفاهیم الواردة في وحدة الهندسة 
  .الریاضیات للصف العاشر األساسي الفراغیة من كتاب
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 اهیم الریاضیةخصائص المف :  

  :وهي  الریاضي أهم خصائص المفهوم إلى) 72:2002(یشیر عبد الهادي ، وآخرون 

سمة ممیزة وخاصیة حرجة أو أكثر وهي الصفات التي تتوفر في ریاضي لكل مفهوم  - 1
شكل رباعي مغلق یتوازى فیه كل : متوازي األضالع (جمیع األمثلة الدالة على المفهوم 

 ) .ضلعین متقابلین
  .)ومساحته أضالعهزوایا متوازي األضالع وأطوال (متمیزة أو الحرجةالغیر السمات  - 2

تتمیز  الریاضیة أن المفاهیم إلى) 32:1999صالح ، (یشیر عبد الحمید واسكاروس  اكم
  : بعدة خصائص وهي 

 : قابلیة التعلم - 1
فیما بینها في درجة تعلمها بمعنى أن هناك مفاهیم یمكن تعلمها  الریاضیة تختلف المفاهیم

تبعا لدرجة  الریاضیة تعلم المفاهیم إمكانیة، كما أن األطفال یختلفون في اأسرع من غیره
  .نضجهم وتعلمهم 

 :قابلیة االستخدام  - 2
فاهیم تستخدم فیما بینها في درجة استخدامها، بمعنى أن هناك م الریاضیة تختلف المفاهیم

  .أكثر من غیرها في فهم وتكوین القوانین وحل المشكالت
 :الصدق  - 3

المتخصصین له ویزداد صدق المفهوم لدى  إتقانبدرجة  الریاضي یتحدد صدق المفهوم
 .الطفل الواحد بزیادة درجة تعلمه واقترابه من مفهوم المتخصصین 

 :العمومیة  - 4
  في درجة عمومیتها وذلك طبقا لعدد المفاهیم المتضمنة الریاضیة تختلف المفاهیم

كلما أصبح المفهوم  الریاضي فیها ویزداد عدد الصفات الممیزة والضروریة لتعریف المفهوم 
  .أقل عمومیة 
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 :لقدرة ا - 5
برونر  نادي، وقد بمدى تفسیره الكتساب مفاهیم أخرى الریاضي تتحدد قدرة المفهوم

ر تعلم ، كما تیستفسیریة أكبر من غیرهاقدرة  ن لهاإرورة تدریس المفاهیم الكبرى حیث بض
  .المفاهیم األخرى 

 :البنیة  - 6
بالعالقة الموجودة بین مكونات هذا المفهوم ویالحظ أن بنیة  الریاضي تتحدد بنیة المفهوم
  .بنقصان درجة عمومیة هذا المفهوم  أي مفهوم تزداد تعقیداً 

 :أو عقلیاً  لدالة على المفهوم حسیاً األمثلة ا إلدراكالقابلیة  - 7
المفاهیم  إدراكفیما بینها في نوعیة األمثلة التي تمكن الفرد من  الریاضیة تختلف المفاهیم

 للمفهوم األقل وضوحاً  إدراكه، وكلما ازدادت درجة تعلم الطفل زادت درجة وعقلیاً  حسیاً 
، ولكن كلما زاد نضجه زادت قدرته شیاء وتداولهام من خالل رؤیة األفالطفل یتعلم المفاهی

   .على تعلم المفاهیم من خالل الرموز
 :عدد األمثلة الدالة على المفهومت - 8

، تلف في عدد األمثلة الدالة علیهالها أمثلة تدل علیها ولكنها تخ الریاضیة معظم المفاهیم
  .عدد ال نهائي منها إلىوهذا العدد یتراوح بین مثال واحد 

خصائص المفهوم الریاضي یمكن توضیح المفهوم الریاضي من  إليومن خالل التعرف 
خالل تمثیل األفكار التي یتضمنها ذلك المفهوم ومساعدة الطلبة علي الربط بین تلك األفكار، 
وكلما استطاع الطلبة التعبیر عن المفهوم بتمثیله لفظًا أو رسمًا أو باألشكال المحسوسة ونقلة 

  .كبرألي أخر كان إدراكه للمفهوم من موقف إ

 الریاضیة المفاهیم اتاستخدام :  

  :تستخدم فیما یلي  الریاضیة أن المفاهیم إلى) 13:2004( یشیر برهم 

ن أحد األشیاء التي یمكن أن نفعلها لهذا إمفهوم المثلث ف أخذنا مثالً  فإذا :التصنیف - 1
ذلك یمكن أن نقول لماذا تصنف  إلى وباإلضافة، أمثلة المثلثات إليهو أن نتعرف  المفهوم

، أي أنه شیاء أخرى في هذا التصنیفبعض األشیاء في تصنیف المثلث بینما ال تصنف أ
 .یمكن أن نعلل على صحة تصنیفنا 
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، یمكننا أن نمیز بینها فإننافیما أنه یمكننا أن نصنف األشیاء  :التمییز بین األشیاء - 2
من بین أعداد  اً طبیعی اً الطبیعي یمكنه أن یمیز عددالطالب الذي لدیه مفهوم العدد  فمثالً 

عن طریق مفهوم األعداد الطبیعیة یمكننا أن نمیز بین حجوم المجموعات  أخرى وأیضاً 
 .المختلفة 

ننا یمكننا أن نمیز بین األشیاء فانه یمكننا أن نطلق علیها إحیث ف :والتفاهم االتصال - 3
 .أسماء مختلفة 

فیما  )104:2002-105(وآخرون  عبد الهادي،حددها استخدامات  الریاضي وللمفهوم
  :یلي

 .وهو یعني تحدید الصفات التي یطلق علیها المصطلح  صطالحياالاالستخدام  - 1
 .، أو تسمیة للداللة على المفهوماالستخدام الداللي وهو في هذه الحالة یستخدم رمزاً  - 2
یستخدم مصطلح المفهوم أكثر مما االستخدام التضمیني للمفهوم وهو في هذه الحالة  - 3

 .هو مسمى به
ولقد استفاد الباحث من التعرف علي استخدامات المفهوم الریاضي في صیاغة أسئلة 
االختبار التشخیصي للمفاهیم الریاضیة الواردة في وحدة الهندسة الفراغیة، وصیاغة البدائل 

  .والتفسیرات المناسبة لكل مفهوم ریاضي

   الریاضیةأهمیة المفاهیم: 
، بمختلف مراحل التعلم ، كل مهتم بالعملیة التعلیمیة الریاضیةیشغل تعلیم وتعلم المفاهیم 

  :فیما یلي) 49: 2004(ما حدده بلطیه وذلك ألسباب منها 
 .أي بناء معرفي  ایقام علیه التيهي األساس  الریاضیة ن المفاهیمإ - 1
 : یسهم بدرجة كبیرة في إنما، وتعلمها بشكل سلیم الریاضیةإن تعلیم المفاهیم  - 2

 .، واكتساب المهارات تعلم المبادئ  - أ
 .مواقف أخرى جدیدة إلى، وانتقال أثره االحتفاظ بالتعلم، وبقاؤه  -  ب
 .حل المشكالت و الریاضيتنمیة مهارات التفكیر   -  ت

 .لتدریس أي مادة دراسیة أساسیاً  فاً یعد هد الریاضیة إن تعلیم وتعلم المفاهیم - 3



 

20 

في النقاط  الریاضیة أهمیة المفاهیم إلى )95- 94: 1988( والیوسفویشیر سعادة 
  :التالیة

نها تعتبر بمثابة إ إذ، یة في تعلم التالمیذ بصورة سلیمةبفعال الریاضیة تسهم المفاهیم - 1
العملیة النقدیة الثابتة القیمة بالنسبة للعملیات الذهنیة وتبقى بالنسبة للتلمیذ وثیقة الصلة 

 .یاهایحبالحیاة التي 
 .الریاضیةالتالمیذ على التعامل بفاعلیة مع المشكالت  الریاضیة تساعد المفاهیم - 2
والمدركات  ملحوظاتعلى تنظیم عدد ال یحصى من ال الریاضیة تساعد المفاهیم - 3

 .الحسیة 
في حل بعض صعوبات التعلم خالل انتقال التالمیذ من  الریاضیة تساعد المفاهیم - 4

یأتي بعد یخدم كنقطة ارتكاز لما س الً و ، فما یأتي أتعلیمي آلخرخر أو من مستوى صف آل
 .ذلك

وجهة نظر واحدة للحقیقة أو الواقع ، وتستخدم في تحدید الریاضیة تقدم المفاهیم  - 5
 .عالمنا الذي نعیش فیه 

  ،همة في التدریس بطریقة االستقصاءمن األدوات المالریاضیة تعتبر المفاهیم  - 6
علها ذات ، ومن ثم جلعالقة بمعلومات ما أو بیانات ماذات ا لةاألسئطرح  إلىتؤدي  إذ 

في تنظیم المعلومات المتباینة وتصنیفها تحت رتب أو  الریاضیة ، كما تسهم المفاهیممعنى
 .قات المتبادلة وجعلها ذات  معنىأنماط معینة لتوضیح العال

  بخبرات، حیث یمر الفرد على تنظیم الخبرة العقلیة الریاضیة تساعد المفاهیم - 7
، وتتمثل الوسیلة التي الوسائل التعلیمیة المختلفة خدامستباعدیدة مباشرة وغیر مباشرة، وذلك  

 .خاصة بها ریاضیة یمكن بواسطتها تنظیم هذه الخبرات العدیدة في تشكیل مفاهیم
وفي  ،إضافیةالتالمیذ على البحث على المعلومات وخبرات  الریاضیة تساعد المفاهیم - 8

 .تنظیم الخبرات التعلیمیة ضمن أنماط معینة تسمح بالتنبؤ بالعالقات المتطورة 
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  : إلى الریاضیة أهمیة تعلم المفاهیم) 22:1991 (كما ویرجع نادر وآخرون 

تساعد الریاضیة ن المفاهیم إ إذالمساعدة على زیادة فهم التالمیذ للمادة الدراسیة  - 1
المختلفة وبالتالي یسهل على التالمیذ تعلمها ویزداد فهمهم  ریاضیةعلى الربط بین الحقائق ال

 .للمادة الدراسیة 
 .زیادة اهتمام المتعلمین بالمادة الدراسیة وزیادة دوافعهم لتعلمها  فيالمساعدة  - 2
تتیح للتالمیذ الفرصة  الریاضیة المساعدة على انتقال أثر التعلم ، فدراسة المفاهیم - 3

 إیجاد، وذلك ألن تعلم المفاهیم یساعد التالمیذ على تعلموه من مواقف مامالستخدام ما سبق 
 أوجهیمكنهم أن یتعرفوا على مختلفة في موقف تعلیمي وبالتالي العالقات بین العناصر ال

 .التشابه بین ما سبق أن تعلموه والمواقف الجدیدة 

  تعلم المفاهیم الریاضیة وتعلیمها: 
الطرق واألسالیب التي یستخدمها  ختالفضیة وتعلیمها بایختلف تعلم المفاهیم الریا

المعلمون في تدریس المفاهیم الریاضیة داخل غرفة الصف، من معلم ألخر، كما أن تعلم 
المفاهیم یعني التعرف علي شيء ما أو حدث ما باعتباره ینتمي إلي فئة معینة، أو التعرف 

عتمد بشكل كبیر في اكتسابها علي اللغة كما وأن هذه المفاهیم المبكرة ت. علي شيء مألوف
  ). 26: 2004بطرس، (

الخواص المشتركة ألشیاء ملموسة أو أحداث  لم المفهوم الریاضي هو تعلم إلدراكإن تع
واالستجابة لهذه األشیاء أو األحداث كفصل أو فئة وبأحد المعاني فان تعلم المفاهیم هو 

التعلم عن طریق التمایز أن یمیز المتعلم بین  فبینما یتطلب. عكس التعلم عن طریق التمایز
لخصائصها  األشیاء إلي فئات وفقاً  یصنفن تعلم المفهوم إأشیاء وفقا لخصائصها المختلفة ف

  ).81: 1989بل ، (المشتركة واالستجابة للخاصیة المشتركة 
. أساسیینویري ستیوارت وآخرون أننا عندما نتعلم مفهوما جدیدا یجب أن نهتم بمكونین 

  ،األول نحدد السمات الخاصة بالمثیر ثم نتعلم كیف ترتبط هذه السمات بالقواعد
: 2004بطرس، (إلي جنب في نفس عملیة التعلم  وهذان المكونان یسیران في العادة جنباً 

25.(  
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یبدأ  جیه أوضح أن تعلم المفهوم وتعلیمهإلي أن  بیا) 19: 2007(ولقد أشار جودة 
ألول  ثم ینتقل إلي اإلدراك الذهني أو العقلي، فعندما یشاهد الطفل شیئاً  أوالً باإلدراك الحسي 

، أي یتكون لدیة مفهوم ما عن ذلك الشئ ومعني كون لدیة صورة ذهنیة عن هذا الشئمرة تت
عملیة تعلم المفهوم  بعد اإلدراك الحسي وقد قسم بیاجیههذا أن اإلدراك العقلي ال یتكون إال 

  :ث مراحل هي وتعلیمة إلي ثال
متعددة لبعض  ملحوظاتحیث یقوم الفرد في هذه المرحلة بجمع  :مرحلة التمییز - 1

 .التشابه واالختالف فیما بینها شیاء والظواهر والتمییز بین أوجهاأل
نقاط التشابه  ملحوظاتهیستنتج الفرد من خالل في هذه المرحلة  :مرحلة التعمیم - 2

 .واالختالف ویخرج بنتیجة أو فهم معین
في هذه المرحلة یقوم الفرد بعملیة قیاس أو مقارنة بین ما هو موجود  :مرحلة القیاس - 3

 .أمامه وبین المعاییر التي كونها في عقلة
  :ن تعلم المفاهیم وتعلیمها یمر بالمراحل التالیةأب) 235: 1994(ویري األغا وعبد المنعم 

  :المعلومات والتعرف علي المفهوم تقدیم  :حلة األولىالمر 
 .یقدم المعلم أمثلة محددة -
التي ال (ة واألمثل) فر فیها خصائص المفهومالتي تتو (یقارن التالمیذ بین األمثلة  -

 ).تتوفر فیها خصائص المفهوم
 .یقوم التالمیذ بفرض الفروض واختبارها -
ً بن یحدد التالمیذ تعریفاً  -  .یحتوي علي الخصائص األساسیة اء

  :اختبار التوصل إلي المفهوم : المرحلة الثانیة
المفهوم أو ال تنتمي یحددون إن كانت تنتمي إلي  یتعرف التالمیذ علي أمثلة أخرى -

 .إلي المفهوم
 .للخصائص یؤكد المعلم االفتراضات ویعطي أسماء للمفاهیم ویعید صیاغتها تبعاً  -
 .من عندهمیأتي التالمیذ بأمثلة  -

  :ستراتجیات التفكیرإتحلیل  :المرحلة الثالثة
ستراتیجیات في تعلیم المفاهیم ترتیب القرارات التي یتخذها الناس عندما ویقصد باإل

  :یواجهون كل مثال جدید للمفهوم ، ویتم تحلیل التفكیر عندما یقوم التالمیذ باألعمال التالیة
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 .لومات وأسس التصنیفوصف األفكار التي تراوده في تنظیم المع -
 .مناقشة دور الفروض والخصائص -
 .مناقشة نوع وعدد الفروض -

أن المعلمین یتبنون طریقتین لتدریس المفاهیم ) 31: 1998(وقد كشفت دراسة دحالن 
  :هما

 : الطریقة اإلستنتاجیه - 1
تباع ذلك باألمثلة التفصیلیة ثم امن إعطاء تعریف للمفهوم اإلستنتاجیه تتكون الطریقة 

فالمعلم یعطي التعریف وبعد ذلك إما أن یطلب أمثلة علي المفهوم من التلمیذ أو یقوم هو 
  .بإعطائها بنفسه

أن یعطي المعلم قاعدة لتعریف مفهوم النسبة وبعد ذلك یعطي أمثلة علیها ویطلب  :مثال
  .من التالمیذ ذكر أمثلة مشابهة لهذه األمثلة قیاسا علي القاعدة

 : ستقرائیةاالالطریقة  - 2
أو استخراج المفهوم  ستقراءثم ا تتكون الطریقة االستقرائیة من إعطاء األمثلة أوالً 

  .ساعدهم علي ذلك المعلم بإعطاء المزید من األمثلة إذا طلبوا ذلكیو 
ستنتاجي واالستقرائي إلنه من الممكن التفاعل بین األسلوبین اأ) 98: 1994(ویؤكد مینا

مثلة قلیلة ثم تقدیم التعریف ثم تطبیق ذلك علي أمثلة متنوعة جدیدة عن طریق البدء بإعطاء أ
في المراحل األولي من تعلیم  ستقرائياال، ویضیف أنة یغلب استخدام األسلوب لخا....

 ستخداماب ، وأحیاناً منها ستنتاجي في المراحل األعلىألسلوب اإلالریاضیات، بینما یستخدم ا
  .التفاعل بین األسلوبین

ضوء ذلك یرى الباحث أن عملیة تعلم المفاهیم الریاضیة وتعلیمها لیست عملیة وفي 
نما هي مهمة في تنظیم الخبرة العقلیة، فعند مرور المتعلم بخبرات عدیدة ف ٕ نه إتراكمیة فقط، وا

یخلص من تلك الخبرات بفكرة مجردة یمكن أن تتبلور في ذهنه علي شكل مفهوم یمكن أن 
  .رمزیعبر عنه بكلمة أو 
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 العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهیم الریاضیة: 

ثالثة منها ) 13:2001(وقطامي  قطاميبعدة عوامل یذكر  الریاضي یتأثر تعلم المفهوم
  :وهي

 .خصائص التعلم  - 1
 .خصائص الموقف التعلیمي  - 2
 .خصائص المفهوم المراد تعلمه  - 3

 الریاضیة لتنظیم تعلم المفاهیممقترحات ذات فائدة ) 131:2001(ویحدد قطامي وقطامي 
  :وهي

برازهاضرورة تأكید السمات األساسیة للمفهوم  - 1 ٕ  .للطلبة من خالل األمثلة المنتمیة  وا
 .استخدام الطریقة المناسبة لتعلیم المفاهیم  - 2
 .توضیح طبیعة المفهوم المستهدف  - 3
 .تزوید الطلبة باألمثلة المفصلة وبتتابع سلیم  - 4
 .لمفاهیم ذات المعنى والمستهدفة اكتساب ا إلىدفع الطلبة  - 5
 .الطلبة بنتائج تعلیمهم للمفهوم  إخبار - 6
 .توفیر الفرص المناسبة الستخدام المفهوم الجدید بعد اكتسابه  - 7
 .اً المتعلم بالمفاهیم المدمجة سابقربط المفهوم  - 8
 .تشجیع الطلبة على تقویم المفاهیم التي تعلموها ونقدها بموضوعیة  - 9

وقد استفاد الباحث من التعرف علي العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهیم الریاضیة في 
هذا  نضمامالصیاغة وتحدید المفهوم لیعرضه علي الطلبة ویوضح للطلبة الشروط الالزمة 

  .العنصر للمفهوم والتي من خاللها یحكم الطلبة علي هذا المفهوم
 

 المفاهیم الریاضیة طلبة عند تعلما الهالصعوبات التي یواجه: 
تعتبر المفاهیم الریاضیة اللبنات األساسیة لعلم الریاضیات ولكن هناك مجموعة من 

، المیذ عن دراسة الریاضیات من جهةالعوامل التي أسهمت وما زالت تقف خلف عزوف الت
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، وقد صنف الزیات اهیم الریاضیة لدیهم من جهة أخريوفي تعمق صعوبات التعلم للمف
  :هذه العوامل إلي ثالث مجموعات) 559: 2002(

  :مجموعة العوامل المتعلقة بالنظام التعلیمي:  أوالً 
یشیر النظام التعلیمي إلي مستوي التحصیل الذي یحصل علیة التلمیذ، والمتمثل في 
المجموع الكلي للدرجات بغض النظر عن استعدادات التالمیذ، وقدراتهم العقلیة المتفاوتة، 

وجد مجموعة من الظواهر التربویة أالنفسیة وطموحاتهم، ومیولهم، وهذا النظام واستعداداتهم 
  -:وهي
تقدیم الریاضیات والمفاهیم الریاضیة في قوالب تقلیدیة، تركز علي الكم دون الكف،  - 1

 .رض الواقع، وعدم ربطها بواقع التلمیذأمع تجاهل مثیر لتطبیقاتها الحیاتیة في 
لمعاییر األعمار الزمنیة، مع تجاهل كامل لمعاییر  توجیه مناهج الریاضیات وفقاً  - 2

 .األعمار العقلیة
الكتب الخارجیة والملخصات، بغض النظر عن األحكام الموضوعیة علیها  نتشارا - 3

 .من حیث الشكل والمضمون
انتشار الدروس الخصوصیة، وما یترتب علیها من أثار مدمرة عل كل من الفرد  - 4

 .والمجتمع
اب والنشاط االیجابي الذي یمارسه، ودورة المباشر في استیع انحصار دور التلمیذ - 5

دخالها في بنائه ٕ  .المعرفي وفهم المواد، وا
في وضع األسئلة  -ال المتمیز–انتشار احتراف التدریس أو المدرس المحترف  - 6

واإلجابات النموذجیة علیها والتي تضمن حصول التالمیذ علي الدرجات النهائیة بغض النظر 
 .هم لهاعن مدي فهم

التي یتقید بها واضعو  متحاناتالواتبني النظام التعلیمي لفكرة نماذج األسئلة  - 7
 . االمتحانات من ناحیة، ویقتدي بها التلمیذ في دراسته من ناحیة أخري

  :مجموعة من العوامل المتعلقة بالطالب: ثانیاً 
المفاهیم (یات هناك مجموعة من العوامل التي تقف خلف عزوف التلمیذ عن دراسة الریاض

   - :واختیارها كمجال التخصص األكادیمي النوعي ومن هذه العوامل) الریاضیة
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ضعف اكتساب التالمیذ للمفاهیم الریاضیة، والعالقات، والقوانین الریاضیة األساسیة  - 1
 .بشكل راسخ

ضعف قدرة التلمیذ علي التمثیل المعرفي للمفاهیم الریاضیة، مما یؤدي إلي عدم  - 2
ت اللفظیة بالصیاغا ومعرفیاً  منطقیاً  هم المشكالت الریاضیة، التي ترتبط ارتباطاً قدرته علي ف

 .قوي بین صعوبات الفهم القرائي، وصعوبات تعلم الریاضیات لها، ولذا یوجد ارتباطٌ 
عدم اهتمام التلمیذ بالتوظیف الكمي والتراكمي للمفاهیم الریاضیة، واالكتفاء  - 3

 .الریاضیة بطریقة تعكس عزل عناصر المعرفة الریاضیةباالكتساب الموقفي للمعلومات 
انصراف اهتمام التالمیذ إلي األنشطة والمجاالت األكادیمیة السهلة، التي ال تتطلب  - 4
 .ومستویات علیا من التفكیر نشطاً  عقلیاً  جهداً 
جل دیمومة تعلمها، والبناء أ، ولیس من متحاناالجل أتعلیم وتعلم الریاضیات یتم من  - 5

لتحقیق فكرة تعتبر من أهم خصائص تعلم الریاضیات، أال وهي التراكمیة المعرفیة  علیها،
 .للمفاهیم الریاضیة

  : السائد جتماعيالوامجموعة من العوامل المتعلقة بالسیاق النفسي : ثالثاً 
اته، علي تطلعات الطالب، وطموح بالغاً  یؤثر السیاق االجتماعي السائد في المجتمع تأثیراً 

، وتلعب المحددات الثقافیة واالجتماعیة أمام اختیار كل وفي اختیاراته وتفصیالته وتوجهاته
ت، والقفز، من الذكور واإلناث، فیتجه األوالد إلي ممارسة أنشطة اللعب بالمكعبات، والمتاها

تجهن إلي اللعب بالعرائس، والمالبس، والحدیث، والقراءة، والتطریز والوثب، أما البنات فی
أنشطة یغلب علیها الطابع األنثوي، ومن هنا تفقد اإلناث األرضیة الالزمة لبناء  وغیرها من

  .القدرات المكانیة والعددیة والریاضیة
إلي أن  اكتساب المفاهیم الریاضیة یساعد في التغلب ) 82: 1998(وقد أشار الرافعي 

عالقة القائمة علي صعوبات التعلم للریاضیات، وسوء الفهم لألحداث واألشیاء، وتوضح ال
بینها، بما یساعد علي فهم التالمیذ لمادة الریاضیات، وطبیعتها ودراسة العالقات المختلفة، 
وتعمل علي زیادة اهتمام ومیل المتعلم للتعمق فیها، وتحثه علي استخدام عملیاته المختلفة 

  .ومهارته المتعددة
ل تدریس الریاضیات ولقد تم االهتمام في السنوات األخیرة بصورة واضحة في مجا

تدور حوله مناهج  أساسیاً  بالمفاهیم الریاضیة، حیث اعتبرت المفاهیم الریاضیة محوراً 
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   ن المفاهیم تحتل مكانة متمیزة في الهیكل البنائي للعلمالریاضیات المختلفة وذلك أل
  ).1: 1998عبد الهادي وحبیب، (

لها في تدریس الریاضیات، وضرورة ألهمیة المفاهیم الریاضیة والمكانة التي تحت ونظراً 
تعلیمها بطریقة صحیحة، یقوم الباحثون والمختصون بإجراء البحوث والدراسات الستقاء صورة 
المفاهیم وتكوینها وواقعها الفعلي في أذهان المتعلمین، وكذلك أسالیب واستراتیجیات تدریسها 

ي حجرة الدراسة وفي حوزتهم أفكار ما یأتون إل وقد توصلت هذه الجهود إلي أن التالمیذ كثیراً 
وتصورات خاطئة عن المفاهیم الریاضیة، وتلك التصورات تتعارض في كثیر من األحیان مع 
التصور الریاضي الذي یفترض أن یكتسبه التالمیذ، وهذه التصورات واسعة االنتشار بینهم في 

التغییر واالستبدال جمیع مراحل التعلیم وتتضح في مختلف مجاالت الریاضیات، وهي صعبة 
Schn ( كما أنها تؤثر في التعلیم الالحق e, 1996: 25.(  

ولقد زاد االهتمام في السنوات األخیرة بالتعرف علي هذه التصورات الخاطئة الموجودة في 
 Boujoude, 1992 (بنیة التالمیذ المعرفیة عن بعض المفاهیم الریاضیة قبل تعلمهم لها 

التالمیذ قبل التعلم  لدى الدراسات علي أهمیة المعرفة الموجودة مسبقاً ، حیث أكدت )689
 ,Hynd( التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تعلمهم للمفاهیم الریاضیة بصورة صحیحة

فوجود هذه التصورات الخاطئة لدي التالمیذ من الممكن أن یؤدي إلي التأثیر ) 933 :1994
 بعض الصعوبات لدى یصاحبهن تعلم المفاهیم الریاضیة ألوذلك السلبي علي فعالیة التعلیم، 

العدید من التالمیذ وذلك بسبب تجاهل المعلمین للتصورات والتفسیرات الخاطئة الموجودة لدي 
  ).446:  1991عبد الحمید، ( التالمیذ قبل دراستهم هذه المفاهیم

كمیة البناء وأنها لیست فقط وفي ضوء ذلك یري الباحث أن عملیة تعلم المفاهیم عملیة ترا
مهمة إلضافة معلومات جدیدة للمعلومات السابقة لدي المتعلم بل هي تهدف إلي خلق تفاعل 
ما بین المعرفة الریاضیة السابقة والمعرفة الریاضیة الجدیدة ولضمان هذا التفاعل، البد من 

ي المعلم أن یراعي خالل أن تتصف المعرفة الجدیدة بأنها مفهومة ویمكن استیعابها، ولذا فعل
تعلیمة للطلبة أمرین هامین هما المعرفة السابقة، وصفات المعرفة الجدیدة وبالنظر إلي أهمیة 

نه من المهم أن یمتلك التالمیذ مفاهیم ریاضیة صحیحة تساعدهم علي إالمفاهیم الریاضیة ف
ة صحیحة ومتطورة، فهم المادة الریاضیة وتنقلهم من معرفة بدائیة وتصورات خطأ إلي معرف

  .لذلك كان البد من التعرف علي ماهیة التصورات الخطأ وخصائصها واستراتیجیات تعدیلها
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تمثل المفاهیم الریاضیة الوحدات األساسیة في بناء الریاضیات ، وعن طریقها یمكن 
لقد أظهرت العدید من " ا العلمیة أو خارجهالتواصل بین األفراد سواء في المجتمعات 

لدى طأ الدراسات والبحوث في مجاالت التربیة في العقدین األخیرین، وجود أفكار وتفسیرات خ
عن بعض الظواهر الطبیعیة المحیطة بهم والتي تتعارض  كافة التالمیذ في المراحل التعلیمیة

 أبو الفتوح( "أن التالمیذ سیكتسبونهفي كثیر من األحیان مع التصور العلمي الذي یفترض ب
  ).5:1994عبد الحمید ، و 

ین یبنون معارفهم من وجهة نظر أصحاب النظریة البنائیة لعملیات التعلم، فإن المتعلمو 
یرون العالم ، مستخدمین في ذلك المعارف الموجودة لدیهم بالفعل ، ولذلك الخاصة بأنفسهم

، وتأثرا وخالل عملیة بناء هذه المعارف ،وجهة نظرهم ، وذات الفائدة منبالطرق المقبولة لهم
، یكون المتعلمون أنماطا من المعتقدات تظهر بشكل رات االجتماعیة والعلمیة السابقةبالخب

تصورات بدیلة لبعض المفاهیم العلمیة ، وتختلف هذه التصورات في الغالب بشكل واضح عن 
شبه ثابتة،  خطأأن هذه التصورات ال إلىإضافة  لتلك المفاهیم ، الرؤى المتعارف علیها علمیاً 

 دریفر وتفسر، )8:2003، قندیل( ، وال تستجیب للتدریس التقلیديوتقاوم التغیر بشدة
وأصحاب النظریة البنائیة تكون هذه التصورات في أن لدى الطالب بناء من المعرفة یمكن أن 

ما في ذلك الكتابة والمحادثة ، وأن ما یتعلمه الطالب من أنشطة بفي موقف التعلم یؤثر
بین  ، فالتعلم یتضمن تفاعالً د على ما لدیه من معارف سابقةموالقراءة أو نشاط تطبیقي ، یعت

فإذا طابقت تلك  ،ما یوجد في أذهان الطالب والخبرات التي یمرون بها في التعلم الجدید
هم السابقة أي تعدیل تعدیل طفیف في معارف إحداثالخبرات توقعات الطالب، یكون المطلوب 

  (Drive ,1989).  تصوراتهم البدیلة

في  Alternative conceptionsونظرا لحداثة األدبیات التي اهتمت بالتصورات البدیلة 
المعتقدات الساذجة : مجال التربیة، فقد استخدمت مصطلحات كثیرة في هذا الصدد منها

Naïve beliefs  أو األفكار الخطأErroneous ideas أو التصورات القبلیة،
Preconceptions   العفوي  ستداللالاأوspontaneous reasoning.  
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، من أكثر المصطلحات انتشاراً   Misconceptionsویعد مصطلح التصورات الخطأ 
م 1983وذلك منذ تبنیه في الندوة الدولیة عن التصورات الخطأ في العلوم والریاضیات عام 

  .)227:2002زیتون ، (

تصورات لها معنى عند الطالب یخالف المعنى : " بأنها) 93:1993 (ها حسن عرفف
  ."العلمي الذي یقبله المتخصصون في المجال

لمعلومات والمعارف ا" :بأنهاالتصورات الخطأ ) 40:1999 (وقد عرف العطار وفوده 
وال تتسق أو تختلف مع  مقصوداً  الموجودة لدى الطالب في بنیته المعرفیة بعد تلقیه تعلیماً 

بطریقة  الریاضیةالمقبولة ، وتجعله غیر قادر على شرح واستقصاء الظاهرة  الریاضیةالمعرفة 
  " .مقبولة 

عن سیاقها  بعیداً  الریاضیة هي وضع المفاهیم الخطأویرى كاي وروسكو أن التصورات 
 إعادتهاي من خالل ، وبالتالي یتم التغییر المفهومالصحیح، ضمن فئة أو مجموعة مختلفة

  .)(Chi & Roscoe ,2002:4 موقعها األصلي الصحیح  إلى

بأنها تلك التصورات التي تكونت لدى الطالب للمفاهیم ) "6:2005 ( عفانةوعرفها 
الریاضیة نتیجة مرورهم بخبرات وأسالیب تدریسیة غیر مالئمة أو تم معالجتها بطریقة ذهنیة 

 اضیة اعتقاداً باستخدام تلك المعتقدات واألفكار في المواقف الری، ویقوم الطالب غیر مالئمة
  ."منهم بأنها سلیمة 

 مفاهیمالتصورات ومعارف عن  أنهابالتصورات الخطأ ) 133:2002( لسیدوعرف ا
 ال تتفق مع المعرفة أنهابها مع  تتشبث التي رساتالمادة في البنیة المعرفیة للدل الریاضیة
  .وتعوقهن عن شرح واستقصاء المادة بطریقة مقبولة، الصحیحة علمیاً  الریاضیة

التي یكونها التالمیذ  نطباعاتاالالتصورات الخطأ أنها ) 44:2003 (ویعرف الدسوقي 
 المختلفة نتیجة احتكاكهم المباشر بها وذلك قبل تلقیهم تعلیماً  والمفاهیم الریاضیةعن األحداث 

 .بها  متصالً  مقصوداً 
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التي  الریاضیة األفكار والمفاهیم بأنها الخطأالتصورات ) 86:1998 (كما عرف الرافعي 
للمفاهیم والظواهر العلمیة المقبولة من قبل  الریاضیةتوجد لدى المتعلم وتخالف التفسیرات 

 .العلماء 
أنها تصورات ومعارف في البنیة المعرفیة للتالمیذ ال تتفق ) 132:2000 (ویعرفها عبده 

 .بطریقة مقبولة  المفاهیم الریاضیةوال تمكنهم من شرح واستقصاء  ع المعرفة المقبولة علمیاً م
أنها المعرفة التلقائیة التي  الخطأالتصورات ) 186:2004 (والطراونه  بعارهویعرف 

من خالل تفاعلهم مع البیئة بحیث یعبرون عنها بشكل یتعارض مع  یكتسبها الطلبة ذاتیاً 
  .الحدیث  معطیات العلم

  :  فیما یليتتفق  طأالتصورات الخ أن التعریفات السابقة یتضح ستعراضاوبعد 

بنیة  متالئوالتصورات التي  األفكار أنهاتم تعریفها بتشابه كبیر ، من حیت المفهوم - 1
مختلفة مع التفسیر  أنهامع  المفاهیم الریاضیةالفرد المعرفیة وتعطیه تفسیرات مقبولة لدیه عن 

 .الصحیح الریاضي
 للمفاهیم الریاضیةهذه التفسیرات  بأنن ییتفق معظم الباحث، من حیث مصادر تكونها - 2

 أو قبل تعلمه بالبیئة المحیطة األفراد أومقبولة تتكون من خالل احتكاك المتعلم ال الخطأ وغیر
 .من خالل تعرضه لتعلیم مباشر مقصود 

 قبل تلقي الفرد للخبرات واألفكارتنشأ هذه المعتقدات ، من حیث فترة نشوئها - 3
 .الصحیحة وتسمي بالمعرفة القبلیة

 :والمعتقدات  األفكارن هذه أعلي اتفقت معظم التعریفات ، من حیث الخصائص  - 4
 .المقبولة  الریاضیةمع التفسیرات  تتفقال   - أ

 .بصورة واضحة  المفاهیم الریاضیةق التالمیذ عن فهم یتع  -  ب
 .والمعارف لمفاهیم ریاضیة تابعة ق ترابط الخبراتیتع  -  ت
تتسم معظم التفسیرات لهذه األفكار والمعتقدات الریاضیة بالمنطقیة بالنسبة لمعتنقیها   -  ث

  .من التالمیذ، لذا فهم یدافعون عنها لشعورهم بمصداقیتها ومنطقیتها في التفسیر
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للمفاهیم  طأالتالي للتصورات الخ اإلجرائيبناء على ما سبق توصل الباحث للتعریف و 
للمفاهیم  المنطقیةوغیر  المقبولةالتصورات والمعلومات والتفسیرات غیر  يه" الریاضیة
ویتم قیاسها  الریاضيالصحیحة للمفهوم  بالخبرةالتي تتكون لدى الطالب قبل مروره  الریاضیة

  " .في الدراسة بالدرجة التي یحصل علیها الطالب باستخدام االختبار المعد لذلك 

  طأالتعرف على التصورات الخأهمیة:  

لألهمیة التي تمثلها المفاهیم الریاضیة في المعرفة الریاضیة، ومجاالت المعارف  نظراً 
األخرى كان ال بد من تكوین وتعلیم هذه المفاهیم بصورة صحیحة وسلیمة في البنیة المعرفیة 

نستطیع في المرحلة للمتعلمین واستثمار طرق وأسالیب التدریس المالئمة لهذا األمر، حتى 
متماسك له صور  مفاهیميالتعلیمیة الواحدة والمراحل التعلیمیة األخرى تكوین نظام 

ومخططات واضحة في الذهن تمكن المتعلم من استثمارها وتوظیفها في مواقف المعرفة 
الریاضیة ، والمعارف األخرى، وعلیه ال بد من البحث عن المتطلبات األساسیة الالزمة لبناء 

، وقد لوحظ أن المتعلمین ال یبدو علیهم في كثیر من فاهیم في الموقف التعلیمي الجدیدلما
، یم الریاضیة التي سبق وأن درسوهاالمواقف التعلیمیة أنهم قد ألموا بفهم عمیق ودقیق للمفاه

خطأ  ، كما أنهم رسموا صوراً التحصیلیهوذلك من خالل االختبارات التشخیصیة واالختبارات 
  .العقلي همبنائللمفاهیم الریاضیة في 

للمفاهیم  الخطأأهمیة التعرف على التصورات ) 154:2001-151 (ویجمل عبد السالم 
  :فیما یليلدى التالمیذ  الریاضیة

حداث تصوراتالتوجیه المداخل واألسالیب المناسبة للتعامل مع  - 1 ٕ التغیرات  الخطأ وا
 . الریاضیاتالمناسبة في محتوى مناهج 

 الریاضیةاستخدام أسالیب تعلیمیة حدیثة وغیر تقلیدیة تحافظ على سالمة اللغة  - 2
دخالفهم صحیح  إلىومعاني الكلمات لدى كل من المعلم والتالمیذ تؤدي  ٕ  ریاضیةمفاهیم  وا

 .صحیحة 
هم في فهم مصادر وأسباب التصورات للتالمیذ تس الریاضیةأن التعرف على الخلفیة  - 3
 .لتغلب علیها من خالل تحسین طریقة التفاهم بین المعلمین والتالمیذ ، وبالتالي االخطأ
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التي یدرسونها وذلك  الریاضیةالمفاهیم  إلي الخطأالتصورات  إضافةضمان عدم  - 4
 .الصحیحة الریاضیةتغییرات جذریة لتصوراتهم حتى ال تؤثر على التصورات  إحداثیتطلب 

السائدة بین التالمیذ ومعاني الكلمات بالنسبة لغة الیومیة الاالختالف بین  إليالتعرف  - 5
لهم وتصورات العلماء قد یسهم في تطویر اللغة الفنیة للتالمیذ وأن تكون ذات معاني دقیقة 

 .ومحددة 
 .التي ینبغي تعلمها  الریاضیة أنها تسهل عملیة اختیار المفاهیم - 6
 . ضیةالریاأنها تسهل عملیة اختیار خبرة التعلم المناسبة للمفاهیم  - 7
 .أنها تبرز الهدف من النشاط التعلیمي بما تحقق الهدف السلیم  - 8

تحدید والتعرف لاهو  للتعرف علي التصورات الخطأ ویرى الباحث أن األهمیة األساسیة
مصادرها  إليالتصورات الخطأ للعاملین في مجال الریاضیات وذلك من أجل التعرف  إلي

كسابهاوأسالیب تعدیلها  ٕ   .للطالب بشكل صحیح  وا

 خطأمصادر التصورات ال:  

لدى الطالب وتناولت الكثیر من الدراسات  خطأتعددت مصادر وأسباب تكون التصورات ال
  :یلي  ماالعدید من األسباب نذكر منها  إلىهذا الموضوع وتوصلت 

 تصورعلمین أنفسهم یكون لدیهم في الغالب أثبتت الدراسات أن الم :المعلم ذاته - 1
أو غیر ملمین بالمواد التي  وذلك أنهم غیر مدربین جیداً  الریاضیةخاطئ عن بعض المفاهیم 

 .)497:1999شهاب ،  والجندي (یدرسونها 
من خالل تفاعلهم مع بعضهم  المعرفة التي یكتسبها الطلبة ذاتیاً  :أنفسهم ونالمتعلم - 2

في أذهانهم  الخطأهیم ترسیخ المفا إلىالبعض ومع البیئة المحیطة بهم حیث یؤدي ذلك 
 ) .196:2004والطراونه ،  بعاره.(

الكتاب  إلى الخطأقد ترجع بعض التصورات  :)الریاضیاتكتب (الكتب المدرسیة  - 3
 فتقارهااو مطروحة ینتج عنها سطحیة في معرفة المتعلم  ریاضیةالمدرسي بما یحمله من كثافة 

 ،)98:2003السید ، (للشرح الكامل للمفهوم وعدم تعزیز المفهوم في التتابع الدراسي للمناهج 
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العقلیة ما  اإلثارةاألمثلة والتشبیهات التي تحمل من  إلى هبشد الریاضیاتكما أن افتقار كتب 
 ) .640:1998زیتون ، (مع طبیعة الظاهرة  یتناسب یفسح المجال لنمو مفاهیمي متوازن

عناصر الثقافة السائدة التي یتناقلها األفراد عبر األسرة، وتقدیم األسرة لتفسیرات  - 4
 ).96:2001عبد المسیح، (فكار غیر صحیحة للبالغین والصغاروأ

خاصة في ظل االختالف بین اللغة الیومیة التي : اللغة المستخدمة في التعلیم - 5
 ).43:2001الخالدي، (یميمها في السیاق التعلیستعملها الطالب وتلك التي یستخد

 تصحیحفأسالیب التدریس التقلیدیة ال تعمل على : الریاضیةأسالیب تدریس المفاهیم  - 6
حیث تفتقر أسالیب التدریس  ،)61:2004أبو سعید، (لدى الطالب  طأالخ التصور

عبد (الریاضیةالمستخدمة الستخدام الخبرات المباشرة والموقف التطبیقي في توضیح المفاهیم 
  ) .54:2001، المالس

 إلىالسلیم  الریاضيقد یعود الفشل في اكتساب المفهوم : طالبالنمو العقلي العام لل - 7
من عملیات عقلیة  الریاضیةالمستوى العام للنمو العقلي للطالب وما تتطلبه بعض المواد 

 ).88:1998الرافعي ، (خاصة ومستوى مرتفع من المهارات الریاضیة
التي تعلمها التالمیذ وتطبیقاتها في  الریاضیة المعلومات والمفاهیمعدم الربط بین  - 8

 ).266:2002، العطار(حل المشكالت المرتبطة بها وكذلك المشكالت الحیاتیة 
اعتماد أسالیب التقویم المستخدمة على قیاس : بارات وأسالیب التقویم المستخدمةاالخت - 9

التالمیذ مما یفقد التقویم هدفه ومعناه  مدى حفظ التالمیذ للمعلومات وعدم مناقشة أخطاء
 .) 237:2003بیومي ، (

 عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعلیمیة كافیة تسمح لهم باستخدام المفاهیم -10
 .)65:2001أبو عطایا ، (في التمییز والتصنیف والتعمیم  الریاضیة
نماذج دقیقة ، واستخدامهم لمرتبطة بمجال عملهم ریاضیة استخدام المعلمین لمفاهیم -11

 .)151:2001العطار ، (یسبب الكثیر من التداخل في بعض األوقات 
 فالمبالغة في استخدام تجسیدات أو نماذج متمثلة للمفاهیم: الرسوم التوضیحیة -12

 .المفهوم األصلي إدراكألفة التالمیذ بالنماذج الملموسة دون  إلىالمجردة تؤدي  الریاضیة
 ) .152:2000عبده، (
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  مثل الصحف والمجالت وبرامج التلفزیون وأفالم الكرتون : الماإلعوسائل  -13
 ).13:1977مكاوي ، (

 طأخصائص التصورات الخ:   

: 2001(حددها عبد المسیح  طأخصائص متعددة للتصورات الخ قدم بروس مانسون 
  :فیما یلي) 96-97

 .االنتشار  إلىمن تفكیر الفرد وتمیل  متماسكاً  إطاراً  طأتمثل التصورات الخ - 1
كرد فعل للخبرات الفعلیة التي مروا بها ومن  طأن األفراد یكونون التصورات الخإ - 2

 .خالل تفاعلهم مع البیئة المحیطة بهم 
 .ریالفكري للفرد وتقاوم التغی اإلطارعناصر ثابتة في  طأتعتبر التصورات الخ - 3
بة نظرهم فهي ذات معنى بالنس مهمة معینة لألفراد من وجهة طأتؤدي التصورات الخ - 4
 .لهم

 .الجدیدة الریاضیةعلى تعلم المعرفة والمفاهیم  للمفاهیم طأتؤثر التصورات الخ - 5
ى اختالفاتها وعبر توجد داخل الثقافات عل طأاألنواع الشائعة من التصورات الخ - 6

 .امتداد العصور

  للمفاهیم الریاضیة الخطأاألسالیب المتبعة في تشخیص التصورات:  

للمفاهیم الریاضیة عند طأ التصورات الخ إلىاجتهد الباحثون والخبراء في التعرف 
حالل، حیث اعتبرت الخطوة األولى على طریق تعدیلها والتخلص منها الطالب ٕ المفاهیم  وا

استخدام  إلىبطرق العالج المناسبة مما أدى بهم  أیضا، كما اهتم الباحثون الصحیحة مكانها
  .تساعدهم على ذلكتراتیجیات حدیثة اس

األسالیب المستخدمة في تشخیص التصورات  بینت العدید من الكتابات والدراسات التربویة
ي أورده خطابیه والخلیل ماومن أهم األسالیب المستخدمة للكشف عن هذه التصورات  طأالخ
  :الذي یمكن تلخیصه فیما یلي) 181-180:2001(
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من المفاهیم ویطلب منه تصنیفها بأكثر  وفیها یعطي الطالب عدداً  :التصنیف الحر - 1
 .من طریقة دون تحدید الوقت 

فاهیم ویطلب منه عمل وفیها یعطي الطالب مجموعة من الم :الخارطة المفاهیمیة - 2
 .، تبین العالقات التي تربط المفاهیم مع بعضها البعض مفاهیمیةشبكة 
كتابة أكبر عدد معین  ویطلب منه معیناً  وفیها یعطي الطالب مفهوماً  :رالتداعي الح - 3

 .من التداعیات الحرة التي تخطر بباله حول هذا المفهوم في وقت محدد 
یكلف الطالب بتحدید المفاهیم التي یعرفها والمسجلة على وفیها  :تحلیل بناء المفهوم - 4

 .بطاقات صغیرة ، تم ترتیبها مع تفسیر سبب ترتیبها بهذا الشكل 
الجانب : الذي یتكون من جانبین) V(یتم استخدام الشكل  وفیها :طریقة جوین - 5

ویتم ) V(ویربطهما األحداث واألشیاء التي تكون في بؤرة الشكل  اإلجرائيالمفاهیمي والجانب 
، الذي أعده )V(التفاعل بین الجانبین من خالل السؤال الرئیس الذي یقع أعلى الشكل 

 . ونالطالب مع الذي أعده المتخصص
للكشف عن األخطاء المفاهیمیة  قبلیاً  وفیها یعطى الطلبة اختباراً  :ات القبلیةاالختبار  - 6

 .الموجودة لدیهم قبل تعلیمهم 
یكلف الطلبة بالتعبیر عن المفاهیم الموجودة عندهم حول موضوع معین  وفیها :الرسم - 7

 .بالرسم 
معین هوم یتم فیها مقابلة كل طالب على حدة وسؤاله عن مف :المقابلة العیادیة - 8

 .وتستخدم مع هذه الطریقة طریقة أخرى مثل طریقة جوین ، وتفسیر اختیاره إلجابته
فكاره حول مفهوم ما في غرفة وفیها یتاح للطالب أن یعبر عن أ :المناقشة الصفیة - 9

 .، وأن یتلقى آراء زمالئه في األفكار التي یطرحها الصف
أل أن للطالب ویسفیها یتم وصف عرض عملي و  :)رفس –الحظ–عرض ا(طریقة  -10

اختالف كان هناك  إذاما  یلحظ، ثم یجري أمامه العرض العملي و یقوم بتنبؤ معین عن نتیجته
 .وتفسیر ذلك االختالف  حظو بین ما تنبأ به وبین ما ل
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  : ووه الخطأأخر للكشف عن التصورات  لوبأس إضافةكما یمكن 

حول التصور  األول سؤاالً اختبارات الورقة والقلم ذات الشقین بحیث یتضمن الشق  -11
 ) .1419:2001العطار ، (التي اختارها  اإلجابةالبدیل والشق الثاني ، تبریر 

ویري الباحث أن األسالیب السابقة المختلفة تتكامل مع بعضها البعض للتنقیب عن 
التصورات الخطأ عند التالمیذ باختالف مستویاتهم العمریة والثقافیة كما أن تحدید التصورات 
الخطأ بواسطة األسالیب السابقة أو غیرها یعتبر حجر األساس بل الخطوة األولي نحو تعدیل 

 .وتصویب هذه التصورات
وفي الدراسة الحالیة تم استخدام اختبارات الورقة والقلم ذات الشقین حیث یتضمن الشق 

  . حول التصور الخطأ والشق الثاني تبریر اإلجابة التي اختارها األول سؤاالً 

 طأماذج واستراتیجیات تصویب التصورات الخن:  

أثر  إليفي مجال التصورات الخطأ حول التعرف  الباحثینلقد تركز اهتمام الكثیر من 
المفاهیمي على تعدیل تلك ) التغییر(أو أكثر من استراتیجیات التعدیل  إستراتیجیةاستخدام 

، یذكر لدى المتعلمین في مختلف المراحل التعلیمیة كافة التصورات الخطأ في المواد الدراسیة
الجندي  وعبد الصبور ( من هذه الجهود، فقد تركزت جهود كل  الباحث فیما یلي بعضًا من

، " المدخل البنائي"نموذج التعلم البنائي علي استخدام  )2000،  عبد الرحمن(، ) 1999، 
نموذج علي استخدام ) 2008األسمر، (، ) 1999سعید ،( من في حین تركزت جهود كل

صالح ،  (،) 1999عبد الصبور و الجندي ، (من  ، بینما تركزت جهود كلدورة التعلم
 ,Dole(من  ، وتركزت جهود كل"المعرفي) "V(نموذج الشكل علي استخدام  )1999
من  ، وتركزت جهود كلالتعلم المفاهیمي علي استخدام إستراتیجیة )2001حامد ،  (،)1999

التعارض المعرفي  علي استخدام إستراتیجیة )1998الكرش ، (، )1991عبد الحمید ، (
  ).التصارع المعرفي(
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استراتیجیات التغیر المفهومي من  بعضاً ) 159:2008-265والجیش،  عفانه(وقد ذكر 
  :وهي
 بوسنر للتغیر المفهومي  إستراتیجیة. 
 المتناقضات  إستراتیجیة. 
 دورة التعلم  إستراتیجیة. 
 التعلم البنائي  إستراتیجیة. 
 المتشابهات  إستراتیجیة. 
 العروض العملیة الجماعیة  إستراتیجیة. 
 التعلم التولیدي  إستراتیجیة. 

) بوسنر(وتبدأ هذه االستراتیجیات من نظریة التغیر المفهومي التي أسس دعائمها 
) كون(العلم المعاصرین أمثال بدایة من فكر فالسفة ) Posner etal. 1980(ومساعدوه 

)Kuhn 1970 ( و)الكتوز) (Lakatos ( و) ومن النظریة البنائیة العامة ) 1972تولمان
  ) .630:1998زیتون ، )(وزوبلأ(للمتعلم ونظریة تشرب التعلم 

 عملیة إحالل تصور مقبول علمیاً "التغیر المفهومي بأنه ) 62: 2001(ویعرف عبد السالم
العملیة التي یتم خاللها تعدیل "فیعرفه بأنه ) 136: 2000(أما عبده، "محل تصور خطأ

  ".التصورات الخطأ للتالمیذ لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة ریاضیاً 

فهم ریاضي  ستبدالافي  –بوسنر  قترحهأكما  –ویمكن إیجاز نموذج التغیر المفهومي 
) 19: 1994(باریني والخطیب لدي الفرد ضمن مرحلتین حددهما ص سلیم بالفهم الخطأ

  :كالتالي

 .مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدي الفرد   - 1

ستراتیجیة مناسبة لتقدمرحلة استخدام أسلوب ل    - 2 ٕ  .یم الفهم السلیملمعالجة، وا
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لتعدیل التصور الخطأ والتغیر المفهومي الذي یتكون من  اً وقدم بنیس و ویست نموذج
  :كالتالي) 183: 2000(ثالث مراحل حددها شبر 

 .غیر سلیم لمفهوم ما اً ریاضی ن لدیة فهماً أحیث یحس المتعلم ب :مرحلة اإلدراك   - 1

حیث یقارن المتعلم المفهوم الجدید بالمفهوم السابق غیر السلیم  :تزاناالمرحلة عدم    - 2
جود في بنیته المعرفیة، بحیث یتولد لدیة التناقض المعرفي وما ینتج عنة من خالف والمو 

 .مفهومي لدي المتعلم

حیث تستبدل التصورات الخطأ بالتصورات الریاضیة  :مرحلة إعادة الصیاغة   - 3
 .الصحیحة

: 2006(أما حشوه فقد قسم التغیر المفهومي إلي أربع مراحل متتالیة حددها البلبیسي 
  :كالتالي) 29

 .لدیهم ودة لدي الطلبة وحصر الفهم الخطأالوقوف علي بنیة المفاهیم الموج   - 1

ویتعارض مع البنیة  ومفیداً  ومقنعاً  تقدم المفهوم الجدید بحیث یكون مقبوالً    - 2
 .المفهومیة السابقة

حل الخالف المفهومي لدي مجموعة الطالب الناشئ عن تناقض الفهم السابق مع    - 3
 .لیةالمعرفة الحا

تدعیم فهم الطالب للمفهوم الجدید ووضعه ضمن إطار یعینه علي التنبؤ والتفسیر    - 4
 .في المستقبل وحل المشكالت ذات العالقة التي یمكن أن یتعرض لها الطالب

للتغیر المفهومي والذي یمر بالخطوات التي حددها  اً قترح رومیلهات و نورمانس نموذجوا
  :كالتالي) 86: 2001(بوعطایا أ

 .وفیها یتم تزوید المتعلم بالمعلومات الصحیحة عن المفهوم المراد دراسته :التراكم   - 1
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وفیها یتم إعادة ترتیب أفكار الطالب بطریقة جدیدة الكتشاف  :إعادة التركیب   - 2
 .العالقة بینها

وفیها یتم استخالص االستنتاج الناجم عن تفاعل أفكار المتعلم  :التولیف أو الضبط   - 3
 .معلوماته الجدیدةالسابقة و 

اإلستراتیجیة التالیة للتغییر المفهومي والتي تقوم علي ) 87: 2001(بوعطایاأوقدم 
  :الخطوات التالیة

 .إثارة االنتباه للموضوع واألفكار المنبثقة منه   - 1

 .تحدید المفاهیم الخطأ والشائعة لدي الطلبة   - 2

  –التكامل (: إعادة تركیب أفكار الطالب من خالل المرور بالمراحل التالیة   - 3
 ).تعزیز المفهوم وتثبیته  –تبدیل المفهوم   –التمییز 

أنه یمكن إحداث التغیر المفهومي من خالل الخطوات ) 31: 2006(وتري البلبیسي 
  :التالیة

ختبار التشخیصي التصورات الخطأ لدي الطالبات من خالل اال إليالتعرف    - 1
 .القبلي

 :باستخدام إستراتیجیة المتناقضات حیث سیتم إعادة البناء المفاهیمي للطالب   - 2

 عارض مع البنیة المعرفیة للطالبتقدیم موقف محیر أو سؤال غامض یت. 

 في إجراء بعض التجارب واألنشطة العلمیة وطرح األسئلة للتوصل  مساعدة الطالب
 .إلي حل التناقض

  إلي حل التناقض واكتساب الفهم العلمي السلیمالتوصل. 

 تعزیز المفهوم الجدید وتثبیته وتقدیم مواقف جدیدة یتم تطبیق المفهوم الجدید فیها. 
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  :ویري الباحث أن إستراتیجیة التغیر المفهومي للتصور الخطأ تقوم علي أساسین

أنماط الفهم الخطأ لدي الطالب باستخدام االختبار التشخیصي  إليالتعرف    - 1
 .وأسالیب تساعد في تشخیصها) اختبار الورقة والقلم ذات الشقین(

 :إعادة البناء المفاهیمي من خالل - 2

 ربط المعرفة الجدیدة بالمعرفة القدیمة. 

 إكساب الطلبة التمییز للمفهوم الجدید. 

 مفهوم القدیمعملیة استبدال المفهوم الجدید بال. 

 تعزیز المفهوم الجدید وتثبیته. 

  :وفي هذه الدراسة تم إحداث التغیر المفهومي لدي الطالب من خالل الخطوات التالیة

  .التصورات الخطأ لدي الطالب من خالل االختبار التشخیصي القبلي إليالتعرف : أوالً 

الذي ) المنظمات المتقدمة(اوزوبل إعادة البناء المفاهیمي للطالب باستخدام نموذج : ثانیاً 
  :یمر بالمراحل التالیة

وتشمل علي توضیح أهداف الدرس  :مرحلة عرض المنظم المتقدم في بدایة الدرس   - 1
بقة للكشف عن التصورات الخطأ وعي الطالب بالمعارف السا ستثارةالوتقدیم المنظم المتقدم 

 .یحملونها وصلتها بمادة المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة التي

ویتم فیها عرض المفاهیم الخاصة بالدرس علي  :مرحلة عرض المادة التعلیمیة   - 2
إلستراتیجیة المنظم المتقدم حیث تظهر العالقات القائمة  بین المفاهیم وتبدأ  شكل هرمي وفقاً 

 .من المفاهیم العامة إلي الجزئیةمرحلة التمایز التدریجي للمفاهیم حتى نصل 

وذلك من خالل استخدام مبدأ التوفیق التكاملي حیث  :مرحلة تقویم البنیة المعرفیة  - 3
یؤكد المعلم علي المفاهیم الجدیدة ویذكرهم بالمفاهیم السابقة لتصحیح المفاهیم ثم یقوم المعلم 
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تهم فیها من الصحیحة ثم مناقشبحث الطلبة علي القیام بالعدید من األنشطة لتثبیت المفاهیم 
  .ح المفاهیم الغامضة والمبهمة للطالب ومن ثم یعمل تقویم ختامي للدرسیوضخالل ت

 

تحاول الدراسة الحالیة أن تستخدم إستراتیجیة تعلیمیة جدیدة لتعدیل التصور الخطأ لدي 
والتي تقوم علي أفكار النظریة البنائیة والتي كتب عنها  ةالمتقدم اتالمتعلمین وهي المنظم

في دراسته ألنها تركز   ةالمتقدم ات، وقد استخدم الباحث المنظم)Ausubel( وزوبلأالعالم 
علي أن تكون المادة التعلیمیة ذات معني بالنسبة للمتعلم وتركز علي دوافع المتعلم التي تنبع 
من المتعلم ذاته وتعمل علي الربط بین المادة التعلیمیة الجدیدة والمادة التعلیمیة السابقة لدى 

، لذا سیتم تقدیم عرض موجز عن المتعلم مما یؤدي إلي تقویة البنیة المعرفیة لدى المتعلم
  .ةالمتقدم اتالمنظمو  وزوبلأالنظریة البنائیة كتمهید لنموذج 

  :النظریة البنائیة

زیتون (یشیر حیث  البنائیة أو المذهب البنائي من خالل القراءات والدراسات المتوفرة عن
 إشكالیة أن البحث عن معنى أو تعریف محدد لهذا المصطلح یعد إلى) 32:1992زیتون ، و 

لكن البنائیة تمثل . ائیة على معنى أو تعریف محدد لهاالبن وعویصة ، حیث لم یتفق منظر 
  .نظریة في المعرفة بمعنى أنها تهتم بعلم المعرفة، كما أنها نظریة في التعلم المعرفي

، وقوامها  رؤیة في نظریة التعلیم، ونمو الطفل"ا أنه) 17:2003(وقد عرفها زیتون وزیتون 
  " ، نتیجة تفاعل قدراته الفطریة مع الخبرة في بناء أنماط التفكیر لدیه الطفل یكون نشطاً  نأ

التي یبنیها ) التصور(الفكرة " البنائیة أنها ) 43:1998 (وعرف رالف مارتن وآخرون 
البشر، أو عملیة بناء معنى داخل أفكارهم وخبراتهم نتیجة جهد مبذول لفهمها أو استخراج 

  " .معنى منها 
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أن التعلم ال  عتبارانظریة تقوم على " النظریة البنائیة أنها ) 106:2002(لوهر اوعرف 
نما عن طریق بناء المتعلم  إلىیتم عن طریق النقل اآللي للمعرفة من المعلم  ٕ المتعلم ، وا

  ."اء على خبراته ومعرفته السابقة معنى ما یتعلمه بنفسه بن

نظریات التعلم المعرفي التي تؤكد على  إحدى" بأنها  ) 192:2003 (أبو زید  هاوعرفت
ناء المعنى والتفاوض الدور مع األقران ، وفي وجود المعلم المیسر والمساعدة على ب

  ."االجتماعي 

أحد  إلىأن سبب عدم وجود تعریف موجز للبنائیة یعود ) 18:2006(ویذكر زیتون وزیتون
  :االحتماالت التالیة

، والتربویة وعلیه فهي كغیرها من في األدبیات الفلسفیة دیدة نسبیاً إن لفظة البنائیة ج - 1
مصطلحات العلوم اإلنسانیة قد تحتاج لسنوات عدة قبل أن تستقر على معنى محدد لها في 

 .الذهن
 إجماع، ومن ثم فلیس هناك واحد ولكنهم فرق عدةإن منظري البنائیة لیسوا بفریق  - 2

 .بینهم على تعریف محدد لها
مر لكل منا لیكون ، وآثروا أن یتركوا األي البنائیة قد قصدوا عدم تعریفهار إن منظ - 3
ً معن  .محدد لها ى

أن  مؤداهالمصدر األول فلسفي  :البنائیة من ثالثة مصادر تاریخیةتنطلق النظریة  - 4
نظریة تربویة  إلىالنظریة العامة للمعرفة یمكنها تزویدنا بخلفیة كافیة تساعدنا في الوصول 

طباء والمصدر الثاني هو انعكاس الخبرة من ذوي المهن كاأل ،وتطبیقها) خاصة(نوعیة 
أما المصدر  ،ین ینشدون مساعدتهم والتعلم منهمهؤالء الذ والمحامین والمعلمین وغیرهم،

الثالث والذي ظهر حدیثا فهو مجتمع البحث الوظیفي الذي استهدف میالد النظریة والتطبیق 
والنظریة البنائیة بمعناها المعروف اآلن لها جذور تاریخیة . وتماسكاً  ى نحو أكثر ارتباطاً عل

ت وأفكار كثیر ضوء نظریا في، لكنها تبلورت في صیغتها الحالیة عهد سقراط إلىقدیمة تمتد 
  )وغیرهم... یلي، وفیجوتسكي،، وكبیاجیه، وزوبلأ( :من المنظرین أمثال

 )Hawkins, 1994: 9-12(. 
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  المبادئ األساسیة للنظریة البنائیة:  

كما یلي  إجمالهاتنطلق النظریة البنائیة في التعلیم والتعلم من عدة أسس وافتراضات یمكن 
 Trumpery , 1991 ; 2000صبري وتاج الدین،  ; 2003زیتون وزیتون، (

Schulte,1996: (  

 .المعرفة ولیس نقلها  تركز النظریة البنائیة في عملیتي التعلیم والتعلم على بناء - 1
 .التوجه  وغرضیهالتعلم عملیة بنائیة نشطة  - 2
 .یواجه المتعلم مشكلة أو مهمة حقیقیة  ماتتهیأ أفضل الظروف للتعلم عند - 3
 .المعرفة القبلیة للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى  - 4
تماعي مع بناء الفرد لمعرفته من خالل عملیة تفاوض اج إعادةتتضمن عملیة التعلم  - 5

 .اآلخرین في بیئة تعاونیة 
نوع من التكیف مع الضغوط المعرفیة  إحداثالهدف الجوهري من عملیة التعلم هو  - 6

 .التي قد یتعرض لها المتعلم 
 .ما فوق التعلم أو ما بعد التعلم  إلىال بد وأن یتعدى تعلم الفرد حدود التعلم  - 7
 .والعالم الخارجي وظیفة العملیة المعرفیة هي التكیف بین المعرفة  - 8

  :) 1992،وزیتون زیتون(أساسیین فتراضیناوینطلق تصور البنائیة حول مشكلة المعرفة من 

  .یتعلق باكتساب المعرفة :األول

  .یتعلق بوظیفة المعرفة وصحتها :الثاني

على خبرته ، وال یستقبلها بصورة  یبني الفرد الواعي المعرفة اعتماداً  :ولاأل االفتراض
  .سلبیة من اآلخرین 

مع تنظیم العالم التجریبي ن وظیفة العملیة المعرفیة هي التكیف إ :االفتراض الثاني
  .المطلقة الشيء، ولیس اكتشاف حقیقة وجود وخدمته
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التعلم ویري الباحث أن النظریة البنائیة  بمبادئها وأسسها التي وضعت تساعد الطلبة علي 
  .الفعال واالحتفاظ بالمفاهیم بطریقة سلیمة ألنها تقوم علي مبدأ بناء المعرفة ولیس نقلها

  األسس التي تقوم علیها النظریة البنائیة :  

  :فیما یلي )99:2004-100(محمد  وقد حددها تقوم النظریة البنائیة على األسس التالیة 

 .تبنى على التعلم ولیس على التعلیم  - 1
 .قبل استقاللیة المتعلمین تشجع وت - 2
 .تجعل المتعلمین كمبدعین  - 3
 .تجعل التعلم كعملیة  - 4
 .تشجع البحث واالستقصاء للمتعلمین  - 5
 .تؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعلم  - 6
 .تؤكد على حب االستطالع  - 7
 .تأخذ النموذج العقلي للمتعلم في الحسبان  - 8
 .تؤكد على األداء والفهم عند تقییم المتعلم  - 9

 .تؤسس على مبادئ النظریة المعرفیة  -10
 ) .التحلیل – اإلبداع –التنبؤ (تعمل على استخدام المصطلحات المعرفیة مثل  -11
 .تأخذ في االعتبار كیف یتعلم الطالب  -12
 .تشجع المتعلمین على االشتراك في المناقشة مع المعلم أو فیما بینهم  -13
 .تركز على التعلم التعاوني  -14
 .حقیقیة  تضع المتعلمین في مواقف -15
 .المحتوى الذي یحدث التعلم  يتؤكد عل -16
 .تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاهات للمتعلمین  -17
 .تزود المتعلمین بالفرص لبناء المعرفة الجدیدة والفهم من الخبرات الواقعیة -18
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من قراءة الباحث ألسس النظریة البنائیة یري أنها تغطي جمیع الجوانب التي یحتاجها 
العملیة التعلیمیة، وتساعد المعلم في ضبط المؤثرات التي تحیط بالعملیة الطالب في 

   .التعلیمیة

 خصائص النظریة البنائیة:  

هناك عدة خصائص للنظریة البنائیة والتي یمكن أن یكون لها تأثیر في المواقف التعلیمیة 
  :فیما یلي )101:2004-100(محمد  حددها 

مسؤولیة  المسئولعلى أنه  إلیه، ولكن ینظر المتعلم على أنه سلبي إلىال ینظر  - 1
 .مه مطلقة عن تعل

 ، یكون للمتعلم دور فیها حیث تتطلب بناء المعنىتستلزم عملیة التعلم عملیات نشطة - 2
 .فهي متغیرة دائما  وجماعیاً  المعرفة لیست خارج المتعلم ولكنها تبنى فردیاً  - 3
فقط المعرفة الخاصة  لیس، المواقف التعلیمیة ومعه مفاهیمه إلىیأتي المعلم  - 4

 .یؤثر في تفاعله داخل الفصل وذلك اؤه الخاصة بالتدریس والتعلمآر  أیضاً  له، بموضوع معین
، وتصمیم یتطلب تنظیم المواقف داخل الفصل ، ولكنهلمعرفةل التدریس لیس نقالً  - 5

 .المهام بطریقة من شأنها أن تنمي التعلم 
، والتي مج مهام التعلم والمواد والمصادرا، ولكنه برنالمنهج لیس ذلك الذي یتعلمه - 6

 .ن معرفتهم و منها یبني المتعلم
، حتى مختلفة عن طریق التدریس والتعلم، وكیفیة تنفیذها في الفصل تولد البنائیة آراء - 7

تكون متفقة مع المتطلبات العالمیة للمناهج والتي تنص على أن أفكار المتعلمین سوف تتغیر 
 .مع اتساع خبراتهم

من خالل الخصائص السابقة أن النظریة البنائیة تهتم بالمتعلم نفسه من حیث  یتضح
 وكل ما یحتاجه حتي یتم التعلم ذي المعرفة والبیئة المحیطة وطرق التدریس المتبعة والمنهج

  . المعني
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 االنعكاسات التربویة للنظریة البنائیة:  

عادةتنظر النظریة البنائیة للتعلم على أنه عملیة بناء  ٕ بناء المعرفة ، حیث یفسر المتعلم  وا
ویؤول المعلومات الجدیدة في ضوء معرفته السابقة ، وتؤكد النظریة البنائیة على دور التفاعل 

  .االجتماعي والعمل التعاوني في بناء المعرفة 

ذا أخذنا مبادئ الفكر البنائي ووضعناها في حقل التطبیق ، نجد أنها تحدث تغیراً  ٕ  كبیراً  وا
عادةعملیة بناء  اعتبارهابلتعلم انظریة  من دءاً ب ٕ من كونه مجرد نقل  بناء المعرفة ، بدالً  وا

  .بالممارسات وانتهاء بالتقویم وراً للمعرفة ومر 

  :فیما یلي) 20:2003-21(زیتون  كما ذكرها التضمینات التربویة البنائیة  إیجازویمكن 

، واالتجاهات ذلك الخبرات، المعتقداتهتمام بالمعرفة القبلیة للمتعلم، بما في اال - 1
 .والمفاهیم 

التركیز على التفاوض ومشاركة المعنى من خالل المناقشة ، وغیرها من أشكال  - 2
 .العمل الجماعي 

 .استخدام تمثیالت متعددة للمفاهیم والمعلومات  - 3
ل الموقفیة للتعلم وبالتالي التكام الطبیعةتطویر نماذج تدریسیة ، تأخذ في اعتبارها  - 4

 .بین اكتساب المعرفة وتطبیقها 
التقویم ، بحیث تصبح متضمنة داخل نسیج عملیة التعلم ، بحیث  إجراءاتتطویر  - 5

 .تركز على مهام حقیقیة وتأخذ في حسبانها التوجه الفردي للمتعلم 

 المعلم في التعلم البنائي دور:  

و ) 320: 2000( مدیحهكل من  إلیهاتتعدد أدوار المعلم من المنظور البنائي كما أشار 
) 59-58 : 2003(ومكسیموس ) 19 :2002(وعبید ) 144-2006:143(زیتون وزیتون 

  :ومن هذه األدوار ) 405-404 : 2003(والنجدي وآخران 

، یساعد المتعلمین على االنتباه للمعلومات طط لدروسه بشكل جید ومنظم ومنطقيیخ - 1
 .وترمیزها وتحویلها للذاكرة طویلة المدى 
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صدار القرارات ینظ - 2 ٕ  .م بیئة التعلم ، بحیث یتوفر فیها جو االنفتاح العقلي ، وقبول المخاطرة وا
 .یضع األغراض العامة لمهام التعلم بمساعدة التالمیذ  - 3
 .وتساؤالتهم  إلجاباتهمیالحظ أفعال التالمیذ ویسمع  - 4
 . األمرللمعلومات إن لزم ) ثانویاً ( احتیاطیاً  یكون مصدراً  - 5
 .تعلیمیة لبناء المعرفة یوفر خبرات  - 6
 .یشارك في إدارة التعلیم وتقویم التعلم  - 7
 .یكتسب منه التالمیذ الخبرة  یكون نموذجاً  - 8
 .یستخدم استراتیجیات تدریسیة فعالة  - 9

 .ومشكالت مفتوحة النهایة  عمیقاً  یعطي أسئلة تتطلب تفكیراً  -10
 .تشجیع التالمیذ على االندماج في حوارات مع بعضهم البعض  -11
 . تباعدیهتشجیع التالمیذ على طرح أسئلة  -12
تهیئة فرص للمتعلمین تسمح لهم ببناء معرفة جدیدة ، وفهم عمیق باالرتكاز على  -13

 .الخبرة األصلیة 
 ...) التحدث ، الكتابة ، : (التعبیر على أفكارهم بطرق متعددة  عنیشجع المتعلمین  -14

 المتعلم في التعلم البنائي دور:  

البنائي مكتشف للمعرفة من خالل تفكیره فیها ، كما أنه مشارك في  رو المتعلم من المنظ
والتعلم لدیه عملیة نشطة یتطور فیها المعنى على أساس الخبرة التي یكتسبها . إدارة التعلم 

  ) .10 : 2002الكامل ، ( من خالل تفاعله مع البیئة المعرفیة المحیطة به

-328 :2000( مدیحهومن ذلك ما ذكرته البنائي  وروتتعدد أدوار المتعلم في المنظ
329(:  

ل عملیات حیث یقوم المتعلم بدور نشط في عملیة التعلم من خال: المتعلم النشط  - 1
 من االستقبال السلبي للمعلومات  ، وبناء المعرفة بدالً المناقشة ، وفرض الفروض، والتقصي
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، منكرة فة اجتماعیةمعرفة المتعلم لها ص تؤكد البنائیة على أن: المتعلم االجتماعي - 2
بذلك عملیة فهم المعارف بصورة فردیة وتبدو الصفة االجتماعیة للمعرفة من خالل عملیات 

 .التفاوض والمحادثات بین المتعلمین أثناء عملیة التعلم 
، بل شیطین في عملیة التعلم لیس كافیاً بمعنى أن كون المتعلمین ن: المتعلم االبتكاري - 3

 .یعیدوا اكتشاف المعرفة بأنفسهم ال بد أن یكتشفوا أو 

  تدریسیة قائمة على النظریة البنائیة  واستراتیجیاتنماذج:  

هناك العدید من االستراتیجیات والنماذج التدریسیة القائمة على النظریة البنائیة ویرى 
أن النظریة البنائیة لم تقدم استراتیجیات تدریسیة  إلىأن ذلك یعود ) 26 : 2007(السعدي 

استراتیجیات  إلى، وهذه المعاییر یمكن ترجمتها كنها قدمت معاییر للتدریس الفعالنة ولمعی
تشترك في  فإنها، وعلى أیة حال فمهما تعددت االستراتیجیات التدریسیة البنائیة متنوعة

  :الخصائص اآلتیة

التالمیذ مشكالت حقیقیة یستطیعون حلها  إعطاءوفیها یتم : البیئات التعلیمیة المعقدة - 1
 .بمساعدة اآلخرین 

تتطور العملیات العقلیة العلیا من خالل التفاعل االجتماعي : التفاوض االجتماعي  - 2
 .بین التالمیذ 

القاع حیث یتم تقدیم مشكالت معقدة یحلها  إلىالتأكید على التدریس من القمة  - 3
المعقد  إلىالقمة الذي یتناول المحتوى من البسیط  ىإلمن التدریس من القاع  التالمیذ بدالً 

 ).57 : 2000حسن ، (

ویتضمن األدب التربوي العدید من االستراتیجیات التدریسیة التي اشتقت من النظریة 
  :البنائیة ونذكر منها 

 .النموذج التعلیمي التعلمي  - 1
  .)نموذج بوسنر وزمالئه (نموذج التغیر المفاهیمي  - 2
 .للتعلم البنائي" بایبي"نموذج  - 3
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  .نموذج جون زاهوریك البنائي - 4
  ."أبلتون"التحلیل البنائي عند  نموذج - 5
 .نموذج التعلم البنائي االجتماعي - 6
  .النموذج البنائي التكاملي - 7
 .التشبیهات إستراتیجیة - 8
 .نموذج بیركنز وبالیت - 9

 .نموذج وودز -10
 .نموذج التعلم التولیدي -11
 .التعلم التعاوني إستراتیجیة -12
 ."V"الشكل خریطة  -13
 .التعارض المعرفي إستراتیجیة -14
 .التعلم القائم على المشكلة -15
 .النموذج الواقعي لتدریس العلوم -16
 .)نموذج ویتلي(التعلم المتمركز حول المشكلة  إستراتیجیة -17
 .المنظمات المتقدمة -18

 الخطأ دور البنائیة في تعدیل التصورات : 

ذلك تنظیم شخصي وعملیة وهي ب األفرادفالنظریة البنائیة تؤكد على أن المعرفة تكمن في 
ط كل یوم في ضوء ، فیها یعدل كل شخص ما لدیه من معرفه وبشكل مستمر ونشذاتیة جداً 

من خالل  ما تعارضت المعرفة القبلیة التي یكتسبها األفراد ذاتیاً  إذا، ولكن الخبرات الجدیدة
تفاعلهم مع البیئة ، مع المنحى العلمي السائد ومع معطیات العلم الحدیث ، فإن هذه المعرفة 

  .)37:2007الغلیظ ، ( أمام المعرفة العلمیة السلیمة سوف تشكل عائقاً 

وهذا یبین مدي اهتمام النظریة البنائیة في تقویة البنیة المعرفیة لدي المتعلمین حتي ال 
ي یتعرض متعلمین تصورات خطأ تشكل عائقًا أمام المواقف التعلیمیة الجدیدة التیتكون عند ال
  .نلها المتعلمو 
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  وزوبلأنظریة:   

من أهم النظریات الحدیثة في مجال تعلیم ) D. Ausubel(وزوبل أتعد نظریة دیفید 
 الریاضیات، وقد حظیت باهتمام كبیر من قبل الباحثین في مناهج وطرق تدریس  الریاضیات

هذه النظریة ظهور طرق تدریس حدیثة في مجال  إفرازاتفي العقدین األخیرین ، ومن أهم 
 وشبكة المفاهیم  تدریس العلوم والریاضیات في شقیه العملي والنظري، أهمها خرائط المفاهیم 

  .المعرفي والمنظمات المتقدمة) V(شكل و 

في التطور العقلي ) Jean Piaget(وزوبل كرد فعل لنظریة جان بیاجیه أوظهرت نظریة 
لالتجاه  في تعلم المفاهیم وتطبیقاً ) Bruner(ألفكار برونر  عند األطفال ، وتجسیداً  واإلدراكي

  ) .Kant(به الفیلسوف األلماني امانویل كانت  ناديالتجریبي في اكتساب المعرفة الذي 

ارتباط المعلومات الجدیدة "ویقصد به  وزوبلأالمعنى جوهر نظریة  يویعتبر التعلم ذ
بالمعلومات السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم بحیث تكون المعلومات الجدیدة من 

  ) 307:1998قالدة ، ( "المعرفیة أو مشابه لها البنیةنفس نوعیة المعلومات الموجودة في 

لى الحقائق والمفاهیم تنظیمي للمعرفة یحتوي ع إطار"ویعرف اوزوبل البنیة المعرفیة بأنها 
  ) .329:2002سالمه ، ( "والتعمیمات والنظریات التي تعلمها الفرد 

 ربطاً  ویشترط اوزوبل لحدوث التعلم ذو المعنى ربط ودمج المعلومات المتعلقة حدیثاً 
، بالمعلومات السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم ، ویعنى بالربط غیر قسري جوهریاً 

، الربط الذي یتم بادراك المتعلم للعالقة بین المعلومات الجدیدة المتعلمة والمعلومات  الجوهري
الموجودة في بنیته المعرفیة وتحدید أوجه الشبه واالختالف بینهما ، دون حفظ أو استظهار 

  حددها الخلیليشروط  عدةوزوبل أللمعلومات ولحدوث هذا الربط الجوهري یشترط 
  :یليفیما  )329: 2002( 
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  .تهیئة المتعلم لهذا النوع من التعلم : أوال

  :لمتعلم ذات معنى بالنسبة له، ویتحقق هذا الشرط كما یليأن تكون المعلومات المقدمة ل: ثانیا

 . وسیكولوجیاً  ترتیب المعلومات منطقیاً   - أ
  .أن یدرك المتعلم عالقة المعلومات المتعلمة بالموجودة من بنیته المعرفیة   -  ب

  :وهي) 329: 2002(عدة فوائد منها ما ذكره سالمة وزوبل أق التعلم ذو المعنى من وجهة نظر ویحق

 .تغییر ایجابي في البنیة المعرفیة للمتعلم ، وذلك بزیادة عمق المعلومات  - 1
  .معرفة أوجه الشبه واالختالف بین المعلومات المتعلمة والموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم - 2

 .المعلومات المتعلمة في مواقف جدیدة  تطبیق إمكانیة - 3
 .االحتفاظ بالمعلومات المتعلمة لفترة طویلة من الزمن  - 4
 .زیادة مقدرة المتعلم على استیعاب معلومات جدیدة  - 5
 .تنمیة المفاهیم بطریقة حلزونیة في بنیة المتعلم المعرفیة  - 6

  :بما یلي  ) Purdy:2002:4(كما حدده بریدي یتمیز التعلم القائم على المعنى و 

 .المادة التي یتم تعلمها بشكل ذي معنى یتم االحتفاظ بها مدة أطول  - 1
زیادة عملیة التمایز المعرفي  إلىالمعلومات التي تصنف بشكل ذي معنى تؤدي  - 2

 .للتعلم بشكل أكثر سهولة 
تترك  فإنهاتم نسیانها  إذاالمعرفة التي یتم اكتسابها بالتعلم القائم على المعنى وحتى  - 3

  .یساعد على تعلم جدید مرتبط بهذه المعرفة باقیاً  اً أثر 

 خصائص التعلم القائم على المعنى: 

  :إلي أهم خصائص التعلم القائم علي المعني وهي) 59- 58: 2003(یشیر فتحي 

 : النشاط - 1
أي أن المتعلم یقوم بعملیات عقلیة معرفیة خاصة بالمعلومات المراد تعلمها حتى یتمكن 

  .بطریقة ذات معنى من اكتسابها 
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 : البنائیة -2
 –المعرفة السابقة : (المعرفة تتكون عند األفراد بأسالیبهم الخاصة معتمدة على 

ً فعندما یب) الدوافع االتجاهات  –االهتمامات  على ما سبق  ني كل متعلم معرفته الجدیدة بناء
  .الخاص  بأسلوبهتعلمه ینتج عن ذلك أن كل طالب یكون معرفته 

 : التراكمیة -3
فالتعلم الجدید یتراكم ویبنى على المعرفة السابقة ، والنماذج العقلیة التي قد تثبط أو تسهل 

  .عملیة التعلم الجدید 
  :التنظیم الذاتي -4

تعلم قراراته وهي خاصیة متقدمة في التعلم ، فمن خالل التعلم القائم على المعنى یأخذ الم
اهیم وعن أوجه التشابه واالختالف بین جوانب المعرفة ، ویبحث عن المفاتجاه ما سوف یعمله

  .والفاعلیة الذاتیة ، والمطالعة من العوامل وهي ما وراء المعرفة اً ، ویتضمن عدد
 : التوجه الهادف - 5

وجه المعلم المتعلم ووفر له الموضوعات  إذا التعلم القائم على المعنى یكون ناجحاً 
 ونه حتى یتم هذا التعلم ذإاألهداف المنشودة ومن ثم ف إلىالمناسبة والطرق المناسبة للوصول 

لكل من المعلم  وزوبل قد حدد أدواراً أالمعنى الذي یتضمن هذه المزایا وتلك الخصائص فإن 
ا بدور المعلم الذي یتحدد في عمل وصالت فكریة بین بنیة الطالب وبنیة فرع والمتعلم یبدأه

  :مبدأین لتنظیم المادة الدراسیة وهما المعرفة الذي یكون بصدد تعلمه من خالل 
 ):التقدمي(التمایز التدریجي   - أ

ٍ ، ویقصد به أن تقدم أكثر المفاهیم عمومیة أوالً  في  ثم بعد ذلك تتمایز على نحو متوال
  .التفصیل والتخصیص 

أي  –قاعدة الفرع  إلىحتى یصل  وزوبل البدء بأكثر األفكار والمفاهیم تجریداً أویقترح 
  .تقدیم المحتوى وتنظیمه في شكل متدرج 

 :التوفیق التكاملي  -  ب
أي تقدیم األفكار الجدیدة  –ویعنى به بأنه تنظیم تتابع المنهج بحیث یرتبط التعلم السابق 

  .بطریقة توضح الترابط بینهما 
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ي ذهن الطالب المعنى وترسخ المادة المتعلمة ف ومن المبدأین یتم التعلم ذ كلٍّ  وبإتباع
  .خفض الجهد المبذول لتعلم المحتوى إلى باإلضافة

أما دور الطالب فیتركز بأنه یقوم بدمج منطقي وغیر عشوائي ، أي جهد واع لربط 
  .المعرفة الجدیدة بالمعرفة السابقة

وفي ضوء هذا األساس قدم اوزوبل ما أسماه بالمنظمات المتقدمة لینظم المادة أو المعرفة 
  .الذي یجعلها ذي معنى بالشكل 

 ةالمتقدم اتالمنظم:   

على أنه مادة تعلیمیة ذات ارتباط واضح بالمحتوى المراد ) المنظم المتقدم" (وزوبلأ"یعرف 
تعلیمه ، وباألفكار ذات العالقة بالبنیة المعرفیة للمتعلم وتقدمه قبل تعلیم المادة الجدیدة 

معرفته قبل تعلمه للمادة  إلىلتضیق الفجوة بین ما یعرفه المتعلم من قبل وبین ما یحتاج 
  ).151: 2002الحنفي،( الجدیدة

بأنه الحقائق الكبرى أو الكلیات ) المنظم المتقدم" (وزوبل أ"وفي موضع آخر یعرف 
، وسمیت بالمتقدمة ألن هذه لتي ترتبط بموضوع أو مادة دراسیةوالقواعد العامة أو النظریات ا

 التفصیلالقواعد أو الحقائق العامة تعطي للتالمیذ في مقدمة الدرس قبل تعلیمهم الشرح و 
  ).151: 2002الحنفي،(

عبارة عن مادة تمهیدیة عند مستوى مرتفع من ) المنظم المتقدم(أن " ورنشتاینا"ویرى 
لما  عاماً  إطاراً ، فهي تقدم للتالمیذ أكثر من المادة التعلیمیة ذاتها التجرید والعمومیة والشمول

فالهدف من . الضروریة لفهم المحتوى التعلیمي یتعلمونه ومن ثم یمكنهم من تبسیط المفاهیم
، وما یرید أن یعرفه قبل البدء في مهام سد الفجوة بین ما یعرفه المتعلم تلك المنظمات هو

، وهي تعد المتعلم الكتساب المعرفة للمادة الحدیثة ك المنظمات معبراً تعتبر تلو . التعلم
، وعن طریق تنظیم تلك المادة ة التعلیمیةعن الماد ویستطیع المعلم أن یخبر تالمیذه مسبقاً 

یستطیع المنظم المتقدم بهذه الطریقة أن یمیز الطبیعة العامة للمادة التعلیمیة والفئات الكبرى 
كما یوضح ذلك . بهات واالختالفات بین تلك الفئات، والتشاالمادة إلیهاالتي یمكن أن تنقسم 
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یجب أن یقدم  ، ولكي یكون المنظم مفیداً مادةمیة التي تتمیز بها الالمنظم التجرید والعمو 
  . )152 -  151: 2002الحنفي،( بطریقة مألوفة للتالمیذ وسابقة على المادة التعلیمیة

مات عامة تتضمن دمق"المنظمات المتقدمة على أنها ) 172:2001 (ویعرف زیتون 
، التي تجمل )نظریة بني –عالقات  –مفاهیم (أو المعلومات األساسیة األفكار الرئیسیة 

أو المعلومات وتبدأ بالعمومیات  حیث یتم تنظیم تتابع هذه األفكارالمحتوى محل التدریس ب
  "وتلك المنظمات تقدم للطالب قبیل استقبالهم أو دراستهم لذلك المحتوى وتنتهي بالتفاصیل النوعیة،

   .تقدم في الدراسةللمنظم الم إجرائيكتعریف ) 172:2001، زیتون(عتمد الباحث تعریف أو 

 ةالمتقدم اتأهمیة المنظم : 

  :في النقاط التالیة ةالمتقدم اتإلي أهمیة المنظم) 138: 2002(یشیر الحیلة 

 .اكتساب كمیة كبیرة من المعلومات بطریقة فعالة ومعقولة  - 1
 .یساعد الطالب على وضع أفكارهم حسب طریقتهم الخاصة  - 2
 .من خالل وضع الطلبة في مواقف حیویة یساعد في تعلم الخبرة ، أو ما یعاكسها  - 3
 .ینمي االستقاللیة ، والنقد الذاتي لدى الطلبة  - 4
 .یزود الطلبة بمخطط عام للمادة التي سیتم تعلمها  - 5
 .یقدم عناصر تنظیمیة شاملة ، مع التركیز على العنصر األكثر أهمیة  - 6

الطلبة التعلیمیة، ن أهمیة المنظم المتقدم تبرز من أنة یراعي مستویات أویري الباحث 
  .وسهولة استخدامه في عمل مخططات عامة للمادة الدراسیة

 ةالمتقدم اتأنواع المنظم :  

كما ذكرها األحمد ویوسف خدم هذه الطریقة توتس: المنظمات المتقدمة المكتوبة  - 1
عندما تكون هذه المعلومات غیر مألوفة من قبل التالمیذ بهدف تزویدهم ") 141:2001(

ألسس التي تمكن التالمیذ من تصنیف ودمج المفاهیم واألفكار والمعلومات الفرعیة باألفكار وا
 :نوعین  إلى، وتنقسم هذه المعلومات "المحددة 
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 :ثالثة أقسام  إلى) 135:2001(زیتون وقد قسمة  :المنظم المتقدم الشارح  - أ
ویجب أن یراعى في المنظم المتقدم الذي یأخذ شكل تعریف المفهوم  :تعریف المفهوم - 1

حیث یربط المصطلح الجدید  عاماً  أن یشرح حاالت المفهوم وخصائصه وأن یكون مفهوماً 
 .للمفاهیم الموجودة بصورة طبیعیة بالبنیة المعرفیة للمتعلم 

علم تحدید كل مالكمنظمات متقدمة ویتطلب ذلك من حیث تفید التعمیمات  :التعمیم- 2
المفاهیم المتضمنة في التعمیم لیفهمه التالمیذ ، ثم یتبع ذلك مناقشة التالمیذ من خالل أمثلة 

 .واستثناءات للتعمیم 
وهي عبارة عن تنظیم هرمي لمفهوم عام على شكل شجري ویوضح  :خریطة المفهوم- 3

  .المفاهیم المصنفة والمندرجة تحت المفهوم العام وتوضح العالقات بینها جمیعاً 
أن المعلم یستخدم ربط ) 141:2001 (األحمد ویوسف یرى :المنظم المتقدم المقارن  -  ب

تكون المادة مألوفة لدى الطالب  المعلومات الجدیدة بالمعلومات القدیمة الموجهة لها عندما
من خالل تفسیر وتوضیح المفاهیم الجدیدة ومن خالل مقارنتها بالمعلومات التي سبق 
للتالمیذ أن اكتسبوها وتحدید جوانب التشابه واالختالف بینهما ووضع الفحوص لكي یتمكن 

ن هذا أالقائمة بینها و التالمیذ من التمییز الكبیر والواضح ما بین المفاهیم وما بین العالقات 
ه لها في هتكامل بین المفاهیم الجدیدة والمفاهیم المشاب إیجادالنمط من التعلم یساعد على 

األساس وفي البنیة المعرفیة للمتعلم كما تزید من قدرته على التمییز بین األفكار الجدیدة 
 .واألفكار الموجودة لدیه من خالل عملیة المقارنة 

 :المتقدمة غیر المكتوبةالمنظمات  - 2
ثالثة  إلىأن المنظمات المتقدمة غیر المكتوبة تنقسم ) 142:2001 (األحمد ویوسفرى ی

  :أنواع 
فالم، ویقصد بها استخدام الوسائل البصریة المتاحة مثل األ :المنظمات البصریة  - أ

خص التالمیذ في فهم واستیعاب المادة العلمیة وعلى األ كبیراً  والتي تلعب دوراً ... السالیدات
 .ذوو المستوى الضعیف

ویقصد بها استخدام الوسائل السمعیة المتاحة في عملیة التعلیم  :المنظمات السمعیة  -  ب
 .مثل مختبرات اللغة 
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مثل  اإلحصائیةویقصد بها الرسوم البیانیة واألشكال  :المنظمات البیانیة والتخطیطیة  -  ت
 .لتكراري والمنحنى التكراري والخرائط المدرج ا

الباحث من تنوع المنظمات المتقدمة في تنویع استخداماتها في الدرس، وحسب  ستفاداو 
 . المواقف التعلیمیة المستخدمة، وحسب المفاهیم الریاضیة المراد تعلیمها

 ةالمتقدم اتممیزات المنظم: 

  :المتقدم وهيإلي أهم ممیزات المنظم ) 1: 1993(یشیر الجزار 

لون تطبیق النماذج التعلیمیة في ممه لدى معلمي الریاضیات الذین یهسهولة استخدا - 1
 .المواقف التعلیمیة المناسبة لها 

أنه یركز على أن تكون المادة التعلیمیة ذات معنى بالنسبة للمتعلم أي تهمه تعلمها  - 2
 .وتفیده ولها وظیفة لدیه وبالتالي قلة النسیان 

على دوافع المتعلم التي تنبع من المتعلم ذاته وما یحتاجه من معلومات أنه یركز  - 3
 .تومهارا
أنه یركز على الربط بین المادة التعلیمیة الجدیدة والمادة التعلیمیة السابقة لدى  - 4

 .تقویة البنیة المعرفیة لدى المتعلم إلىالمتعلم مما یؤدي 
استخدامه وتطبیقه علي الطلبة لجعل ممیزات المنظم المتقدم تساعد الباحث في مرونة 

  .، وتقوي البنیة المعرفیة لدى المتعلموتحققاً  العملیة التعلیمیة أكثر إنتاجاً 

 ةالمتقدم اتسمات المنظم :  

أو طریقة معینة الستخدام المنظمات المتقدمة ، ولكنه حدد  إستراتیجیة) وزوبلأ(لم یحدد 
وحددها فتحي مات لتیسیر عملیة التعلم ، بعض السمات التي یجب أن تتسم بها هذه المنظ

   :فیما یلي )71- 70: 2003(

 .یجب تمثیل المنظمات للمفاهیم والمبادئ والحقائق األساسیة للموضوع  :األصالة - 1
 .م لتكون مفهومة من قبل المتعلمینوهذه مهمة المعل :الوضوح - 2
 .كافة بالمادةات والتفاصیل التي تتعلق بمعنى أن تستوعب المنظمات الجزیئ: الشمول - 3
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 .أي تكون متدرجة على أساس منطقي وسیكولوجي  :التسلسل - 4
  .أي یتكون المنظم من مجموعة موجزة وقصیرة من المعلومات اللفظیة أو المرئیة :اإلیجاز - 5
 .في لغته ومعناه ومحتواه  أي یكون عاماً  :العمومیة - 6
أن یكون المنظم له قوة تأثیریة على تنظیم المعلومات في عقل الطالب مما  :التأثیر - 7

 .یسهل عملیة التعلم 
أي تقدیم المنظم قبل تقدیم أي معلومات مفصلة خاصة بالموضوع  :العرض المسبق - 8

  .الجدید
 .المتناسب مع زمن الحصة  :العرض المنطقي - 9

یتوفر في المنظم المتقدم حتي  ویري الباحث أن هذه السمات ترسم السمت الذي یجب أن
  .یحقق هدفه، وهذا یؤدي إلي تحقیق األهداف المراد تعلیمها للطلبة خالل الدرس

 في التعلم والتعلیم ةالمتقدم اتفوائد المنظم: 

   :في النقاط التالیة )371:2000(أبو جادو  وقد حددها 

تساعد المتعلمین على فهم واستیعاب المادة الدراسیة ، وذلك الستعمالها من قبل  - 1
 .محاور ینظمون ویبوبون على أساسها وضمنها المعلومات والتفاصیل المتعاقبة كالتالمیذ 

الفرص لهم  إتاحةتعین المتعلمین على تذكر المادة بشكل أسهل وأكثر ، وبالتالي  - 2
 .أجدى وأنفع  بأسلوبة الستعمالها في حیاتهم الیومی

، وما یتعلق منها مباشرة بالموضوع م على انتقاء ما یفید من معلوماتتساعد المعل - 3
، كما تعینه على حصر معلوماته ، أو شتات الحقائق األخرى جانباً التفاصیل الثانویة تاركاً 

 . هذه المعلومات لطالبه  إلیصالوتبویبها واستخدام أفضل وسائل تدریسیة 
 .على اكتساب كمیات كبیرة من المعلومات بطریقة فعالة ومعقولة تساعد  - 4
 .تزود المتعلمین بمخطط عام للمادة التي سیتم تعلمها  - 5
 . تنمي االستقاللیة والنقد لدى المتعلمین - 6
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إن تعدد فوائد المنظمات المتقدمة تفید بمدى أهمیتها في فهم واستیعاب المادة العلمیة، مما 
في انتقاء المفاهیم الالزمة لتحقیق األهداف المرجوة من كل درس،  یساعد المعلم والطلبة

 . واالحتفاظ بها بأفضل طریقة

 في التدریس  ةالمتقدم اتاستعمال المنظم:  

لتطبیق المنظمات المتقدمة بشكل مفید وبناء في التدریس یجب أن یراعي المعلم المرحلتین 
  :كالتالي) 96: 1993(التي حددهما سركز وخلیل العملیتین 

  :مرحلة ما قبل التدریس وتشمل العملیات التالیة : األولى

  االطالع الجاد على المادة الدراسیة ، وتطویر مفاهیم واضحة وشاملة المعنى وأصلیة
 .)المنظمات المتقدمة(وع وجزئیاته تمثل جوهر الموض

 ات والحقائق األساسیة المتصلة بهاختیار محتوى كل منظم من حیث المعلوم. 
  تحدید طرق وأنشطة التعلیم والوسائل المعینة الضروریة للتدریس. 
 علوماتها وأنشطتها على وقت الحصةتنظیم وتوزیع المنظمات المتقدمة وم. 

  :مرحلة التدریس وتشمل: الثانیة

 المنظمات المتقدمة في أول الحصة ، والتأكد من تعلم واستیعاب التالمیذ لها  إعطاء
 .والتفصیل  الشرح إلىقبل االنتقال 

 توضیح المنظمات المتقدمة وشرحها حسب تتابعها ومعلوماتها ونشاطاتها المختلفة. 

 في عالج التصورات الخطأ ةمالمتقد اتالمنظم دور: 
علي حد اطالع الباحث لم یجد دراسة تناولت موضوع استخدام المنظمات المتقدمة 

التي تناولت استخدام لعالج التصورات الخطأ، لذلك سوف یعرض الباحث الدراسات 
  .المنظمات المتقدمة في التدریس
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المنظمات المتقدمة  باستخدامالخطوات التالیة للتدریس ) 193: 2003(الفي  تبعافقد  
  :وهي كالتالي

بكتابته علي السبورة من قبل المتعلم، وترك فرصة للتالمیذ : تقدیم المنظم المتقدم - 1
 .بملحوظات واستنتاجات حوله، ثم مناقشة المعلم لهم فیهالقراءته، والتفكیر فیه للخروج 

وفیها یتم شرح وتفصیل ): األمثلة والمناقشة والشرح(مرحلة عرض المنظم المتقدم  - 2
 .المنظم المتقدم وتعرف مكوناته، ویتم ذلك عن طریق المناقشة والحوار بین المعلم والتالمیذ

 .وف علي مدى فهم التالمیذ للدرسللوق): التقویم(مرحلة تعزیز البنیة المعرفیة  - 3

المنظمات المتقدمة وهي باستخدام الخطوات التالیة للتدریس ) 4-2: 1993(واتبع الجزار 
  :كالتالي

 .وهي األهداف المعرفیة والمهاریة والوجدانیة :تحدید أهداف الدرس - 1

ًا أو یمهد المعلم للدرس ثم یقدم المنظم المتقدم للطلبة شفهی :تقدیم المنظم المتقدم - 2
 :تحریریًا الذي شمل المفاهیم الرئیسیة للدرس كما یلي

 .إذا كان موضوع الدرس جدیداً  :یستخدم المنظم اإلیضاحي  - أ

إذا كان موضوع الدرس غیر جدید كله، وهنا یقوم المعلم  :یستخدم المنظم المقارن   -  ب
ة لكي یحدث باستخدام تمثیل أو تشبیه األشیاء غیر المألوفة باألشیاء المألوفة لدى الطلب

 .التكامل بین مفاهیم الدرس وما لدى الطلبة

 :یعرض المعلم الموضوع الجدید في ضوء بعدین أساسیین هما :عرض الدرس الجدید - 3

تعلم اى دور ویتوقف دورة عند استقبال المعلومات مال یكون لل :التعلم باالستقبال  - أ
 :بأسلوبین وهما

وهنا یحدث ربط ودمج المعلومات الجدیدة بالسابقة لدى المتعلم  :ذو المعنياالستقبال  - 1
 .وبالتالي تؤدى إلي تقویة البنیة المعرفیة لدیة والي إطالة مدة االحتفاظ بالمعلومات
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وهنا یقوم المتعلم بحفظ المعلومات الجدیدة وبالتالي احتمال  :االستظهارياالستقبال  - 2
 .هلومات السابقة لدیحدوث الربط والدمج یكون قلیًال مع المع

ما بشكل مستقل ع أو كلیاً  یكتسب المتعلم المعلومات جزئیاً  :التعلم باالكتشاف  -  ب
 :یعرض علیة بأسلوبین هما

وهنا یحدث ربط ودمج المعلومات الجدیدة بالسابقة لدى  :ذو المعنياالكتشاف  - 1
لالمتعلم وبالتالي تؤدى إلي تقویة البنیة المعرفیة لدیة و  ٕ  .الحتفاظ بالمعلوماتي إطالة مدة اا

وهنا یقوم المتعلم بحفظ المعلومات الجدیدة وبالتالي احتمال  :االستظهارياالكتشاف  - 2
 .حدوث الربط والدمج یكون قلیًال مع المعلومات السابقة لدیة

   :تقویة البنیة المعرفیة - 4

والمعلومات السابقة لدى وهنا یقوم المعلم بالتركیز علي تقویة العالقة بین المعلومات الجدیدة 
وبالتالي تقوى البنیة المعرفیة  حتواءواالدراك أوجه الشبة واالختالف حتى یحدث الدمج إالمتعلم ب

  .لدى المتعلم

   :تقویم الدرس - 5

وهنا یقوم المعلم بتوجیه بعض التطبیقات للتالمیذ علي الدرس للتأكد من مدى تحقیق 
  .األهداف المنشودة

المنظمات  باستخدامالخطوات التالیة للتدریس ) 312: 1998(كما اتبع قطامي وقطامي 
  :المتقدمة وهي كالتالي

  :مرحلة عرض المنظم المتقدم ، وتشتمل على : أوالً 

 إلثارة التصورات الخطأ التي انتباه التالمیذ  إثارةوالهدف منه : توضیح أهداف الدرس
نى على أفضل وجه ، كذلك فإن وضوح عیتم التعلم ذو الم، وبعث الرغبة فیهم حتى في ذهنهم

 . وصحیحة بصورة مرضیة اإلستراتیجیةاألهداف بالنسبة للمدرس تساعده على تنفیذ 
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  ویعتبر مادة تعلیمیة هامة في الدرس تقدم في صورة عرض : تقدیم المنظم المتقدم
 ٍ وسیلة أو من خالل  مكتوباً  ، ویمكن أن یقدممن العمومیة والشمولیة تمهیدي على مستوى عال

  :، والمنظم المتقدم نوعان هماتعلیمیة معینة مثل السبورة الضوئیة أو جهاز عرض الشفافیات

 .یستخدم إذا كان موضوع الدرس جدیداً   :المنظم اإلیضاحي  )1

یستخدم إذا كان موضوع الدرس غیر جدید كله، وهنا یقوم المعلم  :المنظم المقارن  )2
باستخدام تمثیل أو تشبیه األشیاء غیر المألوفة باألشیاء المألوفة لدى الطلبة لكي یحدث 

 .التكامل بین مفاهیم الدرس وما لدى الطلبة

 م استثارة وعي التالمیذ بالمعارف السابقة وتفید في الكشف عن صلتها بمادة المنظ
واألمثلة  األسئلة، لذا یجب على المعلم استخدام والتصور الخطأ المتقدم والمادة التعلیمیة

 والوسائل السمعیة والبصریة الستثارة المعلومات والخبرات السابقة، وعالقتها بالمفاهیم
وهذا یساعد على ربط المعلومات والمفاهیم الجدیدة المراد ، الجدیدة المراد تعلمها الریاضیة

 .وبصورة صحیحة ، مما ییسر تعلمها بشكل أفضلبالخبرات السابقةعلمها ت

  :مرحلة عرض المادة التعلیمیة : ثانیاً 

الخاصة بالدرس في صورة تنظیمیة على شكل هرمي  الریاضیة ویتم فیها عرض المفاهیم
 ً الریاضیة ، حتى تظهر العالقات القائمة بین المفاهیم المنظمات المتقدمة إلستراتیجیةا وفق

لتقاوم  للتالمیذ وحتى یمكن االحتفاظ بها في الذاكرة ألطول فترة ممكنةبصورة صحیحة 
التمایز التدریجي "مرحلة  إلى نتقالاالومن ثم یتم  ، ذهن التالمیذ يالتصورات الخطأ التي ف

بین  الفروق والتمییز بإظهارذلك  األقل فاألقل متبوعاً  إلىحیث یحدث تحلیل لألفكار الكبیرة 
المفاهیم الجزئیة  إلىحتى نصل من المفاهیم العامة  ، ویستمر هذا التمایز تدریجیاً األفكار

   .بصورة متسلسلة وصحیحة

  :مرحلة تقویم البنیة المعرفیة : ثالثاُ 

لتحل  تثبیت المادة الدراسیة الجدیدة في بنیة المتعلم المعرفیة إلىوتهدف هذه المرحلة 
، وهي تتضمن مجموعة من محل التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة في ذهن التالمیذ
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) (312:1998النشاطات التعلیمیة التي یؤدیها المعلم مع تالمیذه وحددها قطامي، وقطامي 
  :في النقاط التالیة

 وفیه یؤكد المعلم على المفاهیم الجدیدة التي تم :استخدام مبدأ التوفیق التكاملي - 1
، وتلخیص المعلومات الرئیسیة الهامة وذلك بتذكیرهم بالمفاهیم السابقةعرضها على التالمیذ 

د على حفظها وتثبیتها في المادة المعروضة ، وتكرار التعریفات حتى یألفها الطالب مما یساع
یذ بصورة صحیحة مما یساعد التالم ، وحتى یتم الربط بین المفاهیم السابقة والحالیةفي الذاكرة

 . علي التخلص من التصورات الخطأ الموجودة لدیهم
على القیام بالعدید من  تالمیذهوفیه یقوم المعلم بحث  :حث التعلم االستقبالي النشط - 2

عداد، ، وتوجیه بعض األسئلة لهمالمفهوماألنشطة كعمل لوحات للحائط تتضمن  ٕ ملخصات  وا
لتثبیت  وتوزیع بطاقات تفوق وعمل مسابقات، بأمثلة من عندهم واإلتیان، حول المادة المتعلمة

 .المفاهیم الریاضیة الصحیحة والتأكید علیها
وفیه یتم مساعدة الطالب على الفهم  :سياستخدام االتجاه الناقد للموضوع الدرا - 3

مما یساعد  اوتثبیت المعلومات الجدیدة من خالل مناقشتهم في المفاهیم المتعلمة والحكم علیه
یت المفاهیم الریاضیة الجدیدة والصحیحة والتخلي عن تلك التصورات الخطأ التالمیذ علي تثب

 .التي كانوا یحملونها في أذهانهم
معلومات  إعطاءویتم ذلك بتفسیر العناصر الغامضة في الدرس، مع  :التوضیح - 4

والمعلومات بصیغ متباینة لمراعاة الریاضیة الصحیحة ، والتعبیر عن المفاهیم إضافیةوأمثلة 
ومساعدة التالمیذ للتخلي عن التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة  روق الفردیة بین التالمیذالف

  .التي تعلموها في هذا الدرس
ویتم من خالل مجموعة من األسئلة الموضوعیة والمقالیة الواردة بعد كل  :التقویم - 5

 الدراسیة المستهدفةالواردة في الوحدة  الریاضیة الصحیحة درس الختبار تعلم الطالب للمفاهیم
والتأكد من تخلي التالمیذ عن التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة التي كانت موجودة في 

 .أذهانهم قبل كل درس
في التدریس باستخدام ) 312: 1998(قطامي وقطامي  اتبعهاعتمد الباحث في دراسته الخطوات التي أو 

لدى طلبة الصف العاشر  للمفاهیم الریاضیة المنظمات المتقدمة، وذلك لتطبیقها لعالج التصورات الخطأ
     .األساسي في وحدة الهندسة الفراغیة من كتاب الریاضیات الجزء الثاني
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات اخلطأ  :األولاحملور

 .للمفاهيم الرياضية واسرتاتيجيات عالجها

  

 ثر املنظمات املتقدمة أالدراسات التي تناولت  :احملور الثاني
 .تدريس الرياضيات علي

  

  ثر املنظمات املتقدمة أالدراسات التي تناولت  :الثالثاحملور
 .تدريس املواد األخرى علي
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الباحث علي العدید من الدراسات السابقة، والدوریات واألبحاث التي  طالعالقد 
تشخیصیة للتصورات الخطأ وطرق عالجها في الریاضیات  تتناولت إعداد اختبارا
طالع الباحث لم یجد هیم الریاضیة بشكل خاص، وعلي حد إبشكل عام وفي المفا

  ).المنظمات المتقدمة(وزوبل أدراسات تناولت عالج التصورات الخطأ باستخدام نموذج 

  :ثالثة محاورلذلك قام الباحث بتصنیف الدراسات إلي 

الدراسات التي تناولت تشخیص التصورات الخطأ  :األول المحور -1
 .اللمفاهیم الریاضیة واستراتیجیات عالجه

ثر المنظمات المتقدمة علي الدراسات التي تناولت أ :الثاني المحور -2
 .تدریس الریاضیات

ثر المنظمات المتقدمة علي تناولت أ التي دراساتال: الثالث المحور -3
  .المواد األخرىتدریس 
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دراسات تناولت تشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة : المحور األول
ٕ و    :ستراتیجیات عالجهاا

  ): 2011(دراسة سالم   - 1
مخططات المفاهیم في عالج المفاهیم الریاضیة  ستخدامهدفت الدراسة إلى معرفة أثر ا

  . الخطأ لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة

الباحث في دراسته المنهجین الوصفي و التجریبي، حیث تكونت عینة الدراسة من  تبعا
طالبة في الصف العاشر األساسي ) 98(طالب ومنهم ) 109(طالب وطالبة منهم ) 207(

لتحدید المفاهیم الریاضیة الخطأ في  ام الباحث بإعداد اختبار تشخیصيلذلك ق، بشمال غزة
  . وذلك باستخدام وحدة تحلیل المحتوى، اسيوحدة المنطق للصف العاشر األس

شعبتین ذكور إحداهما ضابطة واألخرى ، شعب) 4(ار عینة قصدیه مكونة من یتم اخت
  .وشعبتین لإلناث إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة، تجریبیة

وقد أظهرت الدراسة فاعلیة إستراتیجیة مخططات المفاهیم التي اتبعها الباحث في عالج 
  .الریاضیة الخطأ لدى طلبة الصف العاشر بالمقارنة مع الطریقة التقلیدیةالمفاهیم 

  ):2009( البلعاوىدراسة  -2
بعــض إســـتراتیجیات التغیــر المفهــومي فــي تعـــدیل  ســتخداماهــدفت الدراســة إلــى معرفـــة أثــر 

  .المفاهیم الریاضیة الخطأ لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة

الوصـــفي و التجریبـــي، حیـــث تـــم اختیـــار عینـــة قصـــدیه  اتبــع الباحـــث فـــي دراســـته المنهجـــین
وشــعبتین لإلنـــاث ، شـــعبتین ذكــور إحــداهما ضــابطة واألخـــرى تجریبیــة، شــعب) 4(مكونــة مــن 

حیـث قـام الباحـث ، طالبـًا وطالبـة) 170(وبلـغ حجـم العینـة ، إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة
  . الدراسة بتطبیق اختبار تشخیصي لألخطاء قبلیًا وبعدیًا على عینة

ســتراتیجیات التغیــر المفهــومي التــي اتبعهــا الباحــث فــي تعــدیل إوقــد أظهــرت الدراســة فعالیــة 
  .بالمقارنة مع الطریقة التقلیدیةالمفاهیم الریاضیة الخطأ لطلبة الصف العاشر 
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 ):2009(دراسة ضهیر  -3

التصــورات ثــر اســتخدام إســتراتیجیة الــتعلم التولیــدي فــي عــالج هــدفت الدراســة إلــي معرفــة أ
  .الخطأ لبعض المفاهیم الریاضیة لدي طالب الصف الثامن األساسي بغزة

، حیـــث تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن دراســـته المنهجـــین الوصـــفي والتجریبـــياتبـــع الباحـــث فـــي 
حـــداهما تجریبیـــة من األساســـي، قســـموا إلـــي مجمـــوعتین إمـــن طـــالب الصـــف الثـــا طالبـــاً ) 72(

تشــخیص التصــورات الخطــأ للمفـــاهیم  ختبــارال يبعـــدالو  قبلــيالتطبیــق الضــابطة، تــم  خــرىواأل
  .الریاضیة علي المجموعتین

وقـــد أظهـــرت الدراســـة فعالیـــة إســـتراتیجیة الـــتعلم التولیـــدي التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي عـــالج 
التصـــورات الخطـــأ لـــبعض المفـــاهیم الریاضـــیة لطـــالب الصـــف الثـــامن األساســـي بالمقارنـــة مـــع 

  .الطریقة التقلیدیة

  ):2007(إبراهیم دراسة  - 4

هـدفت الدراسـة إلـي معرفــة مـدي فعالیـة نمــوذج الـتعلم البنـائي فــي تصـویب تصـورات طــالب 
 .شعبة الریاضیات بكلیة التربیة عن قوانین نیوتن للحركة

، تـــم إعــداد اختبــار تشخیصـــي المنهجــین الوصــفي و التجریبــي تهاتبــع الباحــث فــي دراســـ   
الطــــالب، وقــــام الباحــــث بتطبیقــــه علــــي عینــــة الدراســــة للتعــــرف علــــي التصــــورات الخطــــأ لــــدي 

الوصفیة، ثم قـام  بحصـر التصـورات الخطـأ فـي قـوانین نیـوتن للحركـة لـدى الطـالب،  وأسـفرت 
تـــم تطبیـــق االختبـــار التشخیصـــي ، أخطـــاء فـــي قـــوانین نیــوتن للحركـــة) 7(الدراســة عـــن حصـــر 

، وبعـــــد تطب یـــــق النمـــــوذج البنـــــائي علـــــي علــــي مجمـــــوعتي الدراســـــة الضـــــابطة والتجریبیـــــة قبلیـــــًا
ــــة، قــــام الباحــــث  ــــة العادی المجموعــــة التجریبیــــة ودراســــة المجموعــــة الضــــابطة بالطریقــــة التقلیدی
ــــة  ــــي مجمــــوعتي الدراســــة، وقــــد بینــــت النتــــائج فعالی بتطبیــــق االختبــــار التشخیصــــي البعــــدي عل

  .النموذج البنائي في تصویب التصورات الخطأ التي تم حصرها لدي الطالب
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  ):(Prediger, 2007دراسة برودیجر  -5
هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر النمـــاذج البنائیـــة العقلیـــة فـــي عـــالج المفـــاهیم الخطـــأ حـــول 

  .الكسور ومضاعفاتها

زوجـًا مـن الطلبـة مـن  16ستخدمت الباحثة أسـلوب المقـابالت الشخصـیة الكتابیـة مـع اوقد  
مدینـــة دورتمنـــد األلمانیـــة وقـــد  الصـــف الســـابع إلـــى الصـــف العاشـــر مـــن مختلـــف المـــدارس فـــي

  . استطاعت الباحثة تحدید مستویات الصعوبات للطلبة في تعاملهم مع الكسور

وقـد ثبـت للباحثــة وجـود عـدة مفــاهیم خطـأ لــدى طلبـة الصـفوف الســابقة واسـتخدمت النمــاذج 
وقــــد بینــــت النتــــائج الفــــروق ، العقلیـــة البنائیــــة لــــدى نفــــس الطلبــــة فــــي تعـــدیل تصــــوراتهم الخطــــأ

الحاصـــلة فـــي المقـــابالت التقریریـــة القبلیـــة والبعدیـــة بـــین الطلبـــة بعـــد دراســـتهم التجریبیـــة وعمـــق 
  .التغیر المفهومي الحاصل لدیهم

  ):2007(دراسة رصرص  -6
هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة فاعلیــة البرنــامج المقتــرح لعــالج األخطــاء الشــائعة فــي حــل 

  .دبي بغزةالمسألة الریاضیة لدى طلبة األول الثانوي األ

) 4(المنهجــین الوصـفي و التجریبــي ، وتكونـت عینــة الدراسـة مــن  تهواتبـع الباحـث فــي دراسـ
، وشـعبتین لإلنـاث إحـداهما ضـابطة، شعبتین للذكور إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة، شعب

  .طالبًا وطالبة) 165(وبلغ حجم العینة ، واألخرى تجریبیة

لـدى طلبـة الصـف األول الثـانوي  خطاء األكثر شـیوعاً تم إعداد اختبار تشخیصي لتحدید األ
التشخیصــي  قبلــي وبعــدي علـــي مجمــوعتي الدراســة التجریبیـــة  ختبـــاراالاألدبــي، وبعــد تطبیــق 

أظهــرت نتــائج الدراســة فاعلیــة البرنــامج المقتــرح فــي عــالج األخطــاء الشــائعة فــي و والضــابطة، 
  .طلبة الصف األول الثانوي األدبي حل المسألة الریاضیة لدى

  

  



 

68 

  ):(Savinainen & others, 2006دراسة سافینان وآخرون   -7

ـــى معرفــــــة أثــــــر اســــــتخدام إســــــتراتیجیة التجســــــیر المعرفــــــي والتفــــــاعالت  هــــــدفت الدراســــــة إلـــ
االجتماعیـة فــي تعـدیل تصــورات الطلبــة نحـو الفهــم الصـحیح لقــانون نیــوتن الثالـث وتطبیقــه فــي 

  .ةسیاقات مختلف

المـــنهج التجریبـــي، حیـــث تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن مجمـــوعتین  تهواتبـــع الباحـــث فـــي دراســـ
 -10(طالــب وطالبــة مــن هولنــدا تتــراوح أعمــارهم بــین ) 22(  امنهــ تجریبیــة وضــابط عــدد كــلٍّ 

أســئلة رئیســیة مكونــة مــن عــدة  ةوقــد تــم إعــداد اختبــار تشخیصــي مكــون مــن أربعــ، عامــاً ) 23
ســؤاًال  16ومــن ثــم وضــع الباحــث ، اء مقــابالت مــع الطلبــة وأخــذ النتــائجوتــم بعــدها إجــر ، بــدائل

مــن المتعلقــة بالمفــاهیم والتســارع والحركــة حــول قــانون نیــوتن الثالــث متعــدد الخیــارات وقــد طبــق 
  .على المجموعتین  التجریبیة والضابطة

وقــد أثبتــت النتــائج فاعلیــة إســتراتیجیة التجســیر المعرفــي فــي تعــدیل تصــورات الطلبــة نحــو  
  .الفهم الصحیح لقانون نیوتن الثالث

  ) :2005(دراسة متولي  -8

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــي معرفـــــة فاعلیـــــة اســـــتخدام األمثلـــــة المضـــــادة فـــــي تصـــــویب    
  . التصورات الخطأ لبعض المفاهیم والتعمیمات لدى طالب المعلمین شعبة الریاضیات

المــنهج التجریبــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن الطــالب المعلمــین  تهاتبــع الباحــث فــي دراســ
، واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي، سـلطنة عمــان شـعبة الریاضــیات بكلیــة التربیــة بصــور فــي

واألخـرى تجریبیـة تكونـت مـن  اً طالبـ) 28(مجمـوعتین إحـداها ضـابطة تكونـت مـن  ختـاراحیـث 
وقــام بتصــمیم اختبــار یهــدف إلــى تشــخیص التصــورات الخطــأ األكثــر شــیوعًا عنــد ، اً طالبــ) 30(

  . طالب شعبة الریاضیات

امج المقتـرح فـي تصـویب التصـورات الخطـأ لـبعض المفـاهیم وقد أثبتـت النتـائج فاعلیـة  البرنـ
  . والتعمیمات الریاضیة
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  :(Christou & Vosniadou, 2005)دراسة تشریستو و فوسنیادو   -9
هــدفت الدراســة إلـــى معرفــة أثـــر اســتراتیجیات التغیــر المفهـــومي فــي طریقـــة تفســیر الطـــالب 

  .وتأثیر ذلك على البني المعرفیة لدیهم، للرموز الجبریة

طالبـــًا  )57(اتبـــع الباحثـــان فـــي دراســـتهم المـــنهج التجریبـــي، وقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
) 15- 14(وبحــدود عمریــة مــن ، مــن الصــف التاســع) 21(، مــن الصــف الثــامن) 36(وطالبــة 

وقـــد قـــدم الباحثـــان ، وتجریبیـــةو قـــام الباحثـــان بتقســـیم الطـــالب إلـــي مجمـــوعتین ضـــابطة ، ســـنة
وقـــد ، لضـــابطة والتجریبیـــة حـــول المفـــاهیم الجبریـــة األولیـــة لـــدى الطلبـــةللمجمـــوعتین ا هاناســـتب

  :تكونت االستبانة من المفاهیم التالیة

، وبعـد تطبیـق ) ∞-( -) ∞(–األعـداد الحقیقیـة  –األعـداد الصـحیحة  –األعداد الطبیعیـة 
إســـتراتیجیات التشـــبیهات وتطبیـــق االســـتبانة البعدیـــة وتحلیـــل نتـــائج االختبـــار باســـتخدام اختبـــار 

وأصــــبحت نتــــائج االختبــــار أقــــوى والمفــــاهیم ، وجــــد أن الطلبــــة تفوقــــوا بعــــدیاً ، التبــــاین األحــــادي
  .الجبریة أوضح للطلبة

ومي فـــي تصــحیح تفســـیر الطـــالب وأثبتــت نتـــائج الدراســة فاعلیـــة اســتراتیجیات التغیـــر المفهــ
  .للرموز الجبریة وتقویتها لدیهم

  ):(Haber & Abboud, 2005دراسة هبر و أبود  -10

هــــدفت الدراســـــة إلــــى معرفـــــة أثــــر اســـــتخدام اســــتراتیجیات التغیـــــر المفهــــومي فـــــي تعـــــدیل   
یــة فــي التصــورات الخطــأ فــي التفاضــل والتكامــل فــي األقســام العلمیــة بالجامعــة األمریكیــة اللبنان

  .بیروت

وقد استخدم الباحثان أسلوب المقابالت الشخصیة ألخذ فكرة عامة عن وجود مفـاهیم خطـأ  
ومــن ثــم أجــرى دراســتهما علــى مجمــوعتین مــن األقســام العلمیــة مجموعــة ضــابطة ، لـدى الطلبــة

اهج للمفـاهیم الریاضـیة الـواردة فـي منـ اً تشخیصی اً وقد استخدم الباحثان اختبار ، واألخرى تجریبیة
ــــة ــــدى الطلب ــــًا وبعــــدیًا أ االختبــــارتطبیــــق  وبعــــد، التفاضــــل والتكامــــل ل ــــاحثین أثــــر  تضــــحقبلی للب
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اســتراتیجیات التغیــر المفهــومي فــي تعــدیل المفــاهیم الخطــأ لــدى الطلبــة وتفوقهــا علــى نظیرتهـــا 
  .لطرق التدریس التقلیدیة أو العادیة

  ):2005(دراسة عفانة وأبو ملوح  -11

لكشــف عــن التصــورات الخطــأ للمفــاهیم الریاضــیة لــدى طــالب الصــف هــدفت الدراســة إلــى ا
السابع األساسي بغزة وتحدیـدها والوقـوف علـى أثـر النمـوذج المقتـرح فـي عـالج تلـك التصـورات 
لدى الطالب منخفضي التحصیل في الریاضیات ومـدى احتفـاظهم بالمفـاهیم الریاضـیة التـي تـم 

  .عالجها باستخدام النموذج

ان بإعــداد اختبــار تشخیصــي للكشــف عــن تلــك التصــورات الخطــأ وفــي ضــوء لــذا قــام الباحثــ
) %30(ذلك االختبار حدد الطالب ذوي التحصیل المنخفض وهـم الطـالب الـذین حصـلوا علـى

فـأكثر وبـذلك  )%70(من المفـاهیم أو الـذین تكـون لـدیهم تصـور خطـأ للمفـاهیم الریاضـیة بنسـبة
، تحــددت عینــة البحــث التجریبیــة التــي طبــق علیهــا النمــوذج المقتــرح لعــالج التصــورات الخطــأ

ثم قام الباحثان بتطبیق النمـوذج المقتـرح مباشـرة وباسـتخدام ، طالباً ) 32(حیث بلغ عدد أفرادها 
النتــائج  لعینتــین مــرتبطتین والنســبة المئویــة واختبــار حســن المطابقــة،  فكشــفت) ت(اإلحصــائي 

عــن التصــورات الخطــأ للمفــاهیم الریاضــیة لــدى طــالب منخفضــي التحصــیل وفاعلیــة النمــوذج 
واحتفـاظهم بالتصـورات الصـحیحة لتلـك ، المقترح في عالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة

  .المفاهیم

  ):(Vamvakoussi & Vosniadou, 2004دراسة فامفكسي و فوسنیادو  -12

ى معرفــة أثـر اســتخدام إســتراتیجیة فوسـنیادو المعرفیــة القائمـة علــى الــتعلم هـدفت الدراســة إلـ 
  .القصدي في إحداث التغیر الالزم في بني الطلبة حول األعداد النسبیة

تتكـون مـن  سـتبانهاالمـنهج التجریبـي، وتكونـت أداة الدراسـة مـن  تهمفي دراس انواتبع الباحث 
محــور یهــتم بالصــور المتماثلــة لإلعــداد النســبیة والمحــور الثــاني اهــتم بتمثیــل  :محــورین رئیســین

فـردًا عشـوائیًا مـن طلبـة  16أمـا عینـة الدراسـة فتكونـت مـن ، األعداد النسبیة علـى خـط األعـداد
وقــد تــم إعــداد ، أعمــارهم الخامســة عشــرة المــدارس اإلعدادیــة فــي منطقــة أثینــا ممــن لــم تتجــاوز
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األعـداد النسـبیة وتـم تطبیقـه  لفقرة حول المفاهیم الواردة حو ) 20(من  اختبار تشخیصي مكون
بعــدیًا علــى نفــس المجموعــة وقــد تبــین تــأثیر اســتراتیجیات التغیــر المفهــومي القائمــة علــى الــتعلم 

 ى الباحثـــانلعینتـــین مـــرتبطتین، ولـــذلك أوصـــ) ت(القصـــدي، وقـــد تبـــین ذلـــك باســـتخدام اختبـــار 
  .یر المفهومي لفاعلیتها العالجیةبعمل دراسات أخرى حول التغ

  ):  (Amoah, 2003دراسة أموه  -13

التشبیهات المتعـددة والـتعلم التعـاوني الكمبیـوتري فـي  تيهدفت الدراسة لمعرفة أثر إستراتیجی
  .التغیر المفهومي في مادة التفاضل والتكامل لدى الطلبة

وطالبـة فـي جامعـة  اً طالبـ) 97(وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي، وطبق الدراسة على  
%) 24.5(حیـــث بلغـــت نســـبة الطالبـــات ، الشـــمال فـــي المقاطعـــة الشـــمالیة مـــن جنـــوب أفریقیـــا

وقــد قســم ، ســنة 19.7و بلــغ متوســط ســن المشــاركین فــي الدراســة %) 75.5(ونســبة الطــالب 
مجموعـــة تـــدرس باســـتخدام إســـتراتیجیة التشـــبیهات  C2 , C1الباحـــث العینـــة إلـــى مجمـــوعتین 

واألخرى باستخدام التعلم التعاوني المعتمد علي الحاسـوب، ثـم تـم تطبیـق االختبـار التشخیصـي 
  :للباحث لتالیةبعدیًا علي المجموعتین وقد ظهرت النسب ا

  .من الطالب قد أنجزوا أكثر بالتعلم التعاوني المعتمد علي الحاسوب)%82(ما نسبته -
 .بالتعلم بطریقة التشبیهات المتعددةمن الطالب قد أنجزوا أكثر )%71(ما نسبته -

وتفـوق اإلسـتراتیجیتین ، وقد أثبتت النتائج عـدم وجـود فـروق كبیـرة فـي اسـتجابات المتعلمـین 
  .على نظیرتیهما التقلیدیة، وفاعلیة اإلستراتیجیتین في إحداث التغیر المفهومي لدي الطلبة

 ):2003(دراسة الخضراوي  -14

لـى أثـر اسـتخدام إسـتراتیجیة مـا وراء المعرفـة علـي تشــخیص هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف ع 
طــــالب الفرقــــة الرابعــــة شــــعبة الریاضــــیات لألخطــــاء المتضــــمنة بــــالحلول المكتوبــــة للمشــــكالت 

  .الریاضیة وأسباب تلك األخطاء
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طالبـــًا وطالبـــة ) 34(وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
وقد تـم إعـداد اختبـار للتعـرف علـى أداء ، الریاضیات بكلیة التربیة بسوهاج بالفرقة الرابعة شعبة

الطــالب فــي تحدیــد األخطــاء المتضــمنة فــي الحلــول المكتوبــة للمشــكالت الریاضــیة مــن مقــرر 
. وقــد تــم تطبیــق االختبــار قبــل وبعــد تطبیــق إســتراتیجیة مــا وراء المعرفــة، الصــف األول الثــانوي

لإلســـتراتیجیة المقترحـــة أثـــر واضـــح فـــي تحســـین أداء الطـــالب فـــي وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن 
  .تحدید األخطاء وأسبابها

  ):2003(دراسة السعید  -15

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أنمـــاط األخطـــاء الشـــائعة لـــدى طلبـــة الصـــفین الخـــامس 
ر علـــى الكســـو ) ÷ ، ×، -، (+ والســـادس األساســـیین فیمـــا یتعلـــق بالعملیـــات الحســـابیة األربـــع 

وأثـر كـل منهـا علـى متوسـط الـدرجات ، ومدى درجة شیوع مثل هـذه األخطـاء، العشریة والعادیة
  ).السادس، الخامس(المستوى التعلیمي ، )إناث، ذكور(من ناحیة الجنس 

طالبـــــًا ) 321(وتكونــــت عینـــــة الدراســــة مـــــن ، الباحثـــــة المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي تبعــــتا 
، شــعب ذكــور) 4(منهــا ، شــعب) 8(البــة مــوزعین فــي ط) 131(، طالبــاً ) 190(مــنهم ، وطالبــة

أعـدت الباحثــة اختبـارًا تشخیصـیًا یتـألف مــن قسـمین أحـدهما متعلـق بالكســور ، شـعب إنـاث) 4(
فقـرة ) 14(والثـاني مـن ، فقـرة) 16(ویتألف القسـم األول مـن ، واآلخر بالكسور العشریة، العادیة

االختبــار تــم تحلیــل األخطــاء ورصــدها  وبعــد تطبیــق، وثــم التحقــق مــن صــدق االختبــار وثباتــه
، وتم رصـد النسـبة المئویـة فـي الصـفین لألخطـاء الشـائعة، وتصنیفها من حیث العملیات األربع

فـــي  )%71.6(وبنســبة، فــي العملیــات الحســـابیة علــى الكســور العشــریة )%64.4(وذلــك بنســبة
  .العملیات على الكسور العادیة

وتوصلت الدراسة إلى أنه ال یوجد فروق فـي درجـة شـیوع األخطـاء لـدى الطـالب والطالبـات 
. فـي الصـفین الخــامس والسـادس فــي العملیـات الحسـابیة األربــع علـى الكســور العادیـة والعشــریة

عـدد طلبـة فـي باإلضافة إلى أن درجة األخطـاء لـدى طلبـة الصـف الخـامس أكثـر شـیوعًا منهـا 
  .عملیات الحسابیة على الكسور العادیةالصف السادس في ال
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وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة إجـــراء دراســـات لمعرفـــة األخطـــاء فـــي العملیـــات الحســـابیة علـــى 
  .الكسور التي تستمر مع الطلبة في المرحلة الثانویة

  ):2002( حمادهدراسة أبو  -16

الجبریــة  هــدفت الدراســة إلــى إعــداد برنــامج لعــالج صــعوبات حــل المســألة الریاضــیة اللفظیــة
  .لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

ة الدراســــة حیــــث تكونـــت عینــــ، اتبـــع الباحــــث فـــي دراســــته المنهجـــین الوصــــفي و التجریبـــي 
وتكونـت ، طالبـًا وطالبـة) 167(وبلـغ حجـم العینـة الدراسـیة ، وطالبـة اً طالبـ) 509(الوصفیة من 

وشــعبتین ، واألخــرى تجریبیــةشــعبتین للــذكور إحــداهما ضــابطة ، شــعب) 4(عینــة الدراســة مــن 
  .لإلناث إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة

استخدم الباحث في دراسته اختبار تشخیصي لتحدیـد صـعوبات حـل المسـألة الریاضـیة لـدى 
، علـى إسـتراتیجیة عالجیـة للتغلـب علـى هـذه الصـعوبات اً قائمـ  اً مقترحـ اً ثم أعـد برنامجـ، الطلبة

  .یلي قبلي و بعديواستخدم الباحث كذلك اختبار تحص

عالیـــة البرنـــامج المقتـــرح لعـــالج صـــعوبات حـــل المســـألة الریاضـــیة فوتوصـــلت الدراســـة إلـــي 
  .اللفظیة الجبریة لدى الطلبة

  ):2001(عطایا دراسة أبو  -17

ـهـدفت الدراســة إلــى تشــخیص األخطــاء الشـــائعة فــي وحــدة الحــدود والمقــادیر الجبریــة لـــدى 
عداد برنامج مقترح لعالجها، طلبة الصف السابع األساسي بغزة ٕ   .وا

وتكونـت عینـة الدراسـة الوصـفیة مـن ، التجریبـيو الوصـفي  یناتبع الباحث في دراسته المنهج
طالبـــًا وطالبـــة فـــي ) 2475(طالبـــًا وطالبـــة مـــن مجتمـــع الدراســـة األصـــلي البـــالغ عـــدده ) 843(

اســــتخدم ، ةالصـــف الســـابع األساســـي التـــابعین لمـــدارس وكالـــة الغـــوث بالمنطقـــة الوســـطى بغـــز 
ثــم ، لتحدیــد الوحــدة الدراســیة التــي اشــتملت علــى أعلــى نســبة أخطــاء اً تشخیصــی اً الباحــث اختبــار 

، أعــد الباحــث برنامجــًا مقترحــًا قائمــًا علــى إســتراتیجیة التغییــر المفهــومي لعــالج هــذه األخطـــاء
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ومجموعـة ضـابطة ) صـف طـالب وصـف طالبـات(وتكونت عینة البحث من مجموعة تجریبیة 
  ).الب وصف طالباتصف ط(

وأظهـرت نتـائج هــذه الدراسـة فعالیـة البرنــامج المقتـرح لعـالج األخطــاء الشـائعة فـي المفــاهیم  
الجبریـة لـدى طلبــة الصـف الســابع األساسـي مــن خـالل توصـل الدراســة إلـى وجــود فـروق داللــة 
إحصــائیة بـــین متوســـط درجــات طلبـــة المجموعـــة الضـــابطة ومتوســط درجـــات طلبـــة المجموعـــة 

  .ریبیة لصالح المجموعة التجریبیةالتج

 ):2001(دراسة محمد  -18

هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن التصــورات الخطــأ الشــائعة فــي الكســور العشــریة لــدى 
أثـــر اســــتخدام إســـتراتیجیة المتوســــط  إلـــيوكـــذلك التعــــرف ، بتـــدائيالاتالمیـــذ الصـــف الخــــامس 

  .المفاهیمي في تعدیل تلك التصورات

اتبــــع الباحــــث فــــي دراســــته المنهجــــین الوصــــفي و التجریبــــي، وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن  
تلمیـذًا وتلمیــذة بالصـف الخــامس ) 189(مجمـوعتین مــن التالمیـذ مجموعــة التشـخیص وعــددهم 

البحـث وعـددهم  ةومجموعـ، االبتدائي بمدینة سوهاج للكشف عن التصورات الخطأ عنـد الطلبـة
تجریبیـــة لتنفیـــذ اإلســـتراتیجیة المقترحـــة علـــیهم  خـــرىواألضـــابط  ااهمحـــدإتلمیـــذًا وتلمیـــذة ) 45(

  . ومعرفة فاعلیتها في تعدیل تلك التصورات

األول لتحدیـد التصـورات الخطـأ الشـائعة ، في الكسور العشـریة ختباریناوقام الباحث بإعداد 
رات الخطـأ نسـبة حـدوث األخطـاء الدالـة علـى التصـو  إلـيوالثاني للتعـرف ، في الكسور العشریة

الشــائعة لــدى تالمیــذ مجموعــة الدراســة وقــد تــم تطبیــق االختبــار التشخیصــي الثــاني قبــل وبعــد 
  .تنفیذ تجربة الدراسة باستخدام اإلستراتیجیة المقترحة

وقــد توصــل الباحــث مــن خــالل نتــائج دراســته إلــى وجــود اتفــاق مــع الدراســات الســابقة فــي  
وضــــوع فـــاهیمي فــــي تعـــدیل التصـــورات الخطـــأ فـــي مفعالیـــة اســـتخدام إســـتراتیجیة المتوســـط الم

  . وذلك مقارنة بطریقة التدریس التقلیدیة أو العادیة، بتدائیةالكسور العشریة بالمرحلة اال
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  ):2000(البص  دراسة -19

هدفت الدراسة إلى تحدید كـم ونوعیـة التصـورات الخطـأ الشـائعة لـدى طـالب الصـف الثالـث 
كســاب الطــالب بعـض ، اإلعـدادي ٕ األشــكال المنظمــة للتفكیـر مــن خــالل دراسـة فاعلیــة بعــض وا

  .استراتیجیات تنمیة مهارات البحث عن الحل

ودراســة تفســیرات الطــالب ، وقــد توصــلت الدراســة بعــد فحــص نتــائج االختبــار التشخیصــي 
ــــة، إلــــى وجــــود تصــــورات خطــــأ لــــدیهم عــــن القــــوى الصــــحیحة والجــــذور حــــل المعــــادالت ، الدال

البحـث عـن  تيسـتراتیجیإ، ودوال الكسـور الجبریـة وأظهـرت الدراسـة فاعلیـة " ح"في  توالمتباینا
ــــالعكس فــــي تصــــویب التصــــورات الخ، نمــــط للحــــل ــــدى  طــــأوالعمــــل ب ــــك مقارنــــة الل طــــالب وذل

  .باإلستراتیجیة المعتادة

  ): 2000(دراسة عبد الرحمن -20

ـــة ثـــر التعلـــیم البنـــائي علـــي عـــالج أهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــي معرفـــة  أخطـــاء طـــالب المرحل
  .اإلعدادیة في الجبر

اتبـــع الباحـــث فـــي دراســـته المـــنهج التجریبـــي ، وهـــدفت الدراســـة إلـــى تـــدریس وحـــدة الحـــدود 
 هتمـتاو ، والمقادیر الجبریة بمقرر الجبر لطالب الصـف األول اإلعـدادي مـن المنظـور البنـائي

لت الدراســـة بتحلیـــل فـــأكثر مـــن الطـــالب وتوصـــ%) 25(كـــذلك بعـــالج األخطـــاء التـــي یقـــع فیهـــا
  : نتائج االختبار التشخیصي إلى وجود أخطاء لدى الطالب ناتجة عن

  . الخلط بین المفاهیم - 1
 . لبعض القواعد الجبریة طأتعمیمات خ - 2

 . عدم ألفة الطالب بالتعامل مع اإلشارات والرموز الجبریة - 3

 . استحداث قواعد لیس لها أساس ریاضي - 4

لم البنــائي فــي عــالج هــذه األخطــاء لــدى طــالب عینــة وأوضــحت النتــائج كــذلك فاعلیــة الــتع
  .الدراسة مقارنة باإلستراتیجیة المعتادة أو التقلیدیة
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Merenluoto & Lehدراسة میرنلتو و لتنن  -21 nen, 2000):(  

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر اســتراتیجیات التغیــر المفهــومي فــي عــالج صــعوبات 
  .بشكل أوسع في المفاهیم العددیةوخصوصًا و ، تعلیم الریاضیات

َ  :وقــد قســمت الدراســة إلــى قســمین  بإجابــات الطــالب حــول معــرفتهم القبلیــة حــول  قســم عنــي
، األعــداد النســبیة والحقیقیــة واســتطاعة إســتراتیجیات التغیــر المفهــومي فــي تعلــیم تلــك المفــاهیم

الـــذین أنهـــو دراســـة مـــن الطلبـــة ) 64(والقســـم اآلخـــر تـــم عـــرض اختبـــار المفـــاهیم العددیـــة علـــى
ــــارهم عشــــوائیًا مــــن) 18-17(التفاضــــل وأعمــــارهم لهــــم نفــــس  اً دراســــی اً صــــف) 24(ســــنة تــــم اختی
وقــــد تضــــمن االختبــــار تعریفــــات وتصــــنیفات ومســــائل معقــــدة فــــي حقیقــــة ، الظــــروف المحیطــــة

ومـــن ثـــم تـــم إعـــداد اســـتراتیجیات التغیـــر المفهـــومي وتطبیقهـــا علـــي ، األعـــداد النســـبیة والحقیقیـــة
وعــة التجریبیــة، ودرســت المجموعــة الضــابطة بالطریقــة العادیــة التقلیدیــة وطبــق االختبــار المجم

البعــدي علــي المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فوجــد فــروق واضــحة بــین المجمــوعتین لصــالح 
إحــالل المفهـوم الســلیم محــل القــدیم فــي بنیــة الطلبــة إلــي الباحثــان  توصــلالمجموعـة التجریبیــة و 

  .ألعداد والدوالالمعرفیة حول ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

77 

  : التعقیب على دراسات المحور األول

  : بالنسبة لألهداف: أوالً 

دى هــدفت بعــض الدراســات إلــى تشــخیص التصــورات الخطــأ فقــط وتحدیــد نســبة شــیوعها لــ
بینمــــا هــــدفت بقیــــة الدراســــات العربیــــة واألجنبیــــة إلــــى ، )2003الســــعید (كدراســــة ، الطــــالب

 . تشخیص التصورات الخطأ ودراسة أثر إستراتیجیة تدریسیة أو أكثر في تعدیلها

  : بالنسبة للعینة المختارة: ثانیاً 

الـــبعض اختـــار ، اختــارت مجموعـــة مــن الدراســـات عینــة الدراســـة مــن طـــالب المــدارس - 1
الــبعض اآلخــر ، )2003 ،الســعید؛ 2001 ،محمــد(ن طــالب المرحلــة االبتدائیــة كدراســة كــل مــ

 ؛2000 ،نعبــد الـــرحم(اختــار عینــة الدراســـة مــن طــالب المرحلـــة اإلعدادیــة كدراســة كـــل مــن 
عینــة الدراســة مــن طــالب المرحلــة  ختــاراوالــبعض اآلخــر ، )2009 ،وعطایــاأب ؛2000 ،الــبص

 ،سـالم ؛2009 ،لعـاوىالب ؛2007 ،رصـرص ؛2000 ،میرنلتـو و لتـنن(الثانویة كدراسة كل مـن 
سـافینان ( والبعض األخر استخدم أكثر من مرحلـة فـي عینـة الدراسـة كدراسـة كـل مـن ).2011

  ). 2007 ،برودیجر ؛2006 ،وآخرون
دراســات أخــرى اختــارت عینــة الدراســة مــن طلبــة الجامعــات والطلبــة المعلمــین كدراســة   - 2

 ،إبـــــراهیم ؛2005 ،متـــــولي ؛2005 ،هبـــــر و أبـــــود ؛2003 ،أمـــــوه ؛2003 ،شـــــحاتة(كـــــل مـــــن 
2007 .( 

  : بالنسبة ألدوات الدراسة: ثالثاً 

غالبیـــة الدراســـات العربیــــة واألجنبیـــة فـــي اســــتخدام اختبـــار تشخیصـــي لتقصــــي  تفقـــتا - 1
وكـان أغلــب االختبـارات مــن نــوع االختیـار مــن متعــدد ، األخطـاء المفاهیمیــة لـدى عینــة الدراســة

ن اختلفت عدد الفقرات ٕ   . ذو الشقین وا
أســــئلة  -أســــئلة اختیـــار مــــن متعـــدد(الدراســـات اســــتخدمت اختبـــارًا مــــن نـــوعین  بعـــض - 2

 ). 2001 ،أبو عطایا(كدراسة ) صواب وخطأ

( ومقــابالت شخصــیة كدراســة كــل مــن  اً تشخیصــی اً بعــض الدراســات اســتخدمت اختبــار  - 3
 ).2007 ،برودیجر ؛2005 ،بودأهبر و  ؛2001 ،حسن
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  : بالنسبة لمنهج الدراسة :رابعاً 

 ).2003السعید (الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي في دراستها بعض  - 1

وبعـــض الدراســـات اســـتخدمت منهجـــین فـــي دراســـتها وهمـــا المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي  - 2
 ؛2007 ،رصـــرص ؛2002، بوحمـــاده؛ أ2001 ،بوعطایـــاأ(والمـــنهج التجریبـــي كدراســـة كـــل مـــن

  ). 2011 ،سالم
فــي حــین اتبعــت معظــم الدراســات العربیــة واألجنبیــة المــنهج التجریبــي حیــث تــم تقســیم  - 3

ــــة وأخــــرى ضــــابطة لدراســــة أثــــر اإلســــتراتیجیة التدریســــیة  ــــى مجموعــــة تجریبی ــــة الدراســــة إل عین
 . المستخدمة مقارنة بالطریقة التقلیدیة

  : بالنسبة للنتائج: خامساً 

لـدى عینـات الدراسـة طالبـًا  تصـورات خطـأأكدت جمیع الدراسات الوصفیة على وجـود  -1
  . ومعلمین

ــــة االســــتراتیجیات التدریســــیة المســــتخدمة فــــي تعــــدیل  -2 ــــة أثبتــــت فعالی الدراســــات التجریبی
 . التصورات الخطأ لدى عینة الدراسة مقارنة بالطریقة التقلیدیة

 بـین الدراسـة الحالیـة والدراسـات السـابقة ومـا الـذي اسـتفادة ختالفأوجه الشبة واال 
 :الباحث من دراسات المحور األول

مــــن خــــالل تحلیــــل الدراســــات الســــابقة لمحــــور تشــــخیص التصــــورات الخطــــأ واســــتراتیجیات 
 وجــــهالدراســــة وتلــــك الدراســــات وكــــذلك أالباحــــث مــــا هــــو مشــــترك بــــین هــــذه  طتعــــدیلها، اســــتنب

  :االختالف وما یمیز هذه الدراسة عن تلك الدراسات وسوف یتناولها الباحث كالتالي

 ،أبــــود؛ هبــــر و 2005 ،بوملــــوحأعفانــــه و (مــــن ابه الدراســــة الحالیــــة مــــع دراســــة كــــلتتشــــ - 1
حیـــث كــان هـــدفها تشــخیص التصـــورات ) 2011 ،ســالم ؛2009 ،فوســـینادو؛ تشریســتو و 2005

 .ثر إستراتیجیة تعلیمیة في تعدیل تلك التصوراتفاهیم الریاضیة فقط عند الطالب وأالخطأ للم

 لدراســـات الســـابقة فـــي اســـتخدام إســـتراتیجیة جدیـــدة هـــي اختلفـــت الدراســـة الحالیـــة عـــن ا - 2
 في تعدیل التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة  استخدام المنظمات المتقدمة

تتمیز هذه الدراسة عن تلك الدراسات بالتركیز علـي موضـوع المفـاهیم الریاضـیة لوحـدة  - 3
 .الهندسة الفراغیة من محتوي منهج الریاضیات للصف العاشر
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خـذ المجتمـع والعینـة مـن الطلبـة اسـة مـع بعـض الدراسـات السـابقة فـي أهـذه الدر تتشـابه  - 4
 ،البلعـــاوى ؛2007 ،رصـــرص ؛2000 ،لتـــننیرنلتـــو و م(فـــي المرحلـــة الثانویـــة كدراســـة كـــل مـــن

  ).  2011 ،سالم ؛2009

تم االستفادة في هذه الدارسة من الدراسـات السـابقة فـي صـیاغة بنـود اختبـار تشـخیص  - 5
ــــم الرجــــوع لدراســــة كــــل ،الخطــــأالتصــــورات   ؛2009 ،البلعــــاوى ؛2009 ،ضــــهیر(مــــن  حیــــث ت

وغیرهـــا مـــن الدراســـات واإلطـــالع علــى نوعیـــة األســـئلة الموضـــوعیة وكیفیـــة ) 2007 ،رصــرص
تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطـار النظـري الخـاص بالتصـورات  اكم، صیاغتها

ســــتراتیجیات تعــــدیلها ٕ كمــــا تــــم االســــتفادة منهــــا فــــي اختیــــار األســــالیب ، الخطــــأ وخصائصــــها وا
 .اإلحصائیة المناسبة

علـى إكسـاب الطـالب وقد تبین للباحث مما سبق أن الطرق التقلیدیة قد ال تكون قادرة  - 6
الریاضـــیة والعلمیـــة الصـــحیحة وأن هنـــاك ضـــرورة إلـــى اســـتخدام إســـتراتیجیات حدیثـــة لمفـــاهیم ا

لتــدریس المفــاهیم الریاضــیة والعلمیــة التــي تعتمــد علــى تصــحیح مفــاهیم الطلبــة وذلــك لقــدرة هــذه 
 . على الكشف عن التصورات الخطأ لدى الطلبة ومحاولة تصحیحها اتاإلستراتیجی

 األول في استفاد الباحث من دراسات المحور: 

 .بناء اختبار تشخیص التصورات الخطأ - 1

 .اختیار عینة الدراسة - 2

 .إجراءات الدراسة المتبعة - 3

 .الطرق اإلحصائیة المتبعة - 4
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تـدریس الدراسات التي تناولت أثـر المنظمـات المتقدمـة علـي : المحور الثاني
  :الریاضیات

 :) 1998(دراسة الدیب  -1
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام المنظمـــات المتقدمـــة علـــى تحصـــیل طـــالب 

  . الصف العاشر في الریاضیات واتجاهاتهم نحوها في محافظة غزة

طالبـًا تـم تـوزیعهم علـى ) 162(وتكونت عینة الدراسـة مـن أربعـة فصـول دراسـیة بلـغ عـددها 
  . طالباً ) 80(نیة تجریبیة عددها والثا، طالباً ) 82(األولى ضابطة عددها : مجموعتین

مــن مقــرر الصــف العاشــر فــي " الــدوال المثلثیــه" فــي تصــمیم وحــدة  وتمثلــت أدوات الدراســة
قبلـــي وبعـــدي ، وفـــي إعـــداد اختبـــار تحصـــیلي، مــادة الریاضـــیات باســـتخدام المنظمـــات المتقدمـــة

  . تجاهإضافة إلى مقیاس اال

من تطبیق التجربة أشارت النتائج إلى تفوق طالب المجموعـة التجریبیـة علـى  نتهاءاالوبعد 
وتفـــوق ، وفـــي االتجـــاه نحـــو مـــادة الریاضـــیات، أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي التحصـــیل

اإلیجابیـــــة علـــــى أقـــــرانهم فـــــي المجموعـــــة  تجاهـــــاتاالطـــــالب المجموعـــــة التجریبیـــــة مـــــن ذوي 
طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة مـــن ذوي االتجاهـــات وتفـــوق ، الضـــابطة فـــي تحصـــیل الریاضـــیات

 .  السلبیة على أقرانهم في المجموعة الضابطة في تحصیل الریاضیات

 :) 1997(دراسة حسین  -2

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحدیـــد أثـــر المنظمـــات المتقدمـــة علـــى تعلـــم طـــالب الســـنة الرابعـــة 
  . یةبكلیات التربیة في استنباط بعض تعمیمات الهندسة التحلیل

بكلیـــة تربیـــة ، طالبـــًا وطالبـــة مســـجلین فـــي الســـنة الرابعـــة) 60(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
وتــم توزیــع المجمــوعتین عشــوائیًا بالتســاوي لتمثــل إحــداهما ، المنصــورة بجمهوریــة مصــر العربیــة

  . واألخرى المجموعة الضابطة، المجموعة التجریبیة
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ي مقســم إلــى قســمین یتكــون كــل منهمــا مــن وتمثلــت أداة الدراســة فــي إعــداد اختبــار تحصــیل
یهـــدف القســـم األول إلـــى قیـــاس قـــدرة الطلبـــة علـــى إعـــادة إجـــراء بـــراهین أتمـــوا . خمســـة أســـئلة

ویهــدف القســـم الثــاني إلـــى قیـــاس قــدرة الطلبـــة علـــى ، دراســتها لتعلیمـــات فــي الهندســـة التحلیلیـــة
  . إجراء براهین لتعلیمات جدیدة تتعلق بالهندسة التحلیلیة

نتــائج الدراسـة علــى وجــود فـروق دالــة بـین متوســطات درجــات طلبـة المجمــوعتین فــي  ودلـت
وكــذلك وجــود فــروق دالــة بــین متوســط ، القســم األول مــن االختبــار لصــالح المجموعــة التجریبیــة

درجات طلبة المجموعتین في القسم الثـاني مـن االختبـار التحصـیلي البعـدي لصـالح المجموعـة 
صلت هذه الدراسة إلى أن المنظم المتقدم حسن مـن قـدرة الطـالب علـى وقد تو . التجریبیة أیضاً 

  . البرهنة وزیادة فترة احتفاظهم بما تعلموه

   ):1993(دراسة سمعان و محمد  -3

أثـر اسـتخدام مـنظم الخبـرة المتقـدم فـي تـدریس وحـدة الهندسـة  إلـياستهدفت الدراسة التعرف 
الفراغیــة علــى بقــاء أثــر الــتعلم وتخفیــف القلــق الریاضــي لــدى طــالب الصــف األول مــن التعلــیم 

  .الصناعي والعالقة بین مستوى القلق وبقاء أثر التعلم

الفراغیــــة وانتهــــت الدراســــة إلــــى فعالیــــة مــــنظم الخبــــرة المتقــــدم فــــي تــــدریس وحــــدة الهندســــة  
أمـا ، واحتفاظ الطالب بمعلوماتهم بعد الدراسة أكثـر مـن الطـالب الـذین درسـوا بالطریقـة العادیـة

بالنسبة للعالقة بین مستوى القلق الریاضي وبقاء أثر التعلم فقـد أظهـرت النتـائج وجـود عالقـات 
  . ارتباطیه عكسیة بین درجات الطالب في المجموعة التجریبیة

 ):Glover ,1990(دراسة جلوفر  -4

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحدیــد كیفیــة تــأثیر قــراءة المنظمــات المتقدمــة بعنایــة علــى إجابــات 
  .التالمیذ عن أسئلة الدراسة

حیــث كانــت التجربــة األولــى لتالمیــذ المدرســة ، وقــد أجریــت ثــالث تجــارب فــي هــذا المجــال 
وقـــاموا بإعــادة صـــیاغته بألفـــاظ جدیــدة مـــع المحافظـــة ، المتوســطة الـــذین قـــرؤوا المــنظم المتقـــدم

  . على معناه
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وقــد أشــارت نتــائج هــذه التجربــة إلــى أن هــؤالء التالمیــذ قــد أجــابوا بصــورة ذات داللــة علــى 
. ة الدراسـة ذات المســتوى المـنخفض أكثـر مــن التالمیـذ الـذین لــم یسـتخدموا المـنظم المتقــدمأسـئل

أمــا التجربتــان الثانیــة والثالثــة فكانتــا لتالمیــذ المدرســة المتوســطة وطــالب الجامعــة وقــد أشــارت 
ـــذین قـــرؤوا وقـــاموا بإعـــادة صـــیاغة المـــنظم المتقـــدم أعطـــوا إجابـــات  النتـــائج إلـــى أن التالمیـــذ ال

  . على أسئلة الدراسة ذات المستوى المرتفع من أولئك الذین لم یستخدموا المنظم المتقدم أفضل

 ) :1990(دراسة الصادق  -5

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســــتخدام أســـلوب المـــنظم المتقـــدم مـــع أحـــد األنمــــاط 
  . لمرجأالمعرفیة على تحصیل طالب الصف الثاني الثانوي في الهندسة الفراغیة الفوري وا

وتـــم ، طالبـــاً ) 120(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن أربعـــة فصـــول مـــن مدرســـتین وبلـــغ عـــددها 
واألخـــرى ضـــابطة وعـــددها ، طالبـــاً ) 60(تقســـیمهم إلـــى مجمـــوعتین إحـــداهما تجریبیـــة وعـــددها 

  ). كل مجموعة تمثل فصلین من مدرسة(طالبًا ) 60(

وآخــر للمعلومــات ، ة المســتهدفةأمــا األدوات فتمثلــت فــي إعــداد اختبــار تحصــیلي فــي الوحــد
إضـــافة إلـــى تصـــمیم الوحـــدة المختـــارة فـــي ضـــوء ، واختبـــار آخـــر لألشـــكال المتضـــمنة، الســـابقة
  . وزوبلأنظریة 

وقــد توصــلت نتــائج الدراســـة إلــى فعالیــة وتفــوق أســـلوب التــدریس باســتخدام المــنظم المتقـــدم 
والمســــتویات فـــــي الهندســـــة علــــى الطریقـــــة التقلیدیــــة المعتـــــادة فــــي تـــــدریس وحــــدة المســـــتقیمات 

  . الفراغیة

أكثـــــر تحصـــــیًال فــــــي الریاضـــــیات مـــــن الطــــــالب  ســــــتقاللییناالوأشـــــارت إلـــــى أن الطـــــالب 
لى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا نتیجة التفاعل بـین أسـلوب التـدریس المسـتخدم ٕ ، المعتمدین وا

  . واألسلوب المعرفي لهؤالء التالمیذ في التحصیل البعدي والمؤجل

الباحـــث الطـــالب االســـتقاللیین بـــأنهم الـــذین یـــدركون أجـــزاء األشـــیاء فـــي صـــورة  وقـــد عـــرف
أمـــا الطـــالب المعتمـــدون فهـــم الـــذین یـــدركون التنظـــیم ، منفصـــلة أو مســـتقلة عـــن المجـــال الكلـــي

  . الشامل والكامل للمجال ویستجیبون للمثیر المركب ككل
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الدراســات التــي تناولــت أثــر المنظمــات المتقدمــة علــي تــدریس : المحــور الثالــث
  :المواد األخرى

 ):2007(حمد أدراسة  - 1

ــــة وأنشــــطة  ــــة اســــتخدام المنظمــــات المتقدمــــة المرئی ــــي معرفــــة فاعلی هــــدفت هــــذه الدراســــة إل
  .الذكاءات المتعددة في تنمیة بعض مهارات التفكیر لدي أطفال الریاض

) 75(التجریبـي وتكونـت عینـة الدراسـة مـن و الوصـفي  ینالباحثة في دراسـتها المنهجـ تاتبع 
وطفلة من روضـة الشـروق بمدینـة المنصـورة، بمحافظـة الدقهلیـة وزعـت علـي مجمـوعتین  طفالً 

  .وطفلة  طفالً ) 35(تجریبیة عددها  خرىواألوطفلة  طفالً ) 40(األولي ضابطة عددها 

األطفـــال الـــذین درســـوا بواســـطة المنظمـــات المتقدمـــة المرئیــــة وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن 
  .وأنشطة الذكاءات المتعددة قد حققوا نتائج أفضل من الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة المتبعة

 ):2003(دراسة فتحي   - 2

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــي معرفـــة تـــأثیر اســـتخدام المنظمـــات  المتقدمـــة فـــي تنمیـــة تحصـــیل 
  .لیة البنات في مادة المناهج بجامعة عین شمسالطالبات المعلمات بك

طالبــة وزعــت ) 60(اتبــع الباحــث فــي دراســته المــنهج التجریبــي وتكونــت عینــة الدراســة مــن  
  .طالبة) 30(طالبة واالخري تجریبیة عددها ) 30(علي مجموعتین األولي ضابطة عددها 

نظـیم وصـیاغة المحتـوى وت، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار تحصـیلي قبلـي وبعـدي
حیث تمت صـیاغة االختبـار علـي نمـط االختیـار ، الدراسي وفق إستراتیجیة المنظمات المتقدمة

  .عبارة) 54(وبلغ عدد عبارات االختبار " ختیاراتاأربعة "من متعدد 

ات المتقدمـة قـد حققـن بواسـطة المنظمـ الالئـي درسـنوأوضحت نتائج الدراسة أن الطالبـات  
  .بالطریقة التقلیدیة المتبعة الالئي درسني التحصیل من نتائج أفضل ف
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 ) :2003(دراسة الفي  - 3
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــي معرفـــة  أثــــر اســـتخدام المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تنمیـــة المهــــارات 

  .اإلمالئیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

وزعــت  اً طالبــ )66(اتبــع الباحــث فــي دراســته المــنهج التجریبــي وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
  .اً طالب) 32(واالخري تجریبیة عددها  اً طالب) 34(علي مجموعتین األولي ضابطة عددها 

وتنظـیم وصـیاغة المحتـوى ، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار تحصـیلي قبلـي وبعـدي
الدراســي وفــق إســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة، وبعــد تطبیــق االختبــار التحصــیلي قبلــي وبعــدي 

والضـابطة، أشـارت النتـائج إلـى كفـاءة المنظمـات المتقدمـة فـي تنمیـة  ةالمجوعتین التجریبیعلي 
حداثـة : المهارات اإلمالئیة لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة، ویرجع ذلـك إلـى عـدة أسـباب منهـا

وتقـــدیم المـــنظم المتقـــدم للتالمیـــذ یعطـــیهم صـــورة مـــوجزة ، المنظمـــات المتقدمـــة بالنســـبة للتالمیـــذ
  .دة عن عناصر الدرس مما یسهل من استیعابهم وفهمهم لهومحد

 ):2003(دراسة دحالن  - 4

ثــر مـات المتقدمـة علـي التحصـیل وبقـاء أثـر اســتخدام المنظهـدفت هـذه الدراسـة إلـي معرفـة أ
  . التعلم في مادة النحو لدي طالب الصف الثامن بغزة

طالـب ) 100(واستخدم الباحـث فـي دراسـته المـنهج التجریبـي ، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن  
) 50(تجریبیــة عــددها  خــرىاألو  اً طالبــ) 50(وزعــت علــي مجمــوعتین األولــي ضــابطة عــددها 

  .اً طالب

وتنظـیم وصـیاغة المحتـوى ، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار تحصـیلي قبلـي وبعـدي
  .راتیجیة المنظمات المتقدمةالدراسي وفق إست

وأوضــحت نتــائج الدراســة أن الطــالب الــذین درســوا بواســطة المنظمــات المتقدمــة قــد حققــوا  
  .ثر التعلم من الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة المتبعةأنتائج أفضل في التحصیل وبقاء 
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 ):2002(لیاس دراسة إ - 5
المتقدمــة والتخصــص فــي تحصــیل ثــر اســتخدام المنظمــات هــدفت هــذه الدراســة إلــي معرفــة أ

 -دراســـة تجریبیـــة علـــي طالبـــات كلیـــة التربیـــة بجامعـــة الملـــك فیصـــل"المســـتوي الثـــاني  طالبـــات
ة وزعــــت علــــي أربــــع مجموعــــات، طالبــــ) 120(عینــــة الدراســــة مــــن  وتكونــــت ،"جامعــــة دمشــــق

) طالبــــة تخصــــص أدبــــي 30ي و طالبــــة تخصــــص علمــــ 30(ن ضــــمت مجمــــوعتین تجــــریبیتی
) طالبــــة تخصــــص أدبــــي 30و طالبــــة تخصـــص علمــــي  30(ن ضــــمت تیومجمـــوعتین ضــــابط

. تخصصـــــــات علمیـــــــة) ریاضــــــیات، أحیـــــــاء، فیزیــــــاء(: التخصصــــــات التالیـــــــة عتبـــــــرتحیــــــث ا
تخصصـات ) ، دراسـات إسـالمیةجتمـاعالغات أجنبیة، لغة عربیة، تاریخ، علـم (: والتخصصات

  .أدبیة

وتنظـیم وصـیاغة المحتـوى ، يوتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار تحصـیلي قبلـي وبعـد
  .الدراسي وفق إستراتیجیة المنظمات المتقدمة

اســطة المنظمــات المتقدمــة قــد حققــن بو  الالئــي درســنوأوضـحت نتــائج الدراســة أن الطالبــات 
المسـتخدم ) اإللقـاء والمحاضـرة(بالطریقـة التقلیدیـة  الالئـي درسـننتائج أفضل في التحصیل من 

  .في التدریس الجامعي

 ):1996(السلیم دراسة  - 6
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مـدى فاعلیـة اسـتخدام المنظمـات المتقدمـة فـي تـدریس بعـض 

  . ومدى احتفاظهن بهذه المفاهیم، مفاهیم مقرر طرائق تدریس العلوم على تحصیل الطالبات

 وبلـغ عـددها، بالریـاض وشملت عینـة الدراسـة طالبـات الفرقـة الثالثـة مـن كلیـة التربیـة للبنـات
طالبـة واألخـرى تجریبیـة ) 40(األولـى ضـابطة عـددها : وزعن على مجموعتین طالبات) 110(

  . طالبة) 75(بلغ عددها 

وقائمة بالمنظمـات المتقدمـة والتنظیمـات ، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار تحصیلي
  . وزوبلأالهرمیة إضافة إلى إعداد نماذج تدریسیة وفقًا لمراحل نموذج 
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ي درســن ئــطبیــق التجربــة أشــارت النتــائج إلــى تفــوق طالبــات المجموعــة التجریبیــة الالوبعــد ت
ي درســن بالطریقــة التقلیدیــة فـــي ئــبالمنظمــات المتقدمــة علــى طالبــات المجموعــة الضـــابطة الال

 . التحصیل واالحتفاظ بالمادة المتعلمة لمدة أطول

 : )Kirkland ,1995(دراسة كیركالند  - 7
معرفــة أثــر الشــرح بالتلفــاز والتعزیــز التكنولــوجي مثــل التركیــز علــى  هــدفت هــذه الدراســة إلــى

وغیـاب أو وجـود المنظمـات المتقدمـة فـي ) High light key concepts(المفـاهیم المفتاحیـة 
دراك وتفصــیل التالمیــذ ذوي االالتعلــیم الصــفي علــى فهــ ٕ وقــد قــدم أربعــة ، الخاصــة حتیاجــاتم وا

وعات علمیة مختلفة واسـتخدم منهـاج الصـف الثـامن خطة تدریسیة تغطي موض) 15(مدرسین 
، األهـــداف العامـــة والســـلوكیة: (واســـتخدمت كافـــة الـــدروس البنـــاء الشـــائع ویتمثـــل فـــي، كمحـــك

وآخــــر  نفعالیـــاً ومقیاســـًا ا، والمنظمـــات المتقدمـــة، ومجمـــوع مفـــردات اللغــــة، والمفـــاهیم المفتاحیـــة
  ). معرفیاً 

ــــة الدراســــة مــــن  ــــذاً ) 117(وتكونــــت عین ــــة ) 68(مــــنهم ، تلمی ــــزمهم حاجــــات تعلیمی ــــذًا یل تلمی
ــــى فهــــم الطــــالب وتفــــاعلهم مــــع نوعیــــات الشــــرح ، خاصــــة ــــة تركــــزت عل ــــاحثون قبلی وأجــــرى الب
  . المختلفة

  : وأشارت نتائج الدراسة إلى أن

هنــاك أثــرًا إیجابیــًا لتحصــیل الطلبــة وذلــك باســتخدام المنظمــات المتقدمــة ووصــل األداء  -1
  . ما اقترن المنظم المتقدم بالتركیز على المفاهیم المفتاحیةعلى معدالته عندأإلى 

أظهر جمیع الطالب أعلى إثارة مع الفیـدیو خاصـة عنـدما یكـون مسـبوقًا بتقـدیم المـنظم  -2
وتــدعم هـــذه ، المتقــدم وأوضــحت الدراســة أن المــنظم الشــارح یســـهل الــتعلم ویطیــل اســتبقاء أثــره

والمــنظم المتقــدم فــي زیــادة الفهــم واإلدراك والتحصــیل  اوزوبــلالدراســة التــأثیر اإلیجــابي لنظریــة 
  . لدى الطالب

 

 ): 1994(دراسة الباسط  - 8
، االنبســـــاط(هــــدفت هــــذه الدراســـــة إلــــى معرفـــــة أثــــر تفاعـــــل اســــتخدام المنظمـــــات المتقدمــــة 

بمعنــى توجیــه انتبــاه المعلمــین ، علــى التحصــیل الدراســي لطالبــات الكلیــات المتوســطة) االنطـواء
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مـــع مراعـــاة خصائصـــه ، میـــة تقـــدیم المـــادة العلمیـــة بمـــا یـــتالءم والبنیـــة المعرفیـــة للمـــتعلمإلـــى أه
  . وسماته الشخصیة عند تقدیمها له

ــــة الدراســــة مــــن  ــــة المعلمــــات ) 128(وتكونــــت عین ــــى بكلی ــــة مــــن طالبــــات الفرقــــة األول طالب
األولـــى  :وبعـــد تحدیـــد المنبســـطات مـــنهن والمنطویـــات تـــم تـــوزیعهن إلـــى مجمـــوعتین، بالرســـتاق

طالبـــة مـــن ) 64(واألخـــرى ضـــابطة وعـــددها ، طالبـــة مـــن المنطویـــات) 64(تجریبیـــة وعـــددها 
  . المنبسطات

، االنبســاط (ومقیــاس ، اختبــار تحصــیلي وآخــر للــذكاء العــالي: وتمثلــت أدوات الدراســة فــي 
  . وأعد الباحث دلیًال للمعلم صمم فیه المحتوى بأسلوب المنظمات المتقدمة) االنطواء

أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي التحصـــیل الدراســـي بـــین  وقـــد
وكـــذلك أظهـــرت الدراســـة تفـــوق المعالجـــة التعلیمیـــة . المجمـــوعتین لصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة

  .المتمثلة في استخدام المنظمات المتقدمة في التدریس مقارنة بمعالجة عدم استخدامها

 ) :1994(دراسة إبراهیم  - 9

القـــائم علــــى  ســـتقبالقـــة المــــنظم المتقـــدم فـــي الـــتعلم باالســـتهدفت هـــذه الدراســـة معرفـــة عالا
  . المعنى بالذاكرة طویلة المدى لدى طالب الصف األول الثانوي

طالبــة مــن الصــف األول الثــانوي مــن مدرســة جمــال عبــد ) 185(وقــد بلغــت عینــة الدراســة 
األولـــى تجریبیـــة یتلقـــى ، تـــم تقســـیمهن عشـــوائیًا إلـــى مجمـــوعتین، الناصـــر للبنـــات فـــي الزقـــازیق

وتــم توزیــع المجموعــة ، والثانیــة ضــابطة ال یتلقــى أفرادهــا منظمــًا متقــدماً ، أفرادهــا منظمــًا متقــدماً 
  : إلى أربع مجموعات فرعیة التجریبیة

األولـــى یتلقـــى أفرادهـــا منظمـــًا متقـــدمًا مـــع تنظـــیم هرمـــي للمعلومـــات علـــى شـــكل خـــرائط  -1
  . معرفیة مع إعادة صیاغة للمنظم المتقدم

والثانیــة یتلقـــى أفرادهــا منظمـــًا متقــدمًا مـــع تنظــیم هرمـــي للمعلومــات علـــى شــكل خـــرائط  -2
 . قدممعرفیة بدون إعادة صیاغة للمنظم المت
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والثالثــة یتلقــى أفرادهــا منظمــًا متقــدمًا مــع تنظــیم عشــوائي للمعلومــات مــع إعــادة صــیاغة -3
 . للمنظم المتقدم

والرابعة یتلقى أفرادها منظمًا متقدمًا مع تنظیم عشوائي للمعلومات بـدون إعـادة صـیاغة  -4
 . للمنظم المتقدم

ــــة إحصــــائیاً  ــــى وجــــود فــــروق دال ــــین طالبــــات المجموعــــة  وخلصــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة إل ب
وطالبــات المجموعــة الضـابطة اللــواتي لـم یتلقــین منظمــًا ، التجریبیـة اللــواتي تلقـین منظمــًا متقـدماً 

كــذلك . وذلــك االســتدعاء الحــر مــن الــذاكرة طویلــة المــدى لصــالح المجموعــة التجریبیــة، متقــدماً 
وذلــك ، التجریبیـة الرابعـةتوجـد فـروق دالـة بـین طالبـات المجموعـة التجریبیـة األولـى والمجموعـة 
  . في االستدعاء الحر من الذاكرة طویلة المدى لصالح المجموعة األولى

 ) :Kooy ,1992(دراسة كوي  -10

استهدفت الدراسة فحص نوعین مـن الرسـم البیـاني علـى فهـم العلـوم والریاضـیات لـدى طلبـة 
  . المدارس العلیا في التعلیم الخاص باستخدام المنظمات المتقدمة

وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة ، طالبــًا مــن التعلــیم الخــاص) 23(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
وكانــت نتــائج اختبــار العلــوم والریاضــیات ، نفــس بــرامج الخبــرة المعمــول بهــا فــي المــدارس العلیــا

عامـل الـزمن كمقیـاس لتقیـیم تـأثیر  سـتخدماوقـد ، هي المقیاس الذي اعتمدت علیـه هـذه الدراسـة
  : مات المتقدمة كما یلينوعي المنظ

حیث یكون المعلم هو المحـور األساسـي فـي تقـدیم المـادة : المنظمات الشارحة ستخداما -1
  . التعلیمیة نظرًا ألنها جدیدة وال توجد في بنیة المتعلم المعرفیة

حیث یشارك الطالب المعلم في تقـدیم المـادة الدراسـیة لمـا : استخدام المنظمات المقارنة -3
 . باط في بنیته المعرفیةلها من ارت

وقــد أشــارت النتـــائج إلــى أن كـــال الطــریقتین ألنـــواع المنظمــات المتقدمـــة أدت إلــى معـــدالت 
  .عالیة في درجات االختبار المعد مسبقاً 

  



 

89 

  : والثالث التعقیب على دراسات المحور الثاني 

  : بالنسبة لألهداف: أوالً 

علـــي تحصـــیل  المنظمـــات المتقدمـــةاســـتخدام هـــدفت معظـــم الدراســـات إلـــي معرفـــة فاعلیـــة 
ــــي اســــتخدام ، بینمــــا خــــرىاألالطــــالب فــــي الریاضــــیات والمــــواد  هــــدفت بعــــض الدراســــات إل

المنظمـــات المتقدمـــة مــــع إســـتراتیجیة أخــــري لمعرفـــة أثرهــــا فـــي التحصــــیل والتـــذكر كدراســــة 
إلــي فحــص نوعیــة الرســم البیــاني علــي ) 1992كــوي، (  هــدفت دراســةو ، )1994 ،إبــراهیم(

إلـــي ) 1997حســـین، (  هـــدفت دراســةریاضــیات باســـتخدام المـــنظم المتقــدم، و علـــوم والفهــم ال
ثـر المنظمــات المتقدمـة علــي تعلـم طــالب السـنة الرابعــة بكلیـات التربیــة فـي اســتنباط رفـة أمع

هــدفت بعــض الدراســات إلــي اســتخدام المــنظم المتقــدم و ، ة التحلیلیــةبعــض تعمیمــات الهندســ
 ،الصــــادق ؛1993 ،محمــــدســــمعان و (یــــة كدراســــة كــــل مــــن الفراغ لتــــدریس وحــــدة الهندســــة

1990  .( 

  : بالنسبة للعینة المختارة: ثانیاً 

الـــبعض اختـــار ، اختــارت مجموعـــة مــن الدراســـات عینــة الدراســـة مــن طـــالب المــدارس - 1
ـــة االبتدائیـــة كدراســـة كـــل مـــن  الـــبعض اآلخـــر ، )2007 ،حمـــد؛ أ2003 ،الفـــي(طـــالب المرحل

ــــة اإلعدادیــــة كدراســــة كــــل مــــن  ــــة الدراســــة مــــن طــــالب المرحل ــــد(اختــــار عین  ؛1995 ،كیركالن
والبعض اآلخر اختار عینة الدراسة من طـالب المرحلـة الثانویـة كدراسـة كـل ، )2003 ،دحالن

  ) 1993 ،سمعان ومحمد ؛1990 ،الصادق؛ 1992 ،كوي(من 

ة مــن طلبــة الجامعــات والطلبــة المعلمــین كدراســة دراســات أخــرى اختــارت عینــة الدراســ  - 2
 ). 1997 ،حسین ؛2003 ،فتحي ؛2002 ،لیاس؛ إ1996 ،السلیم ؛1994 ،الباسط(كل من 

  : بالنسبة ألدوات الدراسة: ثالثاً 

اتفقــت غالبیــة الدراســات العربیـــة واألجنبیــة فــي اســـتخدام اختبــار تحصــیلي وبعـــض األدوات 
ارات مـــن نــــوع وكـــان أغلــــب االختبـــ، علـــي عینــــة الدراســـة ثـــر المنظمــــات المتقدمـــةألمعرفـــة 

ن اختلفـــت عـــدد الفقـــرات االختیـــار مـــن متعـــدد ذي ٕ بعـــض الدراســـات اســـتخدمت و ، الشـــقین وا
  ) .1994إبراهیم (اختبار تشخیصي واختبار تحصیلي كدراسة 
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  : بالنسبة لمنهج الدراسة :رابعاً 

 ،كــوي(اســتها كدراســة كــل مــن حلیلــي فــي در بعــض الدراســات اســتخدمت المــنهج الوصــفي الت
فـــــــي حـــــــین اتبعـــــــت معظـــــــم ، )2007 ،احمـــــــد ؛1996 ،الســـــــلیم ؛1994 ،الباســـــــط ؛1992

الدراســات العربیــة واألجنبیــة المــنهج التجریبــي حیــث تــم تقســیم عینــة الدراســة إلــى مجموعــة 
 . تجریبیة وأخرى ضابطة لدراسة أثر إستراتیجیة المنظم المتقدم علي عینة الدراسة

  : لنسبة للنتائجبا: خامساً 

أكــدت جمیــع الدراســات علــي فاعلیــة إســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة فــي التــأثیر علــي عینــة 
  . الدراسة وتحقیق أفضل النتائج

  أوجه الشبة واالختالف بـین الدراسـة الحالیـة والدراسـات السـابقة ومـا الـذي اسـتفادة
 :الباحث من دراسات المحور الثاني

المنظمـات المتقدمــة فـي تحقیـق أفضــل  إسـتراتیجیةاتفقـت جمیـع الدراسـات علــي فاعلیـة  - 1
 . النتائج في جمیع عینات الدراسة المراد قیاسها

تتمیــز هــذه الدراســة عــن تلــك الدراســات بأنهــا تســتخدم إســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة  - 2
 .في عالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة

مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة فـــي الوحـــدة الدراســـیة المـــراد إجـــراء  تتشـــابه هـــذه الدراســـة - 3
سـمعان و (الدراسة علیها وهي وحدة الهندسة الفراغیة للصف العاشر األساسي كدراسـة كـل مـن

  ).1990، الصادق 1993محمد 

تتمیــــز هــــذه الدراســــة عــــن الدراســــات الســــابقة فــــي تحدیــــد التصــــورات الخطــــأ للمفــــاهیم  - 4
دة الهندســـة الفراغیـــة للصـــف العاشـــر ومـــن ثـــم اســـتخدام إســـتراتیجیة الریاضـــیة الـــواردة فـــي وحـــ

 .المنظمات المتقدمة في عالجها

ین المنهجـ عتمـاداتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في منهج الدراسـة حیـث تـم  - 5
 .التجریبي في الدراسةو  الوصفي
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 :في والثالث استفاد الباحث من دراسات المحور الثاني

ـــــاهیم  إســـــتراتیجیةبنـــــاء خطـــــوات  - 1 المنظمـــــات المتقدمـــــة لعـــــالج التصـــــورات الخطـــــأ للمف
 .الریاضیة

 .تحدید المفاهیم الریاضیة الواردة في وحدة الهندسة الفراغیة للصف العاشر - 2

 .الطریقة اإلحصائیة المتبعة في حساب متوسطات الفروق - 3

 :العام علي الدراسات السابقة التعقیب

ات بطـــرق تـــدریس المفـــاهیم الریاضـــیة وذلـــك ألهمیتهـــا فـــي البنیـــة اهتمـــت معظـــم الدراســـ -1
 .الریاضیة

بعض الدراسات اهتمت في تحدید التصورات الخطأ للمفـاهیم الریاضـیة ووضـعت طـرق  -2
 .واستراتیجیات متنوعة لعالجها

قارنــــت بعــــض الدراســــات فاعلیــــة أكثــــر مــــن إســــتراتیجیة فــــي عــــالج التصــــورات الخطــــأ  -3
 .ةللمفاهیم الریاضی

معظــم الدراســات اســتخدمت المــنهج التجریبــي فــي دراســتها لتشــخیص التصــورات الخطــأ  -4
 .وطرق عالجها

ــــار تشــــخیص  -5 ــــارة عــــن اختب معظــــم الدراســــات قامــــت بتصــــمیم أدوات الدراســــة وهــــي عب
  .التصورات الخطأ

 :وتمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بما یلي

تتمیـز الدراسـة الحالیـة عمـا سـبقها مـن دراسـات بتناولهـا لموضـوع إسـتراتیجیة المنظمـات  -1
المتقدمة في عالج التصورات الخطأ للمفـاهیم الریاضـیة حیـث ال توجـد دراسـة عربیـة أو أجنبیـة 

 .طالع الباحثإتناولت هذا الموضوع علي حد 
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أیضا في اختیار الوحـدة الدراسـیة حیـث تـم اختیـار وحـدة الهندسـة الفراغیـة مـن  متازتاو  -2
منهاج الصف العاشر األساسي وتشخیص وتحدید التصورات الخطـأ للمفـاهیم الریاضـیة الـواردة 

 .طالع الباحثإفیها وهذا الموضوع لم تتطرق له أي دراسة من قبل علي حد 

ات الســابقة فــي صــیاغة خطــوات تصــمیم نمــوذج وامتــازات الدراســة الحالیــة عــن الدراســ -3
لعـالج التصــورات الخطـأ للمفــاهیم الریاضـیة حیـث أنهــا كانـت متتابعــة وسـهلة ومترابطــة  وزوبـلأ

 .ومتكاملة
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة. 

 

 جمتمع الدراسة. 

  
 عينة الدراسة. 

  
 أدوات الدراسة. 

  
 إجراءات الدراسة. 

  
 األساليب اإلحصائية. 
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یتناول الباحث في هذا الفصل اإلجراءات التي تم إتباعها في هذه الدراسة والتي شملت 
منهج الدراسة المتبع في هذه الدراسة، ووصف لمجتمع الدراسة وعینة الدراسة وأسلوب 

یجاد صدقها وثباتها، یاخت ٕ واتساقها الداخلي والتصمیم ارها، وبیان بناء أداة الدراسة، وا
جرائها، والمعالجة  ٕ التجریبي، وضبط المتغیرات، كما یحتوي علي كیفیة تنفیذ الدراسة وا

  :اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات وفي ما یلي تفصیل ذلك
  :منهج الدراسة : أوالً 

استخدام المنهج استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهجین الوصفي والتجریبي، فقد تم 
الوصفي للتعرف إلي التصورات الخطأ في المفاهیم الریاضیة لدي طلبة الصف العاشر 

م المنهج التجریبي الذي یتم فیه التحكم في المتغیرات المؤثرة في ابمحافظه غزة، وتم استخد
ظاهرة ما باستثناء متغیر واحد یقوم بتطویعه، وتغییره بهدف تحدید وقیاس تأثیره علي 

خضع الباحث المتغیر المستقل في أحیث ). 168: 2004زیتون، (ظاهرة موضع الدراسة ال
ثرة علي المتغیر التابع اللتجربة لقیاس )" المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج "هذه الدراسة وهو 

لدي طالب الصف العاشر " للمفاهیم الریاضیة طأتعدیل التصورات الخ"ألول وهو ا
ث باستخدام هذا المنهج من خالل تقسیم عینة الدراسة إلي وقد قام الباح. األساسي

عات هذه المجمو  حدىإمجموعتین بهدف ضبط العوامل المتوقع تأثیرها علي التجربة، 
واألخرى ضابطة تدرس بالطریقة التقلیدیة  المنظمات المتقدمة تجریبیة تدرس باستخدام

  .العادیة
  :مجتمع الدراسة : ثانیاً 

من جمیع طالب الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومیة  تكون مجتمع الدراسة
في مدیریة شرق غزة، والذین یدرسون مادة الریاضیات في الفصل الدراسي الثاني للعام 

سنة، والبالغ عددهم ) 16- 15(، والذین تتراوح أعمارهم ما بین 2012 – 2011الدراسي
ذكور شعبة ) 64( منهاشعبة  )134(مدرسة و ) 19(طالب وطالبة، موزعین في ) 5193(



 

95 

إلحصائیة وزارة التربیة  طالبة، وفقاً ) 2781(و  اً طالب) 2412(، منهم شعبة إناث) 70(و 
  .2011/2012والتعلیم 
  :عینة الدراسة : ثالثاً 

تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة القصدیة من مدرستي شهداء الزیتون للبنین وهاشم عطا 
الشوا للبنات من مدیریة شرق غزة من طلبة الصف العاشر األساسي الذین ینتمون إلي 

حد الفصول أمجتمع الدراسة، وتم اختیار فصلین دراسیین من كل مدرسة، وتم تحدید 
والفصل األخر ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أیقة نموذج كمجموعة تجریبیة تتعلم بطر 

كمجموعة ضابطة تتعلم بالطریقة التقلیدیة وبذلك تصبح العینة مكونة من أربع مجموعات 
  .تجریبیة وضابطة من الجنسین

طالب وطالبة والجدول التالي یبین توزیع أفراد العینة ) 106(وقد بلغ عدد أفراد العینة 
  :نوع االجتماعيللمجموعة وال تبعاً 

  )1(جدول 

  للمجموعة والنوع االجتماعي یبین توزیع أفراد العینة وفقاً 

 المجموع الصف اإلناث الصف الذكور المجموعة

10/11 21 التجریبیة  32 10/11  53 

10/10 21 الضابطة  32 10/10  53 

 106  64  42 المجموع
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  :أدوات ومواد الدراسة : رابعاً 

وزوبل أثر استخدام نموذج أ إليلتحقیق أهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف 
في عالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى طلیة الصف ) المنظمات المتقدمة(

  :العاشر األساسي قام الباحث بإعداد مواد وأدوات الدراسة والتي تتمثل في

 :وتشمل ما یلي: أدوات الدراسة -1
 .المحتويأداة تحلیل   - أ
  .اختبار تشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة في وحدة الهندسة الفراغیة  -  ب

 :وتشمل ما یلي: المواد التعلیمیة -2
للمفاهیم الریاضیة الواردة في ) المنظمات المتقدمة(وزوبل ألنموذج  دلیل المعلم وفقاً   - أ

 ).الثانيالفصل الدراسي (وحدة الهندسة الفراغیة للصف العاشر األساسي 
كراس نشاط الطالب في وحدة الهندسة الفراغیة المقررة علي طالب الصف العاشر   -  ب

 .، والذي یحتوي علي أوراق عمل لتنفیذ أنشطة المفاهیم الریاضیة)الفصل الثاني(األساسي 

  :أدوات الدراسة

لقد لزم إلعداد أدوات الدراسة تحلیل محتوى وحدة الهندسة الفراغیة لتحدید المفاهیم 
  :الریاضیة التي تشمل علیه وتم استخدام األدوات التالیة

  -:أداة تحلیل المحتوي: أوال

وسیلة بحث تستخدم لوصف المحتوى الظاهر للمادة العلمیة "ویقصد بتحلیل المحتوي بأنه 
: 2010، زیدبو أو إبراهیم " (ها وصفًا كمیًا وموضوعیًا وبطریقة منهجیة منظمةلالمراد تحلی

أسلوب بحثي یهدف إلي التعرف علي المركبات أو "فه عبد الحمید بأنه كما ویعر ). 215
المكونات أو العناصر األساسیة للمواد التعلیمیة في العلوم التطبیقیة بطریقة موضوعیة 

  ).199: 1985عبد الحمید، " (لمعاییر محددة مسبقاً  منظمة وفقاً 
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  :للخطوات التالیة وقد قام الباحث بتحلیل المحتوي وفقاً  :خطوات تحلیل المحتوى

 تحدید قائمة المفاهیم الریاضیة المتضمنة في وحدة الهندسة : الهدف من التحلیل
 .الفراغیة من كتاب الریاضیات الجزء الثاني للصف العاشر األساسي

 ر علي هي وحدة الهندسة الفراغیة من كتاب الریاضیات الجزء المقر : عینة التحلیل
 .طالب الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة غزة

 تم اعتماد المفهوم كوحدة لتحلیل المحتوى: وحدة التحلیل وتعریفه اإلجرائي. 
 ضوابط التحلیل  : 
 .، والتعریف اإلجرائي للمفهوميتم التحلیل في إطار المحتوى العلم  - أ

یشمل التحلیل الوحدة الثامنة من كتاب الریاضیات للصف العاشر األساسي الجزء    -  ب
 .الثاني
  إجراءات عملیة التحلیل: 
ة التحلیل في الكتاب وقراءتها لتحدید المفاهیم یتم تحدید الصفحات التي خضعت لعمل  - أ

 .الریاضیة التي تضمنتها الوحدة
 .لوحدةتحدید المفاهیم الریاضیة الموجودة في صفحات ا   -  ب
 نتائج التحلیل: 

یوضح ) 1(مفهومًا ریاضیًا والملحق رقم  )24(نتج عن تحلیل وحدة الهندسة الفراغیة 
  .قائمة المفاهیم التي نتجت عن التحلیل

 التحقق من صدق وثبات التحلیل: 
 صدق التحلیل: 

قام الباحث بعرض قائمة المفاهیم علي مجموعة من المحكمین المتخصصین في 
طرق تدریسها للحكم علي مدى مناسبة المفاهیم لموضوعات الوحدة، وما إذا الریاضیات و 

هناك مفاهیم أخرى یمكن إضافتها أو حذفها من القائمة، وقد أشار المحكمون إلي  تكان
  :ومن هذه التعدیالت ما یلي، بعض التعدیالت الطفیفة، والتي تم األخذ بها

 .و مفهوم المستقیمان المختلفانعدم الخلط بین مفهوم المستقیمان المتخالفان  -



 

98 

الدروس التي ال تحتوى علي مفاهیم یمكن ضمها للدرس السابق في المفاهیم أو اختیار  -
 .عنوان الدرس كمفهوم

  .إضافة مفهوم النقاط التي على استقامة واحدة إلي قائمة المفاهیم -
 ثبات التحلیل: 

یر ثبات التحلیل ویأخذ إعادة تعتبر طریقة إعادة التحلیل من أكثر الطرق المناسبة لتقد
  :حد الشكلینأتحلیل المحتوى 

 .أن یقوم الباحث بالتحلیل مرتین بحیث یفصل بینهما فترة زمنیة  - أ
آن یقوم بالتحلیل باحثان، بحیث یتفقان من البدایة علي معاییر التحلیل وأسسه، ثم    -  ب

 .یقوم كل منهما بتحلیل المحتوى بشكل منفرد

  :ولحساب معامل الثبات

ثم أعید التحلیل مرة  2012 ینایرم الباحث بتحلیل محتوى الوحدة الثامنة في شهر قا - 1
 .یلخص النتائج) 2(والجدول رقم ) بعد شهر( فبرایرأخري من قبل الباحث في شهر 

  )2(جدول رقم 
  نتائج تحلیل المحتوى من قبل الباحث 

المفاهیم 
  الناتجة

  نقاط االختالف  تفاقاالنقاط   التحلیل الثاني  التحلیل األول
24  25  24  1  

  

التي ذكرها طعیمة ) Holisti(وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولیستي  
  :كالتالي) 226: 2004(

R = ( , )  

  .معامل الثبات=  R: حیث

C1,2 :عدد فئات االتفاق بین تحلیل الباحث والتحلیل األخر.  

C1 :هو عدد فئات تحلیل الباحث.  
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C2 :عدد فئات التحلیل األخر هو.  

  0.979=  ∗= معامل الثبات 

  ٍ   .للتحلیل، وهذا النوع من الثبات یسمي الثبات عبر الزمن وهذا یدل علي ثبات عال

قام الباحث بعمل إجراءات الثبات من خالل االتفاق مع معلم أخر بتحلیل وحدة  - 2
من التحلیل یسمي ثبات التحلیل  الهندسة الفراغیة وحصل علي نتائج مشابهة، وهذا النوع

 :یوضح ذلك) 3(عبر األشخاص والجدول رقم 
  )3(جدول رقم 

 نتائج تحلیل المحتوي من قبل الباحث والمعلم

  المفاهیم الناتجة
  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  تحلیل المعلم  تحلیل الباحث

24  26  24  2  
  

  :وتم حساب الثبات وفقًا للمعادلة السابقة كالتالي

  0.96=  ∗= معامل الثبات 

هذا النوع من التحلیل یسمي ثبات التحلیل عبر األشخاص ویقصد به وصول المحللین و 
المستقلین إلي نفس النتائج عند تحلیلهم للمحتوى المقصود، وذلك عند إتباعهم إجراءات 

 .التحلیل نفسها

  - :إعداد االختبار التشخیصي للمفاهیم الریاضیة :ثانیاً  

أداة تستخدم للكشف عن " بأنة )41: 2006(االختبار التشخیصي كما یعرفه عالم  
  ".مواطن القوة والضعف أو األخطاء لموضوع دراسي معین أو لمهمات تعلیمیة محددة

طالع علي األدبیات ومن خالل اإل، من خالل التعریف السابق لالختبار التشخیصي
ختبارات التشخیصیة للمفاهیم الخطأ خاصة اختبار التربویة والدراسات والبحوث السابقة واال

قام الباحث بإعداد اختبار ، )2006البلبیسي، (، )2008األسمر، (، )2008ضهیر ، (
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ة تشخیص المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر في مادة الریاضیات في وحدة الهندس
  :الفراغیة تبعا للخطوات التالیة

 :تحدید الهدف من االختبار وهو - 1
في المفاهیم  األساسيتشخیص التصورات الخطأ لدى طلبة الصف العاشر   - أ

 .الریاضیة الواردة في وحدة الهندسة الفراغیة من كتاب الریاضیات الجزء الثاني
مقارنة اكتساب المفاهیم الریاضیة الصحیحة بین طالب المجموعتین التجریبیة   -  ب

بین  إحصائیةات داللة كان هناك فروق ذ إذاوالضابطة، وذلك للوقوف علي ما 
ثر أ، ومن ثم الحكم علي مدى أیهماالمجموعتین في متوسط درجات االختبار ولصالح 

في عالج التصورات الخطأ للمفاهیم ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أاستخدام نموذج 
التقلیدیة لدى المجموعة  أوالریاضیة لدى المجموعة التجریبیة مقارنة بالطریقة المعتادة 

  . طةالضاب
تحدید وصیاغة األهداف التعلیمیة لموضوعات وحدة الهندسة الفراغیة المطلوب  - 2

 .إجراء الدراسة علیها
تحلیل محتوى وحدة الهندسة الفراغیة وذلك لتحدید المفاهیم الریاضیة الخاصة  - 3

  .بالوحدة، وقد تم توضیحه سابقاً 
بندًا ) 24(استعان الباحث بقائمة المفاهیم الریاضیة في بناء  :إعداد البنود االختیاریة - 4

من نوع االختیار من متعدد ثنائي الشق، الشق األول یتكون من أسئلة من نوع  باریاً تإخ
بدائل بدیل واحد منهم فقط صحیح،أما الشق الثاني فیتكون من  ةاالختیار من متعدد ذي أربع

تفسیرات  ةمنها ثالث ،نوع االختیار من متعدد أیضاً  تفسیرات محتملة للشق األول من ةأربع
 .خطأ والرابع هو التفسیر الریاضي الصحیح

وقد اعتمد الباحث في تحدید البدائل األربعة في الشق األول والتفسیرات في الشق الثاني 
  :ىمن البنود االختیاریة عل

 خبرة الباحث السابقة في ممارسة مهنة التدریس. 
 الریاضیات ذوي الخبرة االستعانة بمعلمي. 



 

101 

 وتعتبر المقابالت من أسالیب تحلیل البنیة المعرفیة للطالب،  :المقابالت اإلكلینیكیة
ن م هبحریة مع تتبع ما سیؤدي إلیة فكر یتكلم لوتبدأ المقابلة بسؤال مفتوح ویترك الطالب 

بتقدیم العون علي تقدیم أسباب لما توصل إلیة من  فكارهأاستنتاجات ومحاولة تحدید مسار 
طالبا من طالب الصف ) 15(وقد قام الباحث بمقابلة . استدالالت أو تبریرات وتنبؤات

الحادي عشر والذین انهوا دراسة الوحدة المقررة موضوع الدراسة، وتمت المقابلة مع كل 
یة وتم تسجیل المقابالت یتحدث بحر  هم عرض المفهوم الریاضي علیة وتركطالب حیث ت

م االستعانة بها في وضع البنود ثرصد العدید من التصورات الخطأ،  كتابیًا وتحلیها، حیث تم
 .االختیاریة

  :ما یلي ختباریةالاوقد راعي الباحث عند صیاغة البنود 

 .وریاضیاً  أن تكون البنود سلیمة لغویاً  - 1
 .شاملة للمحتوي العلمي المحدد الختباریةاأن تكون البنود  - 2
 .محددة وواضحة وخالیة من الغموض الختباریةاأن تكون البنود  - 3
 .مناسبة للمستوي الزمني والعقلي للطالب الختباریةاأن تكون البنود  - 4
 .بدائل لتقلیل التخمین ةأن یتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربع - 5
ذه البدائل بدیل كون من هین أئل واضحة ومتجانسة مع المقدمة، و أن تكون البدا - 6

 .ن تكون بقیة البدائل محتملة الصحة من وجهة نظر الطالبأواحد فقط صحیح و 
 .عدم كتابة البند الواحد في أكثر من صفحة - 7
وتأخذ البدائل التي تعقب .... ،)4(، )3(، )2(، )1(األرقام  الختباریةاتأخذ البنود  - 8

 ).4(، )3(، )2(، )1(سیرات فتأخذ األرقام أما التف) ء(، )ج(، )ب(، )أ(كل بند األحرف 
 :قام الباحث بتقدیم مجموعة من التعلیمات روعي عند كتابتها ما یلي - 9
 المبحث، الصف، ، المدرسةسماالوتشمل : بیانات األولیة للطالبال. 
 تم إعطاء فكرة للطالب عن الهدف من االختبار وعدد بنوده : تعلیمات االختبار

 .وطریقة اإلجابة علیة
  وضع مثال توضیحي للطالب عن كیفیة اإلجابة علي البنود االختباریة قبل البدء
 .بالحل
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  :تقدیر درجات االختبار التشخیصي

درجة كحد ) 24(دني إلي أكحد ) صفر(علي االختبار ككل من  تتراوح قیمة الدرجات
بحیث یحصل الطالب علي درجة كاملة إذا أجاب إجابة صحیحها علي الشقین أقصي، 

ونصف درجة إذا أجاب إجابة صحیحة علي الشق األول وال تحتسب اإلجابة الصحیحة علي 
 إكسابهار المفهوم الریاضي المراد ، حیث یحدد الشق األول من االختبالشق الثاني فقط

 ما الشق الثاني فیعطي تفسیراً أذا یكتسب هذا الشق أهمیة كبیرة، للطالب بصورة صحیحة له
  .هوم الریاضيالختیار الطالب للمف

  :لالختبار ستطالعياالالتطبیق  

یهدف االختبار التشخیصي إلي تحدید التصورات الخطأ لبعض المفاهیم الریاضیة في 
لمحتوي وحدة الهندسة الفراغیة لدي طالب الصف العاشر األساسي، وعدم معرفة الطالب 

علي األسئلة بطریقة عشوائیة مما ال یمكن الباحث من  نهذه الوحدة سیجعلهم یجیبو 
، لهذا هتحدید الزمن المناسب لإلجابة علیالحصول علي نتائج تساعده في تقنین االختبار و 

مدرسة طالبا من ) 30(لجأ الباحث إلي تطبیق االختبار علي عینة استطالعیة بلغ عددها 
نهوا دراسة هذه الوحدة أاشر األساسي و نهوا دراسة الصف العأشهداء الزیتون للبنین ممن 

  :بهدف معرفة ما یلي

 .مدي وضوح معاني وتعلیمات االختبار  - أ
 .تحدید الزمن المناسب ألداء االختبار  -  ب
 ).تحدید الثبات والصدق( ضبط االختبار إحصائیاً   -  ت
 .إیجاد تمییز الفقرات  -  ث

  :وقد دلت نتائج التطبیق االستطالعي علي ما یلي

  الخاصة باالختبار واضحةاأللفاظ والتعلیمات. 
  دقیقة حیث تم حساب زمن أول ) 60(وجد أن الزمن المناسب ألداء االختبار هو

من حل االختبار ثم تم  نتهوااحل االختبار وزمن أخر خمسة طالب خمسة طالب انتهوا من 
 .حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار
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  :صدق االختبار 

  :صدق المحكمین -أ

إعداد االختبار في صورته األولیة تم عرضة علي مجموعة من المحكمین من ذوي بعد 
االختصاص في مجال المناهج وطرق التدریس، ومشرفي ومعلمي الریاضیات من ذوي 

 لحوظاتهم، وذلك إلبداء أرائهم وم)4(كما هو مبین في ملحق رقم ) 9(الخبرة بلغ عددهم 
  :حول النقاط التالیة

 .للمهارات التي یتضمنهاشمولیة االختبار  - 1
 .الصحة العلمیة واللغویة للفقرات - 2
 .تنوع أسئلته - 3
 . مناسبة كل سؤال للمفهوم الخاص به - 4
 .العامة علي االختبار الملحوظاتإبداء  - 5

  :وقد أبدى المحكمون آراءهم في االختبار مع تسجیل بعض المالحظات الهامة ومنها

 تم وضع توضیح ) 15(سؤال : مثل توضیح بعض األشكال الهندسیة لبعض األسئلة
 .تحت األشكال الهندسیة یدل على ما یحتویه الشكل

 تم إعادة صیاغة السؤال ) 21(سؤال  :مثل إعادة الصیاغة اللغویة لبعض األسئلة
 .واستبدال الرسومات بجمل إنشائیة حتي یتم تحقیق هدف المفهوم

 حیث تم إضافة  )22(سؤال : مثل تبسیط اللغة بحیث تناسب مستویات الطالب
 .رسمه توضیحیة للسؤال مع صیاغة السؤال في صورة أكمل الفراغ

 لیس (وهو ) 4(رقم تم استبدال البدیل) 3(سؤال : مثل استبدال البدائل لبعض األسئلة
 .)مستوى(سابقًا بكلمة ) مما ذكر

وفي ضوء مالحظات السادة المحكمین تم تعدیل الالزم بحیث بقي االختبار في صورته 
  .بنداً ) 24(من  ألولیة مكوناً ا
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: الداخلي تساقاال صدق  -ب  

هوا نأممن  طالباً ) 30(مكونة من  استطالعیهلباحث بتطبیق االختبار على عینة قام ا
لوحدة، وقام الباحث بحساب صدق نهوا دراسة هذه اأدراسة الصف العاشر األساسي و 

الداخلي لالختبار عن طریق إیجاد معامل االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة  تساقاال
  :والجدول التالي یوضح ذلك، لالختبار

  )4(جدول رقم 

  ختبار مع الدرجة الكلیة لالختبارل فقرة من فقرات االرتباط كایوضح معامالت 

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م
1  0.557 **  13  0.433*  
2  0.515**  14  0.599**  
3  0.740**  15  0.694**  
4  0.603**  16  0.605**  
5  0.612**  17  0.463**  
6  0.662**  18  0.814**  
7  0.502**  19  0.631**  
8  0.708**  20  0.677**  
9  0.500**  21  0.609**  

10  0.422*  22  0.599**  
11  0.729**  23  0.601**  
12  0.489**  24  0.677**  

  0.01دال عند مستوى معنوي **     0.05مستوى معنوي دال عن *

معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات االختبار  أنیتضح من خالل الجدول السابق 
ر فقرات االختبا أن، وهذا یعني )0.05( عند مستوى داللة إحصائیاواالختبار ككل دالة 

ٍ ن االختبار علي مستوى أمتسقة مع درجة االختبار ككل، و    .من االتساق عال
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 :حساب معامل ثبات االختبار 

ـــ ه علـــي ویقصـــد بثبـــات االختبـــار أن یعطـــي االختبـــار النتـــائج نفســـها تقریبـــا إذا أعیـــد تطبیق
، ولقــد قــام الباحــث بحســاب معامــل الثبــات )69: 1998بوزینــة، أ(الطــالب أنفســهم مــرة ثانیــة 

  : بطریقتین هما

 :طریقة التجزئة النصفیة -1

ثبــات االختبـار فقــد قــام الباحـث بعــد تطبیقــه علـى العینــة االســتطالعیة ورصــد وللتحقـق مــن 
بتطبـیــق طریقــــة التجزئـــة النصــــفیة للبنـــود الخاصــــة باالختبـــار وذلــــك بتقســـیم فقــــرات ، الـــدرجات

بــین  رتبــاطاالوتــم حســاب معامــل ،  )ات الزوجیــةالفقــرات الفردیــة والفقــر (االختبــار إلــى نصــفین 
  ). 0.795= ر (حیث بلغ معامل االرتباط  ،الدرجتین بمعادلة بیرسون

:   للمعادلـة براون لحساب معامـل ثبـات االختبـار الكلـي وفقـاً  –وتم استخدام معادلة سیبرمان 
2
1

ر م
ر




  (Whiston,2008:54) 

  معامل ثبات االختبار: م:   حیث
  .معامل ارتباط العبارات الزوجیة مع العبارات الفردیة: ر        

وهــذا یشــیر إلــى أن االختبــار یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن ، )0.885(وقــد بلــغ معامــل الثبــات 
  .الثبات

 :طریقة ألفا كرونباخ -2

استخدم الباحث طریقة أخري من طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معامل ثبات 
أن المقیاس یتمتع وهذا دل علي ) 0.812(قیمة معامل ألفا المقیاس، حیث حصل علي 

  .الثبات تطمئن الباحث إلي تطبیقها علي عینة الدراسةبدرجة عالیة من 

وبعد االنتهاء من التطبیق االستطالعي لالختبار التشخیصي أعـد الباحـث الصـورة النهائیـة 
  :علي شتملتاوقد  –) 2(ملحق  –لالختبار 
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 :تعلیمات االختبار  -1
 .مكان كتابة اسم الطالب والصف الذي یدرس فیه  - أ
  .الغرض من االختبار  -  ب
 .عدد األسئلة التي یتكون منها االختبار وزمن اإلجابة  -  ت
  .طریقة تسجیل اإلجابة ومكانها  -  ث

مـــن متعـــدد كمـــا تـــم  ختیـــاراعهـــا مـــن نـــوع یســـؤاًال جم) 24(االختبـــار وعـــددها أســـئلة   - 2
 .توضیحه سابقاً 

 ).5(أسئلة االختبار ملحق رقم  عليعد الباحث مفتاح اإلجابة أ  - 3

  :تطبیق االختبار التشخیصي
) 98(منهم  وطالبة، اً طالب) 225( مجموعة مكونة من بعد تقنین االختبار تم تطبیقه علي

، 2012طالبة من طلبة الصف العاشر األساسي خالل شهر مارس لسنة ) 127(، و اً طالب
الطلبة، وهي عینة تم سحبها بشكل عشوائي من وذلك لتحدید المفاهیم الریاضیة الخطأ لدى 

مدرسة شهداء الزیتون للبنین ومدرسة هاشم عطا الشوا للبنات التابعتین لمدیریة شرق غزة  
  .صفوف من كل مدرسة) 4(بواقع 

  :كالتالي للمجموعة التي تم تطبیق االختبار التشخیصي علیها وفیما یلي وصف 

  )5(جدول  

  للنوع االجتماعي تبعاً  المجموعةیبین توزیع 

  النسبة  العدد  االجتماعي النوع
  %43.6  98  ذكور
  %56.4  127  إناث

  %100  225  المجموع
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 للمجموعة التي تم تطبیق االختبار التشخیصي علیها  كما یبین الجدول التالي وصف
  :للمدارس التي أخذت منها تبعاً 

  )6(جدول 

  للمدرسة  تبعاً مجموعة یبین توزیع ال

  المدرسة
الشعبة   عدد الشعب

  النسبة  عدد الطلبة  المختارة

مدرسة شهداء 
  الزیتون
  للبنین

4  

10/1  28  12.5%  
10/2  23  10.3%  
10/3  23  10.3%  
10/4  24  10.6%  

مدرسة هاشم عطا 
  الشوا
  للبنات

4  

10/1  31  13.7%  
10/2  32  14.2%  
10/3  32  14.2%  
10/4  32  14.2%  

  %100  225    8  المجموع

 عتمــاداالریــغ بیانــات االختبــار، بحیــث تــم وقــد قــام الباحــث بتصــحیح االختبــار وتحلیلــه وتف
علـي الجــزء الثــاني مــن  عتمــادواالال فــي تحدیــد التصـورات الخطــأ، علـي الجــزء األول مــن السـؤ 

 الســؤال وهــو التفســیرات فــي تحدیــد ســبب حــدوث التصــور الخطــأ ومعرفــة أي التفســیرات شــیوعاً 
باسـتخدام  دلیـل المعلـمداد بـین الطـالب التـي تُحـدث التصـور الخطـأ، وهـذا یفیـد الباحـث فـي إعـ

ة ، وذلـك عنـد صـیاغلبـةلعالج التصـورات الخطـأ التـي تـم رصـدها عنـد الط المنظمات المتقدمة
  :یوضح ذلك) 7(والجدول رقم الدروس واألنشطة التابعة لها 
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  )7(جدول 
  الخطأ وتفسیراته في االختبار التشخیصي یوضح الوزن النسبي للتصورات

  رقم السؤال

عدد اإلجابات 
  الخطأ

  

إلجابات نسبة ا
  الخطأ

النسبة لإلجابات 
الخطأ للتفسیر 

  )أ(األول

النسبة لإلجابات 
الخطأ للتفسیر 

  )ب(الثاني

النسبة لإلجابات 
الخطأ للتفسیر 

  )ج(الثالث

النسبة لإلجابات 
الخطأ للتفسیر 

  )د(الرابع

1  8  3.5%  3%  0.8%  0.4%  0.8%  
2  22  9.7%  2.2%  2.2%  4.8%  3%  
3  77  34.2%  12%  17.7%  12%  13.3%  
4  65  28.8%  29.7%  4%  20.4%  8%  
5  56  24.8%  3%  10.6%  13.3%  2.2%  
6  73  32.4%  8.8%  5.3%  20.5%  6.2%  
7  47  20.8%  0.8%  5.3%  15.5%  6.5%  
8  62  27.5%  15.3%  7.5%  3.8%  8.4%  
9  75  33.3%  11.5%  13%  8.8%  3%  
10  161  71.5%  23.1%  11.5%  32.8%  11.5%  
11  46  20.4%  6.9%  2.2%  4.8%  10.2%  
12  41  18.2%  8.4%  4%  19.5%  7.9%  
13  86  38.2%  10.6%  23.1%  6.2%  16.8%  
14  115  51.1%  24.8%  27.5%  18.1%  5.8%  
15  110  48.9%  12.9%  18.1%  5.7%  36.4%  
16  176  78.2%  33.7%  9.2%  25.7%  9.6%  
17  96  42.6%  24.8%  8.4%  17.7%  2.2%  
18  119  52.8%  27.1%  17.7%  4.4%  9.6%  
19  65  28.8%  11.1%  12.9%  23.3%  12%  
20  62  27.5%  19.5%  8.4%  7.6%  3%  
21  59  26.2%  8%  12.6%  27.9%  7.6%  
22  124  55.1%  24.4%  6.5%  8%  24.8%  
23  72  32%  26.2%  29.7%  5.7%  4%  
24  86  38.2%  4.8%  16.4%  9.8%  13.7%  
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حصلت علي نسـبة مئویـة لإلجابـات ) 16، 10(یتضح من الجدول السابق أن األسئلة رقم 
ــــي مــــن أالخطــــأ  ــــة ) 22، 18، 14(ن األســــئلة رقــــم أ، و %)70(عل ــــي نســــبة مئوی حصــــلت عل

علــي نســبة مئویــة  حصــلت) 17، 15(ن األســئلة رقــم أ، و %)50(علــي مــن ألإلجابــات الخطــأ 
 حصـــلت) 24، 23، 13، 9، 6، 3(ن األســـئلة رقـــم أ، و %)40(علـــي مــن ألإلجابــات الخطـــأ 

، 8، 7، 5، 4، 2(ن األســئلة رقــم أ، و %)30(علــي مــن أعلــي نســبة مئویــة لإلجابــات الخطــأ 
، وحصـل %)20(علـي مـن أعلي نسبة مئویة لإلجابـات الخطـأ  حصلت) 21، 20، 19، 11

  %).3.5(علي نسبة ) 1(، بینما حصل السؤال رقم %)18.2(نسبة  علي) 12(السؤال رقم 

خطــــأ فیهــــا أعلــــي مــــن وقــــد قــــام الباحــــث بإعــــداد قائمــــة بالمفــــاهیم الریاضــــیة التــــي نســــبة ال
ومـا % 30(كتصور خطأ وفقًا للتعریف اإلجرائـي للتصـور الخطـأ  عتمادهاا، حیث تم %)30(

تصـورات الخطـأ للمفـاهیم الریاضـیة ونسـبة ، والجـدول التـالي یوضـح ال)فوق نسبة خطـأ المفهـوم
مــن كتــاب " الهندسـة الفراغیــة"شـیوعها لــدى طلبــة الصـف العاشــر األساســي فـي الوحــدة الثامنــة 

تصــــور خطــــأ، والجــــدول یوضــــح المفهــــوم ) 13(الریاضــــیات الجــــزء الثــــاني، حیــــث تــــم حصــــر 
  :الصحیح ثم التصور الخطأ الشائع بین الطلبة ونسبة شیوعه

  )8(جدول 
  التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة ونسبة شیوعها

  نسبة شیوعه  التصور الخطأ  المفهوم الصحیح  م

1  
فإنهما  ،إذا تقاطع مستویان مختلفان

  .یتقاطعان في مستقیم
إذا تقاطع مستویان فإنهما یتقاطعان في نقطة 
ألنه یمكن رسم عدد ال نهائي من المستویات 

  .تتقاطع في نقطة واحدة
34.2%  

2  

في إذا كان ل ، م مستقیمان مختلفان 
ن إالفراغ ویتقاطعان في نقطة ، ف

  .نان متقاطعیالمستقیم

م مستقیمان مختلفان في الفراغ إذا كان ل،
نقطة فإن المستقیمین متخالفان  وتقاطعا في

ن ال یقعان في ان المتخالفین المستقیمأل
  .مستوى واحد

32.4%  

3  
إذا كان ل، م مستقیمان مختلفان في الفراغ 

ن أو یفإنهما یكونا متوازیین أو متخالف
  .نیمتقاطع

 ناو ن مختلفان فإنهما یكامستقیم م إذا كان ل،
ن كل مستقیمین متخالفین ن ألیمتخالف

  .مختلفان

  
33.3%  



 

110 

4  
  
  
  

من توي في عدد ال نهائي المستقیم یقطع المس  .المستقیم یقطع المستوى في نقطة
ن المستوى یتكون من عدد ال نهائي النقاط أل

  .من النقاط
71.5%  

5  

المستقیمان المتخالفان متعامدان إذا كانت 
إحدى الزوایا التي یصنعها أحد 

المستقیمین مع مستقیم ثالث مرسوم من 
  .نقطة علیه عمودیًا على المستقیم األخر

المستقیمان المتخالفان متعامدان إذا كانت 
زاویة التي یصنعها أحد الإحدى الزوایا هي 

المستقیمین مع مستقیم ثالث مرسوم من 
  .نقطة علیه مخالفًا للمستقیم األخر

38.2%  

6  
یكون المستقیم عمودي على المستوى إذا 

على مستقیمین متقاطعین في  كان عمودیاً 
  .المستوى عند نقطة تقاطعهما 

ا كان على المستوى إذ یكون المستقیم عمودیاً 
الواقعة في  تعمودیًا على أحد المستقیما

  .ذلك المستوى
51%  

7  
البعد بین مستویین متوازیین هو طول 
القطعة المستقیمة العمودیة على كل 

  .منهما

هو طول القطعة البعد بین مستویین متوازیین 
  %48.9  .ا والموازیة لهمامالمستقیمة الواصلة بینه

8  

مسقط نقطة معلومة على مستوى معلوم 
هو المسقط العمودي للنقطة على ذلك 

  .المستوى

مسقط نقطة معلومة على مستوى معلوم هو 
( مسقط هذه النقطة على ذلك المستوى 

القطعة المستقیمة المرسومة من النقطة على 
  .)المستوىذلك 

78.2%  

9  
مسقط قطعة مستقیمة على مستوى معلوم 

  .هو قطعة مستقیمة
مسقط قطعة مستقیمة على مستوى معلوم هو 

  .نقطة أو مستقیم
42.6%  

10  
 علوممسقط مستقیم معلوم على مستوى م

  .هو مستقیم
مستوى معلوم هو  يمسقط مستقیم معلوم عل

  .قطعة مستقیمة
52.8%  

11  
الزوجیة القائمة هو قیاس أي قیاس الزاویة 

زاویة من زوایاها المستویة وتسمى زاویة 
  .زوجیة قائمة

قیاس الزاویة الزوجیة القائمة هو قیاس أي 
زاویة من زوایاها المستویة وتسمى زاویة 

  .مستویة قائمة
55%  

12  
ن إذا كانت الزاویة ین متعامدایكون المستوی

  .قائمةالمستویة للزاویة الزوجیة هي زاویة 
ن ان إذا كان المستویین متعامدایكون المستوی

  .نیمتقاطع
32%  

13  
واحدة إذا مر  ستقامةاتكون النقاط على 
  .بهم مستقیم واحد

واحدة إذا كانت  ستقامةاتكون النقاط على 
  .منظمة ومتسلسلة

38.2%  
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بعــد أن تـــم تحدیـــد التصـــورات الخطـــأ للمفـــاهیم الریاضــیة لـــدى الطلبـــة، قـــام الباحـــث بإعـــداد 

ــــًا لنمــــوذج البرنــــامج العالجــــي للتصــــورات الخطــــأ  المنظمــــات (وزوبــــل أللمفــــاهیم الریاضــــیة وفق
، حیــث حــدد الباحـث الخطــوات التــي سـوف یتبعهــا فــي عـالج التصــورات الخطــأ وفقــًا )المتقدمـة

ــــاني صــــفحةأمــــات المتقدمــــة المنبثقــــة عــــن نمــــوذج إلســــتراتیجیة المنظ   وزوبــــل فــــي الفصــــل الث
الـــذي ســـوف یســـتخدمه  -) 6(ملحـــق رقـــم  –، وقـــام الباحـــث بإعـــداد دلیـــل المعلـــم )61-63( 

ـــم لتـــدریس المجموعـــة التجریبیـــة وفقـــًا لنمـــوذج  ـــدلیل یتضـــمن صـــیاغة دروس أالمعل وزوبـــل، وال
العاشــر األساســي مــن كتــاب الریاضــیات  وحــدة الهندســة الفراغیــة المقــررة علــي طــالب الصــف

وزوبــــل لعــــالج أمــــات المتقدمــــة المنبثقــــة عــــن نمــــوذج الجــــزء الثــــاني طبقــــًا إلســــتراتیجیة المنظ
التصورات الخطـأ التـي تـم تحدیـدها لـدى الطلبـة وسـوف یـتم توضـیح مكونـات الـدلیل الحقـًا فـي 

 .إجراءات الدراسة

  :ضبط متغیرات الدراسة

ـــة التـــي یتوجـــب العوامـــل الد ثـــارآل المة النتـــائج، وتجنبـــاً مـــن الحـــرص علـــي ســـ نطالقـــاً إ خیل
والتعمـیم، تبنـي الباحـث  سـتعماللالللوصـول إلـي نتـائج صـالحة قابلـة  ثارهـاآضبطها والحد من 

، ویعتمــد علــي تكــافؤ "المجموعتــان التجریبیــة والضــابطة باختبــارین قبــل وبعــد التطبیــق"طریقــة 
علــي االختیــار القصــدي ألفــراد العینــة،  عتمــاداالن التجریبیــة والضــابطة مــن خــالل المجمــوعتی

ومقارنـة المتوسـطات الحســابیة فـي بعــض المتغیـرات أو العوامـل، فقــد قـام الباحــث بـالتحقق مــن 
  :ضبط المتغیرات التالیة

  .العمر الزمني ألفراد العینة: أوالً 
  .الفصل الدراسي األول ختباراي التحصیل العام في مقرر الریاضیات ف: ثانیاً 
  .القیاس القبلي المعرفي للمفاهیم الریاضیة: ثالثاً 
 :العمر الزمني ألفراد العینة: أوالً 

من حیث ) الضابطة والتجریبیة(قام الباحث بالتحقق من تكافؤ أفراد مجموعتي التجربة
  :متغیر العمر كالتالي
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ن التجریبیة والضابطة للصف قام الباحث بأخذ أعمار الطالب لكل من  المجموعتی
وتأكد من تكافؤ المجموعتین من خالل الحصول على المتوسط واالنحراف المعیاري ، العاشر

) 9(والجدول رقم ، للفرق بین متوسطي عینتین مستقلتین ) ت(لألعمار واستخدام اختبار 
  :یبین نتائج ذلك

  )9(جدول رقم 

  المجموعتین التجریبیة والضابطة في العمرللكشف عن تكافؤ أفراد ) ت(نتائج اختبار 

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الداللة   "ت"قیمة 
  اإلحصائیة

غیر دالة   0.252  0.466  15.31  53  التجریبیة ككل
  0.499  15.33  53  الضابطة ككل  إحصائیا

غیر دالة   0.278  0.443  15.30  21  التجریبیة طالب
  0.505  15.26  21  الضابطة طالب  إحصائیا

غیر دالة   0.536  0.488  15.32  32  التجریبیة طالبات
  0.497  15.38  32  الضابطة طالبات  إحصائیا

  

یتضح من خالل النتائج المبینة في الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 
علــى مســتوى العینــة الكلیــة أو ، بــین متوســطي أعمــار أفــراد المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة 

  .تقارب متوسطي المجموعتین على مستوى مجموعتي الذكور واإلناث حیث یبدو واضحاً 

تكـــافؤ أفـــراد المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة مـــن حیـــث متغیـــر التحصـــیل فـــي : ثانیــاً 
  :الریاضیات

ـــــة والضـــــابطة فـــــي التحصـــــیل الســـــابق فـــــي  ــن تكـــــافؤ المجمـــــوعتین التجریبی ـــــم التحقـــــق مـــ ت
-2011) السـابق(فصـل األول وذلك من خـالل رصـد درجـات الطـالب النهائیـة لل، الریاضیات

  .المعیاري اوانحرافهخذ وسطها الحسابي أو ، 2012
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ــــة وقــــیم  نحرافــــاتواالیبــــین األوســــاط الحســــابیة ) 10( والجــــدول رقــــم والداللــــة " ت"المعیاری
  .اإلحصائیة للفروق بین المتوسطات

  )10(جدول رقم 
للكشف عن تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في التحصیل  السابق في ) ت(اختبار نتائج 

  الریاضیات

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الداللة   "ت"قیمة 
  اإلحصائیة

  3.525  14.35  53  التجریبیة ككل
0.776  

غیر دالة 
  3.680  13.81  53  الضابطة ككل  إحصائیا

  3.512  14.56  21  التجریبیة طالب
0.448  

غیر دالة 
  3.516  14.07  21  الضابطة طالب  إحصائیا

  3.583  14.22  32  التجریبیة طالبات
0.627  

غیر دالة 
  3.829  13.64  32  الضابطة طالبات  إحصائیا

  
یتضح من خالل النتائج المبینة في الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 

علــى مسـتوى العینــة الكلیــة أو ، متوســطي درجـات أفــراد المجمـوعتین الضــابطة والتجریبیـة  بـین
ــــى مســــتو  المحســــوبة اقــــل مــــن القــــیم ) ت(ن قــــیم إحیــــث ، ى مجمــــوعتي الــــذكور و اإلنــــاثعل

بــــین  ًأأي أن هنــــاك تكافــــ،  أن المتوســــطات لكــــال المجمــــوعتین متقاربــــة یلحــــظكمــــا ، الجدولیــــة
  .المجموعتین من حیث التحصیل في الریاضیات

  :تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار المفاهیم: ثالثاً 

وللتأكــــد مــــن مــــدى تكــــافؤ الطــــالب فــــي المجموعــــة التجریبیــــة و الضــــابطة فــــي االختبــــار 
الـدرجات لكـال  التشخیصي للمفاهیم الریاضیة القبلي، فقـد أجـرى الباحـث مقارنتـه بـین متوسـطي

ــــى االختبــــار  ــــار  مســــتخدماً ، المجمــــوعتین الضــــابطة والتجریبیــــة عل الختبــــار داللــــة ) ت(اختب
  .نتائج ذلك) 11(حیث یبین الجدول رقم ، الفروق بین متوسطي المجموعتین
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  )11(جدول رقم 

  القبليللكشف عن تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار ) ت(نتائج اختبار 

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

 نحرافاال 
  المعیاري

الداللة   "ت"قیمة 
  اإلحصائیة

  3.187  13.73  53  التجریبیة ككل
دالة  غیر  0.244

  3.943  13.90  53  الضابطة ككل  إحصائیاً 
  2.693  12.43  21  البطالتجریبیة 

غیر دالة   1.417
  3.166  11.14  21  الضابطة طالب  إحصائیاً 

  3.23  14.59  32  التجریبیة طالبات
غیر دالة   1.373

  3.32  15.71  32  الضابطة طالبات  إحصائیاً 

یتضح من خالل النتائج المبینة في الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 
نســــــبة وكــــــذلك بال، بــــــین متوســــــطي درجــــــات أفــــــراد المجمــــــوعتین الضــــــابطة والتجریبیــــــة ككــــــل

، قــل مـن القـیم الجدولیــةأالمحسـوبة ) ت(نـاث حیـث كانــت قـیم اإلللــذكور و للمجموعـات الجزئیـة 
  .أن المتوسطات لكال المجموعتین متقاربة  یلحظكما 
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  :الدراسة علي الخطوات التالیة شتملتا

جــل أموضــوع الدراســة الحالیــة، وذلــك مــن طــالع علــي األدبیــات التربویــة المتعلقــة باإل .1
ــــيالتعــــرف  ــــم المفــــاهیم الریاضــــیة بشــــك إل ل عــــام الصــــعوبات التــــي یواجههــــا الطــــالب فــــي تعل

بموضــــوع التصــــورات  هتمــــتاطــــالع علــــي الدراســــات التــــي والهندســــیة كموضــــوع خــــاص، واإل
 .الخطأ
لتحدیـــد المفـــاهیم ) الوحـــدة الثامنـــة(تحلیـــل المحتـــوي الریاضـــي لوحـــدة الهندســـة الفراغیـــة  .2

 .حدةالریاضیة المتضمنة بالو 
فــي وحــدة الهندســة الفراغیــة فــي  طــأالتشخیصــي لمعرفــة التصــورات الخإعــداد االختبــار  .3

 .كتاب الریاضیات لدي طالب الصف العاشر األساسي
ن مـن ذوي عرض االختبار التشخیصي للتصـورات الخطـأ علـي مجموعـة مـن المحكمـی .4

فــــي مجــــال المنــــاهج وطــــرق التـــدریس، ومشــــرفي ومعلمــــي الریاضــــیات مــــن ذوي  ختصـــاصاال
بالتوصــیات ووضـــع  األخــذالــرأي ووضــع توصـــیاتهم علــي االختبــار، وتـــم  إلبـــداءالخبــرة وذلــك 
 .النهائیة صورتهاالختبار في 

مــن الصــف الحــادي  اً طالبــ) 30(مكونــة مــن  ســتطالعیةاتطبیــق االختبــار علــي عینــة  .5
ن صـدق وثبـات االختبـار، وتحدیـد زمـن االختبـار، ومعرفـة مـدى وضــوح عشـر، وذلـك للتأكـد مـ

 .معاني وتعلیمات االختبار، وحساب معامل تمییز وصعوبة فقرات االختبار
مكونــة مجموعــة مــن مجتمــع الدراســة لتحدیــد التصــورات الخطــأ تطبیــق االختبــار علــي  .6
الصـــــف العاشـــــر  طالبــــة مـــــن طلبــــة) 127(و اً طالبـــــ) 98(وطالبــــة، مـــــنهم  اً طالبـــــ) 225(مــــن

 . ، وذلك لتحدید التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة عند الطلبةاألساسي
ــــة الدراســــة والتــــي تكونــــت مــــن  .7 ــــة، تــــم تقســــیمهم ) 106(تحدیــــد عین ــــب وطالب ــــيطال  إل

عـددهم ) 10/10شـعبة (مكونة من صـف طـالب ) 53(مجموعتین، مجموعة ضابطة عددها 
مكونــة ) 53(، وأخــري تجریبیــة عــددها )32(عــددهم ) 10/10شــعبة (وصــف طالبــات ) 21(

عـــددهم ) 10/11شـــعبة (وصـــف طالبـــات ) 21(عـــددهم ) 10/11شـــعبة (مـــن صـــف طـــالب 
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،وتـــم التأكـــد مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي الدراســـة فـــي بعـــض المتغیـــرات المتوقـــع تأثرهـــا علـــي )32(
 .المتغیر التابع 

ویعتبـــر دلیـــل المعلـــم ، )المنظمـــات المتقدمــة(وزوبـــل ألنمـــوذج  إعــداد دلیـــل المعلـــم وفقــاً  .8
ستراتیجیات معینـة، فیسـاعده فـي تحدیـد إن به المعلم في تدریس مادته وفق المرشد الذي یستعی

ثنـاء سـیرة فـي أتنفیذ األنشطة ویجعله علي بصیرة األهداف التعلیمیة وتجهیز األدوات الالزمة ل
 .تنفیذ الدروس

ـــم حتـــي یســـتطیع تـــدری س الموضـــوعات المختـــارة وفـــق وقـــد قـــام الباحـــث بإعـــداد دلیـــل المعل
  ).6(نظر ملحق رقم ابما تتضمنه من مراحل ) المتقدمة المنظمات(وزوبل أنموذج 

  :وتضمن الدلیل الجوانب التالیة

 عنوان الدرس. 
 حیث یمكـن للمعلـم أن یقـیس مـدي تحقـق هـذه األهـداف : األهداف السلوكیة للدرس

 .أداء الطالب أثناء قیامهم بالتجارب أن یلحظبعد كل درس، ویمكنه 
  وذلــــك لتمكــــین المــــتعلم مــــن ربــــط : لقیاســــها ختباریــــةاالالمتطلبــــات الســــابقة والبنــــود

الطــالب للخبــرات الســابقة لموضــوع  مــتالكاالالحقــة، والتأكــد مــن  المعرفــة الســابقة بالمعرفــة
 .الدرس قبل البدء بتدریسه

 حدید المواد واألدوات الالزمـة لكـل درس قام الباحث بت: األدوات والمواد المستخدمة
وتضــمن الــدلیل مجموعــة مــن أوراق . بحیــث تكــون متنوعــة ویمكــن الحصــول علیهــا بســهولة

 .العمل التي تشتمل علي األنشطة والتجارب العلمیة
  كراســـة  ســتخدامواف یقــوم بهــا الطلبــة أثنــاء الحصــة األنشــطة والتــدریبات التــي ســو

 ).أوراق العمل(األنشطة 
فــي مجـــال  ختصــاصااللـــي مجموعــة مــن المحكمــین مـــن ذوي لیــل المعلــم ععــرض د .9

المنــاهج وطـــرق التــدریس، ومشـــرفي ومعلمـــي الریاضــیات مـــن ذوي الخبـــرة وذلــك إلبـــداء الـــرأي 
 .ووضع توصیاتهم علي الدلیل، وتم األخذ بالتوصیات ووضع الدلیل في صورته النهائیة
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علـى تقـدیم تـدریس الوحـدة التـي تطبـق  راسـةإدارتي المدرسـتین عینـة الدمع  تفاقاالتم . 10
فــي أول الفصــل الدراســي الثــاني ) وحــدة الهندســة الفراغیــة(علیهــا الدراســة وهــي الوحــدة الثامنــة 
 .وقد أبدى الجمیع التعاون الكامل مشكورین حتي یستطیع الباحث تطبیق دراسته

تشــــخیص التصـــورات الخطـــأ یــــوم االثنـــین الموافــــق  ختبـــارالتـــم إجـــراء التطبیــــق القبلـــي  .11
م علـــي أفـــراد عینـــة الدراســـة وذلـــك مـــن اجـــل التأكـــد مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي 02/04/2012

 .الدراسة التجریبیة والضابطة
ــــاراتــــم  .12 ــــات لتــــدریس الصــــف العاشــــر ختی   معلمــــة مــــن مدرســــة هاشــــم عطــــا الشــــوا للبن

ابطة، وتـــدریس الصـــف العاشـــر بالطریقـــة العادیـــة أو التقلیدیـــة كمجموعـــة ضـــ) 10شـــعبة (
رسـة معلـم مـن مد ختیاراكمجموعة تجریبیة، وتم  المتقدمةالمنظمات  باستخدام )11شعبة (

بالطریقـــة العادیـــة أو التقلیدیـــة ) 10شـــعبة (الصـــف العاشـــر شـــهداء الزیتـــون للبنـــین لتـــدریس
 متقدمـــةالمنظمـــات الباســـتخدام ) 11شـــعبة (العاشـــر كمجموعـــة ضـــابطة، وتـــدریس الصـــف 

  .ودلیل المعلم المنظمات المتقدمةتم تزوید المعلمین بخطوات كمجموعة تجریبیة، و 
، وتــــم إعــــادة تــــدریس المنظمــــات المتقدمــــة باســــتخدامتــــم تــــدریس المجموعــــة التجریبیــــة  .13

للمجموعـة الضـابطة مـع تزویـد المعلــم ) الجـزء الثـاني(الوحـدة الثامنـة مـن كتـاب الریاضـیات 
ا عنـد الطلبــة، وذلــك ألخــذها لتصــورات الخطــأ التـي تــم رصــدهالقـائم علــي تطبیــق الدراسـة با

 . عند التدریس بالطریقة التقلیدیة أو العادیة للمجموعة الضابطة عتباراالفي 
تــم البــدء فــي تــدریس وحــدة الهندســة الفراغیــة لمجمــوعتي الدراســة یــوم الســبت الموافــق  .14

ــــــدریس وحــــــدة الهن07/04/2012 ــــــث قــــــام المعلمــــــان المشــــــاركان بت دســــــة الفراغیــــــة م، حی
تـدریس الوحـدة لكـال  سـتغرقواذلـك،  ىلضابطة بإشراف الباحث علـللمجموعتین التجریبیة وا

وكـــل درس حصـــة  ســـبوعحصـــة بمعـــدل ثـــالث حصـــص فـــي األ ةعشـــر  يتـــثناالمجمـــوعتین 
 .   م03/05/2012من ذلك یوم الخمیس الموافق  نتهاءاال، حیث تم واحدة

تم إجراء التطبیق البعدي الختبار تشخیص التصورات الخطأ علي المجموعتین  .15
 .م06/05/2012الموافق  األحدالتجریبیة والضابطة یوم 

قـــام الباحـــث بعـــد ذلـــك  بتصـــحیح االختبـــار البعـــدي وتفریـــغ الـــدرجات وجمـــع البیانـــات،  .16
 .وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها
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لمعالجـــة النتـــائج بواســـطة البرنـــامج اإلحصـــائي الباحـــث المعالجـــة اإلحصـــائیة  ســـتخدما .17
(SPSS). 

 .المقترحة بناء على نتائج الدراسة تتقدیم التوصیا  .18

 

  :الباحث المعالجة اإلحصائیة التالیة ستخدماللتحقق من صحة فروض الدراسة 

لعینتین مستقلتین وذلك الختبـار داللـة الفـروق بـین المجمـوعتین  (T-test)" ت"اختبار .1
 .الضابطة والتجریبیة

لعینتـین مـرتبطتین وذلـك الختبـار داللـة  ( Paired-Samples T test)" ت"اختبـار .2
 .الفروق بین متوسطات الطالب في االختبار القبلي و البعدي

، عفانـه(تـین مسـتقلتین لعینیMann-Whitney test (U)   ) یـو(اختبـار مـان ویتنـي  .3
وذلك لحساب الفروق بین الطالب مرتفعـي التحصـیل و منخفضـي التحصـیل ) 125:  1998

 .لكل من المجموعتین الضابطة و التجریبیة
  :)20<ن(في حالة العینات الصغیرة : أوالً 
1 1یو 1

2 1
(1 ) ن  = ن 

2
ن ن

- 1مجـ ت  

2 2یو 2
2 1

(1 ) ن  = ن 
2
ن ن

- 2مجـ ت  

  :نإحیث 
  .ولىحجم العینة األ: 1ن
  .حجم العینة الثانیة: 2ن

  .ولمجموع رتب المتغیر األ: 1مجـ ت
  .لثانيمجموع رتب المتغیر ا: 2مجـ ت

  .ولفروق المتغیر األ: 1یو
  .فروق المتغیر الثاني: 2یو
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  ):20> ن (العینات الكبیرة في حال : ثانیاً 

  .قیمة یو الصغیرة: یو      
  
 :ثیرأحجم الت .4

  :ستخدام اختبار ت لعینیتین مستقلتیناثیر عند أحجم الت: والً أ
  )29: 2000، هعفان(                                  = یتا إمربع 

  مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیرالجدول المرجعي المقترح لتحدید 

  داة المستخدمةاأل
  حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر
  0.14  0.06  0.01  یتاإمربع 

  

  :)Zالدرجة المعیاري (ویتني  –ستخدام اختبار مان اثیر عند أحجم الت: ثانیاً  

      

لوحــــدة الهندســــة الفراغیــــة  ىالمحتــــو حســــاب معامــــل الثبــــات لتحلیــــل معادلــــة هولســــتي ل .5
 ). الفصل الدراسي الثاني(المقررة علي طلبة الصف العاشر 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  
  نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشته. 

  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشته. 

  جابة عن السؤال الثالث ومناقشتهنتائج اإل. 

 علي النتائج تعقيب. 

  توصيات الدراسة. 

  مقرتحات الدراسة. 
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ومناقشة هذه النتائج من  یتناول هذا الفصل عرض النتائج التي كشفت عنها الدراسة،

  .سئلة الدراسةأجابة عن خالل اإل

 :سئلة الدراسةأن ول مالسؤال األ  عليجابة نتائج اإل

  :السؤال االول والذي ینص علي عليلالجابة 

  "؟ العاشر األساسي الصف طلبة التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة الموجودة لدى ما" 

لهندسة ا"قام الباحث برصد التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة في الوحدة الثامنة 
التصورات الخطأ ختبار إبدائل المتاحة في جابات الطالب علي الإمن خالل تحلیل " الفراغیة

المجموعة التي جابات إجمالي إفما فوق من %) 30(الطلبة بنسبة  والتي تم تكرارها لدي
وطالبة، وذلك  اً طالب) 225(المكونة من  طبق علیها اإلختبار التشخیصي للتصورات الخطأ

ن التصور الخطأ ممتلك وموجود لدي الطلبة بصورة حقیقیة وشائع، وكما جاء أللتأكد من 
 تصوراً ) 13(وكان عددها ) 8(، وفي جدول رقم )111-107(فصل االجراءات صفحة في 
  .خطأ

 :سئلة الدراسةأالسؤال الثاني من  عليجابة نتائج اإل

  :السؤال الثاني والذي ینص علي عليجابة لإل

التصورات  لمعالجة ) المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج  المتبعة فياإلجراءات ما "
  "العاشر؟  الصف طلبة لدى للمفاهیم الریاضیة الخطأ

وزوبل أالتي یتبعها نموذج  اإلجراءاتفیة  عداد دلیل المعلم والذي یوضحإحث بقام البا
لعالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة الواردة في الوحدة الثامنة ) المنظمات المتقدمة(
ساسي، ویعتبر طلبة الصف العاشر األریاضیات لدي من كتاب ال" وحدة الهندسة الفراغیة"

وزوبل، أفي تدریس مادتة وفق خطوات نموذج المعلم  هدلیل المعلم المرشد الذي یستعین ب
  ).6(نظر ملحق رقم ا، )117-116(جراءات صفحة وهذا موضح في فصل اإل
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 :سئلة الدراسةأالسؤال الثالث من  عليئج االجابة نتا
  :السؤال الثالث والذي ینص علي عليجابة لإل
للمفاهیم  التصورات الخطأ في عالج) المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج   فاعلیة ما"

  "طلبة العاشر؟  لدى الریاضیة 
  :كما یليوهي ثالثة فرضیات قام الباحث بالتحقق من فرضیات الدراسة 

  ولي الفرضیة األ:  
)مستوى إحصائیة عند داللة فروق ذات توجد" 0.05)  متوسط درجات طلبة بین 

التجریبیة في اختبار تشخیص  المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طلبة المجموعة
   ".التصورات الخطأ البعدي للمفاهیم الریاضیة 

ي نحراف المعیار تم حساب متوسط درجات الطلبة واإل وللتحقق من صحة هذه الفرضیة
 طالب(ات الجزئیة وكذلك بالنسبة للمجموع، الضابطة ككلالتجریبیة و لكل من المجموعتین 

، "T. test independent sample"ن مستقلتینلعینتی" ت"ختبارإستخدام إ وتم ،)وطالبات

للتعرف الي الفروق بین متوسط درجات الطالب في كل من المجموعتین، والجدول رقم 
  :یوضح نتائج هذا الفرض) 12(

  )12(جدول رقم 
ومستوي الداللة للتعرف إلي الفروق بین المجوعتین " ت"المعیاریة وقیمة  نحرافاتواال المتوسطات 

  تشخیص التصورات الخطأ ختباراتجریبیة في التطبیق البعدي في الضابطة وال

  مستوي الداللة  "ت"قیمة   المعیاري نحرافاال   المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

  3.943  17.60  53  التجریبیة ككل
4.182  

دالة عند 
  3.953  14.39  53  الضابطة ككل  0.01

  3.492  19.28  21  التجریبیة طالب
3.472  

دالة عند 
  4.365  15.47  21  الضابطة طالب  0.01

  4.347  16.50  32  التجریبیة طالبات
2.834  

دالة عند 
  3.550  13.68  32  الضابطة طالبات  0.01
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حصائیة عند مستوى إدول السابق وجود فروق ذات داللة تظهر النتائج المبینة في الج
حیث ، ختبار البعديموعتین التجریبیة والضابطة في االبین متوسطات درجات المج 0.01

ویتضح ، )α0.01 =(الجدولیة عند مستوى) ت(كبر من قیم أالمحسوبة كانت ) ت(ان قیم 
نه أیدفعنا لقبول الفرضیة القائلة ب مما، ن هذه الفروقات لصالح المجموعة التجریبیةأ یضاً أ

 متوسطي درجات الطلبة في بین )α0.05 =( مستوى عند اً إحصائی دالة فروق توجد
تشخیص التصورات الخطأ البعدي لصالح  ختباراالضابطة و التجریبیة في  المجموعتین

  .المجموعة التجریبیة

ستخدام المعادلة اب"  یتاإمربع " جم التأثیر من خالل حساب ولقد قام الباحث بحساب ح
  )29: 2000، هعفان( :التالیة

  = یتا إمربع 

  )13(جدول 
  الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر

  داة المستخدمةاأل
  حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر
  0.14  0.06  0.01  یتاإمربع 

  

هي فروق جوهریة تعود ) ت(ختباراستخدام ااتجة بن حجم الفروق النأوذلك للتأكد من 
  .یوضح ذلك) 14(والجدول رقم ، رات الدراسة ولیس من قبیل الصدفةلى متغیإ

  )14(جدول رقم 
  یتا وقیمة وحجم التأثیرإومربع " ت"یبین قیمة 

  حجم التأثیر  یتاإمربع   درجات الحریة  )ت(قیمة   المجموعة
  كبیر  0.14  104  4.182  العینة ككل

  كبیر  0.23  40  3.472  الطالب
  متوسط  0.11  62  2.834  طالبات
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للطریقة المستخدمة في  اً كبیر  اً ن هناك تأثیر أنتائج المبینة في الجدول السابق تبین ال
وبالنسبة ، تصحیح التصورات الخطأ في المفاهیم الریاضیة بالنسبة للعینة التجریبیة ككل

  .  بالنسبة للطالبات بینما كان هذا التأثیر متوسطاً ، للطالب 

)حصائیة عند مستوي الداللة إرت النتائج وجود فروق ذات داللة ظهأوقد  0.05)   في
لعینتین " ت"ختبار إستخدام إأ لبعض المفاهیم الریاضیة وذلك بتعدیل التصورات الخط

في ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أذا یدل علي الدور الكبیر لنموذج ، وه)T- test(مستقلتین 
الهندسة الفراغیة للصف العاشر تعدیل التصورات الخطأ لبعض المفاهیم الریاضیة في وحدة 

  :سباب التالیةتفسیر ذلك من منطلق األسي، ویمكن سااأل

  عتبارها طریقة تعلیمیة ا، ب)المنظمات المتقدمة(وزوبل أتجاوب الطلبة مع نموذج
 .جدیدة لها خطواتها التي تختلف عن الطریقة التعلیمیة التقلیدیة

 بداء الرأيإهم ومحاولة ئیل للمشاركة مع زمالتشجیع الطلبة منخفضي التحص. 
  الریاضیة الجدیدة بالمفاهیم الریاضیة السابقة الموجودة في بنیتة المعرفیةربط المفاهیم. 
 یقوم الطالب بالبحث عن العالقات بین المفاهیم الریاضیة. 
  بداع والتفكیر التأملي عن طریق علي اإل) منظمات المتقدمةال(وزوبلأیساعد نموذج

ٕ بناء مخططات المفاهیم الریاضیة و  ٕ عادة بنائها و ا قات بینها لمساعدة الطالب علي یجاد العالا
 .تعدیل التصورات الخطأ عندهم

 ثناء القیام أتساقها اأو عدم ) المفاهیم الریاضیة(لنص الكشف عن غموض مادة ا
 .عداد مخطط مفاهیمي للمنظم المتقدمإب

  :كما یرجع الباحث هذه النتیجة إلي

صورات، وهذا الت معرفة المعلم بالتصورات الخطأ لدى الطلبة من خالل تشخیص تلك
یمیة الجدیدة وتقویمها بشكل نتقاء وعرض الخبرات التعلالي إحیان یقودة في كثیر من األ

 .م مع المنظومة المفهومیة السابقة للطلبةئیتال
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 ن یكون المفهوم أطوات متسلسلة بنائیة یترتب علیة تقدیم المفهوم الریاضي وفق خ
ان من التعلم الذي ال یأخذ قل عرضة للنسیأویؤدي لحدوث تعلم فعال و  ومفیداً  الجدید مقبوالً 

 .ن تتوافر في المفهوم الجدیدأم السابق للطالب والشروط الواجب عتبار الفهفي اال
  علي تكوین نسق  للمفاهیم الریاضیة تعمل) المنظمات المتقدمة(وزوبل أتكوین نموذج

دراك إكثر قدرة علي ألبنیة المعرفیة و ستدعاء داخل اسهل في االأمفاهیمي ومنظومة 
 .العالقات بین المفاهیم الریاضیة

یة لدي الطلبة عینة البحث الباحث حدوث تعدیل متوسط لبعض المفاهیم الریاض رجعوی
  :سباب التالیةالي األ

 لي تصور إتحتاج ن مفاهیم الهندسة الفراغیة من المفاهیم الریاضیة المجردة التي أ
ن التفاعل معها من قبل الطلبة ضعیف وال یمیل الطالب الي تعلمها إذهني واسع لذلك ف

 .وفهمها
 سة الفراغیة  تكون ن ما یحملة الطالب من تصورات خطأ عن مفاهیم الهندإ

  .خري ومقاومة للتغیر والتعدیلألكبر من المفاهیم اأمتماسكة بشكل 
 الفرضیة الثانیة :  

)مستوى إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد " 0.05)  متوسط درجات طلبة بین 
تشخیص  ختباراالتجریبیة في  الضابطة مرتفعي التحصیل وأقرانهم في المجموعة المجموعة

   "التصورات الخطأ البعدي  لصالح المجموعة التجریبیة 

-Mann اختبار مان ویتني باستخدامق من صحة هذا الفرض قام الباحث وللتحق
Whitney Test  (U)  لعینتین مستقلتین وذلك للمقارنة بین متوسط درجات تحصیل

الضابطة في تعدیل التصورات مرتفع في المجموعتین التجریبیة و الطالب ذوي التحصیل ال
والجدول رقم ، )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج  باستخدام الخطأ لبعض المفاهیم الریاضیة

  :رضیوضح نتائج هذا الف) 15(
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  )15(دول رقم ج

للتعرف إلي الفروق في التحصیل في االختبار البعدي المعد ) Z(وقیمة ) U(متوسطات الرتب وقیمة 
  للدراسة بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مستوى  Uقیمة 
  الداللة

قیمة 
Z 

التحصیل تجریبیة  ومرتفع
  ككل

15  22.6  
6.00  

 دالة
4.50  0.01عند 

التحصیل ضابطة   ومرتفع  0
  ككل

15  8.4  

التحصیل تجریبیة  ومرتفع
  طالب

6  13.44  
0.00  

دالة 
  0.00عند 

-  
التحصیل ضابطة  ومرتفع

  طالب
6  5.56  

التحصیل تجریبیة  ومرتفع
  طالبات

9  9.50  
5.00  

دالة 
  -  0.01عند 

التحصیل ضابطة و مرتفع
  3.50  9  طالبات

  
  حصائیة عند مستوىإتظهر النتائج المبینة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة 

)= α0.01(  والضابطة بین متوسط درجات المجموعتین التجریبیة)في ) التحصیل ومرتفع
تم استخدام  ( قل من القیم الجدولیةأحسوبة كانت الم) U(ن قیم أحیث ، ختبار البعدياال

ن هذه الفروقات تمیل أ یضاً أویتضح  ،)فما فوق فقط) 20(للعینة التي عددها  Zاختبار 
 توجدنه أمما یدفعنا لقبول الفرضیة القائلة ب، لصالح المجموعة التجریبیة مرتفعي التحصیل

)مستوى عند اً إحصائی دالة فروق 0.05)  الضابطة  المجموعة متوسط درجات طلبة بین
ص التصورات الخطأ تشخی ختباراالتجریبیة في  التحصیل وأقرانهم في المجموعةمرتفعي 

لصالح طلبة المجموعة ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج  الستخدامالبعدي تُعزى 
  .التجریبیة
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ستخدام ان حجم الفروق الناتجة بأللتاكد من " یتاإ مربع"ستخدام اوقد قام الباحث ب
والجدول ، رات الدراسة ولیس من قبیل الصدفةلى متغیإ جوهریة تعودهي فروق ) Z(ختبارا

  .یوضح ذلك) 16(رقم 

  )16(جدول رقم 
  یجاد حجم التأثیرختبار إلیتا للدرجة الكلیة لالإوقیمة مربع " Z"قیمة 

Z 퐙ퟐ   퐙ퟐ  بعاداأل + ퟒ    حجم التأثیر  یتاإمربع  
  كبیر  0.83  24.25  20.25  4.500  مجموع

  .ن حجم التأثیر كبیرأالسابق  الجدولیتضح من 

  :سباب التالیةنتائج الفرض الثاني من منطلق األ ویمكن تفسیر

 قات دراك المفاهیم والعالإكبر علي أئة من الطلبة لدیهم القدرة بشكل ن هذه الفأ
حة بخالف ما یعتقدونة، مما ستقبال التفسیرات الریاضیة الصحیاا وبالتالي القدرة علي مهبین

رات قتناعهم بصحة التفسیرات الریاضیة الصحیحة والذي یساعد علي تعدیل التصو إیعني 
فضل مما سواهم من الطلبة منخفضي أالخطأ للمفاهیم الریاضیة التي بحوزتهم بشكل 

 .التحصیل
 ن أجابة الصحیحة وخصوصًا في معرفة اإل روح التحديتمتع هذه الفئة من الطلبة ب

دوات ووسائل وحركة أیوفر لهم العناصر المشوقة من  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج 
هتمامهم نحو معرفة التصور الریاضي اي تستثیر دافعیتهم وفضولهم وجذب ومناقشة والت

 .الصحیح للمفهوم الصحیح
 ل الطلبة مرتفعي التحصی دافعیةن تقدیم مفهوم ریاضي یخالف تصورات الطلبة یثیر إ

 .للبحث عن المفهوم الصحیح
  ستدعاء الخبرات السابقة اقدرة الطلبة مرتفعي التحصیل علي لي إتشیر النتائج

هم التفسیرات الریاضیة وربطها بالخبرات الجدیدة ربطًا ذا معني، مما یساعدهم في ف
ٕ الصحیحة و   .ل المعرفة الجدیدة في بنیتهم المعرفیةیكعادة تشا
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  في تعدیل التصورات ) المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج  ثرأهذه النتیجة توضح
ً علي  الخطأ لدى الطلبة مرتفعي التحصیل، ویوفر لهم السیر المناسب في التدریس بناء

 .سرعتهم الشخصیة، وهذا یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة
 عض المهارات التفكیریة ومهارة تمتع هذه الفئة من الطالب بروح المنافسة، وب

وزوبل أنموذج تصال والتواصل، وقد تم مالحظة ذلك من خالل تفاعلهم مع خطوات الا
 .وتغییر المفهوم ستفسارواالومن خالل حرصهم علي المناقشة ، )المنظمات المتقدمة(

حتیاجات الطلبة مرتفعي افي تلبیة  )المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج وهذا یوضح دور 
مثل لقدراتهم العقلیة تخدام األسلهم للتفاعل النشط واالو المناسب التحصیل وتهیئة الج

  .المختلفة
 الفرضیة الثالثة:  

)مستوى إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد " 0.05)   طلبة بین متوسط درجات
 ختباراأقرانهم في المجموعة الضابطة في المجموعة التجریبیة منخفضي التحصیل و 

  . "تشخیص التصورات الخطأ البعدي لصالح المجموعة التجریبیة 
-Mann مان ویتني  ختبارا باستخدامق من صحة هذا الفرض قام الباحث وللتحق

Whitney Test  (U)  لعینتین مستقلتین وذلك للمقارنة بین متوسط درجات تحصیل الطلبة
ذوي التحصیل المنخفض في المجموعتین التجریبیة و الضابطة في تعدیل التصورات الخطأ 

) 17(والجدول رقم ، )المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج  باستخدامیم الریاضیة لبعض المفاه
  :یوضح نتائج هذا الفرض
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  )17(رقم جدول 
للتعرف إلي الفروق في التحصیل في االختبار البعدي المعد ) Z(وقیمة ) U(متوسطات الرتب وقیمة 

  .للدراسة بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مستوى  Uقیمة 
  الداللة

 Zقیمة 

التحصیل تجریبیة  ومنخفض
  ككل

15  20.17  
42.5  

دالة 
عند 
0.05  

2.921  
التحصیل ضابطة و منخفض

  ككل
15  10.83  

التحصیل تجریبیة  ومنخفض
  طالب

6  13.5  
4.5  

دالة 
عند 
0.01  

التحصیل ضابطة  ومنخفض  -
  طالب

6  5.5  

التحصیل تجریبیة  ومنخفض
  طالبات

9  9.50  
0.00  

دالة 
عند 
0.01  

-  
التحصیل ضابطة  ومنخفض

  طالبات
9  3.50  

  
  حصائیة عند مستوى إروق ذات داللة المبینة في الجدول السابق وجود فتظهر النتائج 

)= α0.05(  والضابطة بین متوسط درجات المجموعتین التجریبیة)منخفضي التحصیل (
تم استخدام (  قل من القیم الجدولیةأالمحسوبة كانت ) U(ن قیم إحیث ، ختبار البعديفي اال

ن هذه الفروقات لصالح أ یضاً أویتضح ، )فما فوق فقط) 20(للعینة التي عددها  Zاختبار 
 فروق توجدمما یدفعنا لقبول الفرضیة القائلة بانه ، المجموعة التجریبیة منخفضي التحصیل

)مستوى عند اً إحصائی دالة 0.05)  الضابطة  المجموعة متوسط درجات طلبة بین
التجریبیة في اختبار تشخیص التصورات الخطأ  التحصیل وأقرانهم في المجموعة منخفضي

لصالح طلبة المجموعة ) المنظمات المتقدمة(وزوبلأنموذج  ستخدامالالبعدي تُعزى 
  .التجریبیة
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ستخدام ان حجم الفروق الناتجة بأكد من أللت" یتاإ مربع"ستخدام اوقد قام الباحث ب
والجدول ، لى متغیرات الدراسة ولیس من قبیل الصدفة إهي فروق جوهریة تعود ) Z(ختبارإ

  .یوضح ذلك) 18(رقم 

  )18(جدول رقم 
  یجاد حجم التأثیرختبار إلیتا للدرجة الكلیة لإلإع وقیمة مرب" Z"قیمة 

Z 퐙ퟐ   퐙ퟐ  بعاداأل + ퟒ    حجم التأثیر  یتاإمربع  
  كبیر  0.68  12.532  8.532  2.921  مجموع
  .ن حجم التأثیر كبیرأنتائج المبینة في الجدول السابق تظهر ال

  :سباب التالیةنتائج الفرض الثالث من منطلق األ ویمكن تفسیر
 یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة، ویعطي  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج ن أ

 .فراد مجموعتةأدورًا لكل طالب في المجموعة كل حسب تفكیرة وقدرتة علي التفاعل مع 
  یعتمد علي فهم العالقات والقدرة علي  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج ن أكما

ٕ تكوین عالقات جدیدة بین المفاهیم وتتیح الفرصة للطالب للمناقشة و  وتقدیم  لملحوظاتبداء اا
 .ثار دافعیة الطلبة منخفضي التحصیل في المجموعة التجریبیة وتفاعلهمأالتفسیرات مما 

  المفاهیم الریاضیة تتمتع هذه الفئة من الطالب بالحاجة الي طرق تعمل علي ترتیب
وزوبل أنموذج یجادة إهم  في سأستدعاء وهذا ما سرعة في االالللمعلومات و  وفق ترتیب سهل

 .)المنظمات المتقدمة(
  یعمل هذا النموذج علي تعزیز ثقة المتعلم بنفسة عندما یكتشف تصورات خطأ حول

 .ماموضوع 
 لي نوعین من إشارة للمتعلمین لنموذج بواسطة المعلم من خالل اإلیعمل هذا ا

ولها العالقات بین المفاهیم التي تم تعلمها، وثانیها العالقات أالعالقات لفهم المادة الریاضیة، 
طات المفاهیم والرسوم والصور بین هذه المفاهیم وخبراتهم السابقة، وذلك من خالل مخط

 .والعروض والبراهین وغیرها لتسهیل التعلمشكال واأل
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 الفرضیة الرابعة: 
)مستوى إحصائیة عند داللة ذات فروق توجد " 0.05)  متوسط درجات طلبة بین 

صورات الخطأ لصالح البعدي والقبلي لتشخیص الت ختباریناالالتجریبیة في  المجموعة
   ."البعدي ختباراالدرجاتهم في 
لعینتین مرتبطتین ) ت(ختباراستخدام بامن صحة هذه الفرضیة قام الباحث وللتحقق 

) 19(والجدول رقم ، ختبارین القبلي والبعديالفروق بین متوسطي درجاتهم في االلفحص 
  :یوضح ذلك

  )19(جدول رقم 
لتشخیص ختبارین القبلي و البعدي درجات المجموعة التجریبیة في اال داللة الفروق بین متوسطي

  التصورات الخطأ
  الداللة اإلحصائیة  "ت"قیمة   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  3.943  17.60  53  البعد كلي

  0.01دال عند   5.510
  3.187  13.72  53  القبلي كلي

  2.492  19.28  21  البعدي طالب
  0.01دال عند   9.060

  2.693  12.42  21  القبلي طالب

  4.347  16.50  32  طالباتالبعدي 
  0.01دال عند   2.114

  3.231  14.59  32  القبلي طالبات

  

حصائیة بین متوسطي إوجود فروق ذات داللة  تظهر النتائج المبینة في الجدول السابق
ختبارین القبلي و البعدي لتشخیص التصورات ت طلبة المجموعة التجریبیة في االدرجا

ذه ن هأ یضاً أكما یتضح ، بر من القیم الجدولیةكأالمحسوبة ) ت(حیث كانت قیم ، خطأال
وزوبل أخدام نموذج ستان ألى إمما یشیر ، ختبار البعديالفروقات لصالح متوسطهم في اال

هم في تحسین درجات طلبة المجموعة التجریبیة وعالج التصورات سأ) المنظمات المتقدمة(
  .یتم حساب حجم التأثیر ألن العینتین مرتبطتین ، وهنا لمهمالخطأ لدی
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  :ستعراض النتائج السابقة یتضح ما یليإمن خالل 

  في تعدیل التصورات الخطأ للمفاهیم  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج نجاح
یقوم علیها  ذيالبنائي ال م فلسفة المدخلئالالریاضیة المتضمنة في الوحدة المختارة، وهذا ی

ن المتعلم یبني معرفته من خالل قیامة بالعدید إ، حیث )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج 
علي الفهم وبذلك تتشكل المفاهیم  اً معني وقائم اوالتجارب العملیة تجعل التعلم ذ من األنشطة

زءًا من شخصیته الریاضیة لدیة بشكل منظم ومتسلسل وترسخ المعرفة في ذهنه وتصبح ج
 .فتنعكس علي تصرفاته

 المعرفة "التي تسمي و ب ن التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة التي یكتسبها الطالإ
خذ هذه أة وغیر متماسكة، لذا یجب ، تكون غیر ثابتمقصوداً  و بعد تلقیهم تعلیماً أ" القبلیة

ٕ سالیب التدریس و أعتبار في تصمیم التصورات بعین اال ستراتیجیاتها لمساعدة الطلبة علي ا
 .التخلص منها وتقدیم وجهات النظر العلمیة والریاضیة الدقیقة لهم

 ساعد  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج ستخدام  تعلم المفاهیم الریاضیة وفقًا ال نإ
تنمیة المفاهیم  مما ساعد علي نسق مفاهیميعلي تعلمها بصورة منظمة ومتكاملة علي شكل 

 .یجابیةإالریاضیة بصورة 
  تدریسیة جدیدة، بحیث تعمل هذه ستراتیجیات إكما یري الباحث ضرورة تطویر

، )و العادیةأالطریقة التقلیدیة (حیط بالطالب یر الجو التعلیمي المیستراتیجیات علي تغاإل
ذوي التحصیل  یضًا علي مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة ومراعاة الطلبةأوتعمل 

 .المنخفض
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ً علي النتائج التي توصلت  لیها الدراسة، تم وضع التوصیات التالیة من قبل الباحث إبناء
  :وهي 

لقدرتها  في تدریس الریاضیات للطلبة )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج توظیف   - 1
 .ثارة التفكیر لدیهمإعلي 
ریاضیة الخطأ لدي الطلبة في مختلف المفاهیم ال هتمام بتشخیص التصوراتاال  - 2

 .نطالق لتدریس الموضوعات الجدیدة المتعلقة بهذه المفاهیماوذلك لیكون تصحیحها نقطة 
العمل علي عقد ورشات عمل لمعلم الریاضات لتدریبهم علي كیفیة الكشف عن  - 3
 .الطلبه ىورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدالتص
طأ للمفاهیم تدریس بكلیة التربیة جزءًا من التصورات الختضمین مساقات طرق ال - 4

 ".سالیب عالجهاأتشخیصها و "الریاضیة 
ة تامة حتي نستطیع یرائهم ومفاهیمهم الریاضیة بحر أتشجیع الطلبة للتعبیر عن  - 5

 .سستكشاف التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیةا
ات التدریس الحدیثة ستراتیجإستخدام اات علي یل علي تدریب معلمي الریاضالعم - 6

 .)المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج  فكار النظرة البنائیة والتي منهاأالقائمة علي 
العمل علي ربط منهج الریاضیات بالحیاة الیومیة والخبرات الذاتیة للطلبة، والعمل  - 7

 .علي تحقیق التكامل بین منهج الریاضیات وباقي المناهج العلمیة
التفكیر العلمي ساسیة، مهارات ة المهارات الریاضیة األساب الطلبكإالعمل علي  - 8

 .ساسي والمتكاملوعملیات العلم األ
عدادها بطریقة إعداد دلیل لمعلمي الریاضیات یتضمن نماذج لدروس تم إهتمام باال - 9

 .)المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج 

عدادها باإل هتمام القائمیناضرورة  -10 ٕ بتقدیم النماذج هتمام علي تخطیط المناهج وا
  .ستراتیجیات والنماذج العالجیةكشف عن التصورات الخطأ وتقدیم اإلالتي تیسر عملیة ال
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  :قتراح الدراسات والبحوث التالیةإالدراسة الحالیة ونتائجها، یمكن في ضوء أهداف 

 )المتقدمةالمنظمات (وزوبل أنموذج ستخدام طریقة اجراء دراسة مقارنة بین أثر إ - 1
خري الحدیثة التي تتبع المدخل البنائي في تعدیل التصورات الخطأ وبعض الطرق األ
 .للمفاهیم الریاضیة

في تعدیل التصورات  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج ستخدام ادراسة فعالیة  - 2
 .خري و مراحل تعلیمیة مختلفةألریاضیة في موضوعات ریاضیة الخطأ للمفاهیم ا

في تعدیل التصورات  )المنظمات المتقدمة(وزوبل أنموذج ستخدام الیة دراسة فعا - 3
 .خريألمفاهیم العلمیة في مواد دراسیة الخطأ ل

دراسة وتشخیص التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى دارسي الریاضیات في  - 4
 .اخري ومراحل عمریة مختلفة ةموضوعات ریاضی

 الجامعیة للطلبة المعلمین في تخصصدراسة التصورات الخطأ في المراحل  - 5
 .فكار النظریة البنائیةأستخدام طرق تعتمد علي االریاضیات والعمل علي تعدیلها ب
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  قائمة
  اجعالمر
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مهارات  ):2010(، عبد الباقي عبد المنعم إبراهیم، محمد عبد الرزاق وأبو زید - 1
 .، دار الفكر، عمان)2(، ط البحث التربوي

القائم علي  ستقبالياالقة المنظم المتقدم في التعلیم عال ):1994(حمد أإبراهیم،  - 2
، رسالة ماجستیر المعني بالذاكرة طویلة المدى لدى طالب الصف األول من التعلیم الثانوي

 .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق
فعالیة نموذج التعلم البنائي في تصویب تصورات  ):2007(حمد أمعتز إبراهیم،  - 3

، جامعة مجلة كلیة التربیة، التربیة عن قوانین نیوتن للحركة طالب شعبة الریاضیات بكلیة
 ).69(، العدد )17(بنها، المجلد 

برنامج مقترح لعالج صعوبات حل المسألة الریاضیة  ):2002( بوحماده، إبراهیمأ - 4
منشورة، كلیة التربیة،  ، رسالة ماجستیر غیرلدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزةاللفظیة 
 .بالتنسیق مع جامعة عین شمس، غزة قصىاألجامعة 

، دار المیسرة للنشر )2(، ط علم النفس التربوي ):2000(صالح أبو جادو،  - 5
 .والتوزیع والطباعة، عمان

التصورات الخطأ لبعض مفاهیم برنامج مقترح لتصویب  ):2003(بوزید، لمیاء أ - 6
طالبات شعبة التعلیم  اتجاهاتللمدخل البنائي الواقعي وتعدیل  قتصاد المنزلي وفقاً اإل

ص ، )90(، العدددراسات في المناهج وطرق التدریس، بكلیة التربیة بسوهاج نحوه االبتدائي
 .)227- 179(ص

، دار )4(ط ،االریاضیات منهاجها وأصول تدریسه): 1990(أبو زینة، فرید - 7
 .الفرقان، عمان

، مكتبة الفالح، اهج الریاضیات المدرسیة وتدریسهامن): 2003(أبو زینة، فرید  - 8
 .الكویت
، )1(، طأساسیات القیاس والتقویم في التربیة): 1998(أبوزینة، فرید كامل  - 9

 .مكتبة الفالح، الكویت
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طالبات   التعرف علي األخطاء المفاهیمي لدي ):2004(أبو سعید، عبد اهللا  -10
، شبكة التواصل البنائیة باستخدام الصف  األول الثانوي بمحافظة مسقط في مادة األحیاء

 .)25(العدد ،، جامعة قطرمجلة مركز البحوث التربویة
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهیم  ):2001(شرف أأبو عطایا،  -11

لة ماجستیر غیر منشورة، برنامج ، رساالجبریة لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة
 .قصىاألتربیة، جامعة كلیة التربیة، جامعة عین شمس وكلیة ال –الدراسات العلیا المشترك 

، دار المسیرة للنشر )1(، ط تقویم التعلم): 2005(جاء محمود أبو عالم، ر  -12
 .والتوزیع، عمان

تصورات األطفال عن الظواهر  ):1994(حمدي وعبد الحمید، عایدة أبو الفتوح،  -13
ٕ ذات الصلة بالعلوم واقعها و   .، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورةستراتیجیات تغییرهاا

، دار المناهج، )1(، ططرائق التدریس ):2001(األحمد، ردینه ویوسف، حذام -14
 .عمان

المنظمات المتقدمة المرئیة  ستخدامافعالیة ): 2007(میة عبد الحمید حمد، سأ -15
دراسات في  مهارات التفكیر لدى أطفال الریاض،أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمیة بعض و 

جامعة عین شمس،  ،الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس ،المناهج وطرق التدریس
 .)54-15(ص ص ،)122(العدد 
فعالیة إستراتیجیة  ):2000(تاج الدین، إبراهیم محمد إسماعیل، ماهر صبري و  -16

مقترحة قائمة علي بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أسالیب التعلم في تعدیل األفكار البدیلة 
حول مفاهیم میكانیكا الكم وأثرها علي أسالیب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة 

، )77(ج، الریاض، العدد ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیرسالة الخلیج العربيالسعودیة، 
 ).251-190(ص ص
أثر دورة التعلم في تعدیل التصورات البدیلة ): 2008(األسمر، رائد یوسف  -17

، رسالة ماجستیر غیر تجاهاتهم نحوهاالعلمیة لدى طلبة الصف السادس وا للمفاهیم
 .منشوره، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

، یة وطرق تدریسهاملعالتربیة ال ):1994(هللا وعبد المنعم، عبد ا األغا، إحسان -18
 .، مكتبة الیازجي ، الجامعة اإلسالمیة، غزة)3(ط 
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، دار الفكر العربي، س الریاضیاتطرق تدری ):2001(األمین، إسماعیل محمد  -19
 .القاهرة
في تحصیل  المنظمات المتقدمة والتخصص ستخداماثر أ): 2002(سما ألیاس، ا -20

ة بجامعة الملك فیصل دراسة تجریبیة علي طالبات كلیة التربی، طالبات المستوى الثاني
 .)92- 57(، ص ص)19(، السنة )75(، العدد جتماعیةإن ؤوشمجلة باإلحساء، 

 االنبساط(المنظمات المتقدمة  استخدامثر تفاعل أ): 1994(الباسط، عبد العزیز  -21
، رسالة ماجستیر غیر علي التحصیل الدراسي لطالبات الكلیات المتوسطة )نطواءاال  –

 . منشورة، كلیة المعلمات، الرستاق، سلطنة عمان
، مكتبة )2(، طق تدریس الریاضیاتطر): 2004(برهم، نضال عبد اللطیف  -22

 .المجتمع العربي، عمان
لبحث عن نمط للحل والعمل ا يستراتیجیتإفاعلیة ): 2000( البص، علي إسماعیل -23

، جامعة األزهر، مجلة كلیة التربیة، مادة الجبریب التصورات الخطأ في بالعكس في تصو 
 ).295-249(ص ، ص)89(العدد 
تنمیة المفاهیم والمهارات العلمیة ألطفال ما قبل  ):2004(بطرس، حافظ بطرس  -24

 .للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ، دار المیسرالمدرسة
هیمي في ثر إستراتیجیة التغیر المفاأ ):2004(، حسین والطروانة ، محمدبعاره -25

تغییر المفاهیم البدیلة المتعلقة بمفهوم الطاقة المیكانیكیة لدي طالب الصف التاسع 
ص ، )1(، العدد)31(المجلد ،الجامعة األردنیة ،دراسات العلوم التربیةاألساسي، 

 .)201- 185(ص
، ترجمة محمد أمین المفتي، طرق تدریس الریاضیات ):1989(بل ، فریدریك -26

 .القاهرة، الدار العربیة للنشر والتوزیع ممدوح محمد سلیمان،
إستراتیجیة المتناقضات في تعدیل  استخدامثر أ ):2006(البلبیسي، اعتماد -27

، رسالة التصورات البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة لدي طالبات الصف العاشر األساسي
 .ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
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المعدل في تصویب " تینسون -میرل "موذج فاعلیة ن ):2004(بلطیه، حسن  -28
س المناهج ، مدر التصورات البدیلة لبعض مفاهیم الریاضیات لدي تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

 .كلیة التربیة ببنها، مصر ،وطرق تعلیم الریاضیات
ستراتیجیات التغیر إبعض  استخدامثر أ): 2009(البلعاوى، حسام سیف  -29

، لریاضة البدیلة لدى طالبة الصف العاشر األساسي بغزةالمفهومي في تعدیل المفاهیم ا
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكیمیائیة لدي  ):2003( یومي، مصطفيب -30
، دراسات في المناهج وطرق التدریس، علوم وطالب الصف الثالث اإلعداديمعلمي ال

 ).89(العدد
صیل وزوبل التعلیمي علي التحأنموذج  استخدامثر أ): 1993(الجزار، عبد المنعم  -31

دراسات في المناهج وطرق  ،غرافیا لدي تالمیذ التعلیم العامبه في مادة الج حتفاظواالالدراسي 

، ص )22(جامعة عین شمس، العدد ،الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس ،التدریس
 ).22-1(ص

البدیلة لبعض المفاهیم تصحیح التصورات  ):"1999(مني، وشهابالجندي، أمینة  -32
ألول الثانوي في مادة لطالب الصف ا) V(نموذج التعلم البنائي والشكل  ستخدامباالعلمیة 
مناهج  :المؤتمر العلمي الثالثتجاهاتهم نحوها، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، االفیزیاء و 

 .یولیو) 28-25(،رؤیة مستقبلیة - العلوم للقرن الحادي والعشرین
ثر إثراء بعض المفاهیم الریاضیة بالفكر أ): 2007(جودة، موسي محمد  -33

مادة الریاضیات واتجاهاتهم اإلسالمي علي تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في 
 .غزة –الجامعة اإلسالمیة ، دراسة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، نحوها
تصویب التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلتین ): 1993(المنعم حسن، عبد  -34

، تربیة األزهر، العدد مجلة التربیة، عن القوة والقانون الثالث لنیوتنالثانویة و الجامعیة 
)36.( 

فعالیة التعلم المتمركز حول مشكلة كإستراتیجیة  ):2000(حسن، سعید محمد  -35
نماء التفكیر العلمي لدى تالمیذ الصف الرابع  ٕ ، رسالة االبتدائيبنائیة في تحصیل العلوم وا

 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة بأسوان، جامعة جنوب الوادي
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لرابعة لسنة االمنظم المتقدم علي تعلم طالب ا ستخداماثر أ): 1997(حسین، جابر -36
، جامعة مجلة كلیة التربیة، بعض تعمیمات الهندسة التحلیلیة ستنباطابكلیات التربیة في 

 .)180-166(ص ص، )33(المنصورة، العدد 
طالب المنظمات المتقدمة علي تحصیل  ستخداماثر أ): 2002(الحنفي، سهام  -37

، اتجاهاتهم نحو هذه المادةوتنمیة بها  حتفاظواالالسیاسي  االجتماعكلیة اآلداب لمفاهیم علم 
 .)172-146(، ص ص)77(العددجامعة القاهرة،  ،دراسات في المناهج وطرق التدریس

ستراتیجیاته): 2002(الحیلة، محمود  -38 ٕ ، دار الكتاب الجامعي، طرائق التدریس وا
 .عمان

أسباب نشوئها -ا الطلبةالمفاهیم البدیلة التي یحمله ):2001(الخالدي، موسي -39
ص ، )4(العدد ،، رام اهللامركز القطان للبحث التربوي والتطویر رؤى تربویة ، -وتصحیحها

 .)44-40(ص
أثر استخدام إستراتیجیة ما وراء ): 2003(الخضراوي، زین العابدین شحاتة  -40

المعرفة علي تشخیص طالب الفرقة الرابعة شعبة الریاضیات لألخطاء المتضمنة في حلول 
، العدد )17(، المجلد مجلة البحث في التربیة وعلم النفسالمشكالت الریاضیة المكتوبة، 

 ).199-161(، ص ص)1(
لدي ) المحالیل(األخطاء المفاهیمیة في الكیمیاء:)2001(والخلیلي، حسن خطابیة، عبداهللا -41

كلیة ، مجلة كلیة التربیة، ربد في شمال األردنإاألول الثانوي العلمي في محافظة طلبة الصف 
 .)1(، الجزء)25(العدد ،عین شمسالتربیة، جامعة 

مستوي المفاهیم العلمیة األساسیة لدي طلبة الصف  ):1998(دحالن، حاتم  -42
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر، غزةالثامن في محافظة غزة

المنظمات المتقدمة علي التحصیل وبقاء  استخدامثر أ ):2003(دحالن، عمر  -43
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، في مادة النحو لدي طالب الصف الثامن بغزةثر التعلم أ

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة
اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار  ):2006(، عبد المنعم دیرالدر   -44

 .، عالم الكتب، القاهرة)1(، ط فروض البحوث النفسیة واالجتماعیة
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ات العلمیة في تعدیل التصورات الخطأ لدي دور التشبیه ):2003( الدسوقي، عید -45
، المركز القومي مجلة البحث التربوي، بع االبتدائي عن تصنیف الحیواناتتالمیذ الصف الرا

 .)146-86(ص ص، )1( العدد ،للبحوث التربویة والتنمیة
، مكتبة الفالح، 2، طمقدمة في تدریس العلوم): 1994(الدمرداش، صبري  -46
 .الكویت
المنظمات المتقدمة في تدریس  استخدامثر أ): 1998(الدیب، ماجد    -47

، رسالة تجاهاتهم نحوهااب الصف العاشر في محافظات غزة و الریاضیات علي تحصیل طال
 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر، غزة

إستراتیجیة مقترحة لتعدیل بعض التصورات ): 1998(الرافعي، محب محمود  -48
البیئیة الخاطئة لدى طالبات قسمي علم النبات والحیوان بكلیة التربیة األقسام العلمیة 

 ).115-81(ص ص، )3(، العدد)1(، القاهرة، المجلد مجلة التربیة العلمیةبالریاض، 
ح لعالج األخطاء الشائعة في حل برنامج مقتر  ):2007(رصرص، حسن رشاد  -49

، رسالة ماجستیر، كلیة الصف األول الثانوي األدبي بغزة المسألة الریاضیة لدي طلبة
 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

األسس النظریة، التشخیصیة (صعوبات التعلم  ):2002(الزیات، فتحي مصطفي  -50
 .، دار النشر للجامعات، مصر)1(، ط )العالجیة
، وتربوي بستمولوجيالبنائیة منظور ا): 1992(یتون، حسن وزیتون، كمال ز  -51

 .، منشأة المعارف، اإلسكندریة )1(ط
تدریس من منظور النظریة التعلیم وال ):2003(یتون، حسن وزیتون، كمال ز  -52
 . ، عالم الكتاب، القاهرة)1(، طالبنائیة
 .القاهرة، عالم الكتب، )2(، طتصمیم التدریس ):2001(زیتون، حسن  -53
، عالم الكتب، )1(، طرؤیة بنائیة -تدریس العلوم للفهم ):2002(زیتون، كمال  -54
 .القاهرة
، رؤیة معاصرة لطرق التعلیم ستراتیجیات التدریسإ ):2003(زیتون، حسن حسین -55

 .والتعلم، عالم الكتاب، القاهرة
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تدریس من منظور التعلم وال): 2006(زیتون، حسن حسین وزیتون، كمال  -56
 .، عالم الكتب، القاهرةیة البنائیةالنظر 

تحلیل التصورات البدیلة وأسباب تكونها لدى تالمیذ  :)1998(زیتون، كمال  -57
) 5-2(، المؤتمر العلمي الثاني الجمعیة المصریة للتربیة العملیةالمرحلة اإلعدادیة، 

 .)658-617(ص ص، )2(المجلد  ،اإلسماعیلیةأغسطس، 
البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي منهجیة  ):2004(زیتون، كمال  -58
 .، عالم الكتب، القاهرة)1(، ط والكیفي
مخططات المفاهیم في عالج المفاهیم  استخدامثر أ): 2011(محمد سالم، وجدي  -59

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الریاضیة الخاطئة لدى طلبة الصف العاشر بغزة
 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 .، القاهرة)1(، ط نظریات التعلم ):1993(، ناجي ز، العجیلي وخلیلسرك -60
یات تدریس مفاهیم اللغة العربیة والریاض):1988(ادة، جودة والیوسف، جمال سع -61

 .، دار الجبل، بیروت، لبنانجتماعیةاالوالعلوم والتربیة 
مدي معالجة مقررات العلوم للظواهر الطبیعیة  ):1994(السعدني، عبد الرحمن  -62

الجمعیة المصریة للمناهج  ،دراسات في المناهج وطرق التدریس ،الطالب عنهاوتصورات 
 ).26(العدد  ،وطرق التدریس

فعلیة تدریس وحدة التلوث البیئي بإستراتیجیة  ):2007(السعدي، محمد عبید  -63
التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي 

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد في أبهابمحافظة ببشة
ن الخامس والسادس األخطاء الشائعة لدى طلیة الصفی ):2003(السعید، تهاني  -64

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة النجاح، بالعملیات الحسابیة األربع
 .نابلس

إستراتجیة المتناقضات علي تنمیة التفكیر  ستخداماثر أ ):1999( سعید، أیمن -65
، س االبتدائي من خالل مادة العلومالعلمي وبعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخام

المجلد  ،جامعة عین شمس مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرین، :المؤتمر العلمي الثالث
)1(. 
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، دار الیازوري )1(، ط أساسیات تصمیم التدریس ):2002(د الحافظ سالمة، عب -66
 .العلمیة، عمان

المنظمات المتقدمة في تدریس بعض  ستخدامافاعلیة ):" 1996(السلیم، مالك  -67
مفاهیم مقرر طرائق تدریس العلوم في تنمیة تحصیل طالبات كلیة التربیة للبنات بالریاض 

 ).337- 315(ص ص، )43( العدد ،مجلة التربیة المعاصرة، بها واحتفاظهنالمفاهیم لتلك 
ذج منظم مدى مساهمة نمو  ):1993(اد ثابت محمد، جمال حامد سمعان، عم -68

ثر تعلم الهندسة الفراغیة وتخفیف مستوى القلق الریاضي لدى طالب أخبرة المتقدم في بقاء ال
- 1(ص ص، )9(، العدد )1(، المجلد مجلة كلیة التربیة بأسیوط، "التعلیم الثانوي الصناعي

21(. 
-CD(اللیزر المدمجة  سطواناتاتوظیف ): 2002(السید یسري مصطفي  -69

ROMS ( لمیة المودیول وأثرة في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم العفي إطار التعلم
، )4(، العدد )5(، المجلد مجلة التربیة العلمیة، جهالمو  نتساباالوالرضا عن الدراسة بمراكز 

 .)191-127(ص ص
فعالیة نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة  ):2003(السید، یسري  -70

نحو المادة لدى تلمیذات الصف األول من المرحلة  تجاهاالوتنمیة  عض المفاهیم الجغرافیةلب
الجمعیة المصریة للمناهج وطرق  ،دراسات في المناهج وطرق التدریس ، المتوسطة،

 ).91(العدد  ،كلیة التربیة، جامعة عین شمس ،التدریس
الجامعة المفتوحة،   ،)2(ط ،المدخل لتدریس الریاضیات ):1997(حمد أالشارف،  -71
 .طرابلس
الجامعة المفتوحة،   ،)1(ط ،المدخل لتدریس الریاضیات): 1996(الشارف، أحمد  -72
 .، الجماهیریة العظميطرابلس
ستراتیجیات التغیر المفهومي الصفیة لبعض إثر أ): 2000( شبر، خلیل إبراهیم -73

، جامعة عین لیة التربیةمجلة ك، الثانوي علمي المفاهیم الكیمیائیة لدى طالب الصف األول
 ).24(شمس، العدد 
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 –نمو المفاهیم العلمیة لألطفال  ):2000( الشربیني، زكریا وصادق، یسریه -74
 .، دار الفكر العرب، القاهرةقترح وتجارب لطفل ما قبل المدرسةبرنامج م

، طرق تدریس الریاضیات نظریات وتطبیقات ):2001(محمد  الصادق، إسماعیل -75
 .الفكر العربي، القاهرة، مصر، دار )1(ط 

حد أأسلوب المنظم المتقدم مع  استخدامثر أ): 1990( الصادق، إسماعیل -76
، رسالة ماجستیر األنماط المعرفیة علي تحصیل طالب الصف الثاني في الهندسة الفراغیة

 .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة
القصص المقدمة لألطفال المفاهیم المتضمنة في  ):1999(صالح، نجوى  -77

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، الریاضي في محافظة غزة
 .غزة

ستراتجیات التغیر إثر أ): 1994(صباریني، محمد سعید والخطیب، قاسم محمد  -78
‘ يالثانوي العلم المفهومي الصفیة لبعض المفاهیم الفیزیائیة لدى الطالب في الصف األول

 .)52- 15(ص ص، )14(السنة  ،)49(، العدد الة الخلیج العربيسمجلة ر 
فعالیة إستراتیجیة مقترحة قائمة  ):2000(اهر وتاج الدین، إبراهیم صبري، ض -79

على بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أسالیب التعلم في تعدیل األفكار البدیلة حول مفاهیم 
دمة في المملكة العربیة دى معلمات العلوم قبل الخمیكانیكا وأثرها على أسالیب التعلم ل

 .)137- 49(ص ص، )21(، السنة )77(، العددرسالة الخلیج العربيمجلة ، السعودیة
إستراتیجیة التعلم التولیدي في عالج  استخدامثر أ ):2009(ضهیر، خالد سلمان  -80

، رسالة التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الثامن األساسي
 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

مفهومة، (: تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة  ):2004(حمد أ، رشدي طعیمة -81
 .، دار الفكر العربي، القاهرة)ستخداماتها، أسسه
مناهج وأسالیب تدریس ): 2007(عباس محمد خلیل والعبسي، محمد مصطفي  -82

 .، دار المیسرة، عمانالریاضیات للمرحلة األساسیة الدنیا
دور الصراع المعرفي في تغییر تصورات  ):1991(عبد الحمید، عایدة سرور  -83

المؤتمر السنوي الرابع للطفل ،العلمیة بتدائي عن بعض المفاهیمأطفال الصف الخامس اال
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س مركز ، جامعة عین شمالطفل المصري وتحدیات القرن الحادي والعشرین: المصري
 ).463-443(ص بریل، صأ) 30-27(دراسات الطفولة، 

بعض مداخل تحلیل المضمون وتطبیقاها في مناهج  ):1985(عبد الحمید، محمد  -84
 .)228- 193(ص ص، )4(، السنة )4(، قطر، العدد حولیة كلیة التربیةالعلوم الطبیعیة، 

، )1(، طالحدیثة في تدریس العلوم تجاهاتاال  ):2001(عبد السالم، عبد السالم  -85
 .دار الفكر العربي، القاهرة

التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم البیئیة  ):2001(عبد المسیح، عبد المسیح  -86
مجلة كلیة  ،طالب المرحلة الثانویةبعضها لدي لدي فئات متنوعة من األفراد وتصویب 

 .)121-85(ص ص ،)5(، الجزء)25(ددالع ،جامعة عین شمس، التربیة
، دار صفاء، )1(، طالعلوم والریاضیات ):2002(عبد الهادي، نبیل وآخرون  -87
 .عمان

دراسة عبر مقطعیة لنمو مفهوم المادة  ):1998(الهادي، مني وحبیب، أیمن عبد  -88
 ،كلیة التربیة ،)1(مجلة التربیة العلمیة في العلوم لدى تالمیذ المرحلة للتعلیم األساسي، 

 .، فبرایرجامعة عین شمس
ة لدي تصویب التصورات البدیلة لبعض المفاهیم العلمی ):2000(عبده، فایز -89

، جامعة مجلة التربیة العلمیة، للتربیة العلمیةالجمعیة المصریة ، تالمیذ المرحلة االبتدائیة
 .)3(، العدد)3(المجلد ،عین شمس

تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء متطلبات  ):2004(عبید، ولیم  -90
 .، دار المسیرة، عمانالمعاییر وثقافة التفكیر

میة ندوة عل، وم السیكولوجي والداللة التربویةالبنائیة المفه ):2002(عبید، ولیم  -91
، كلیة التربیة بسوهاج، جامعة جنوب البنائیة والمدخل المنظومي في التعلیم والتعلم"بعنوان 

 ).21-15(ص الوادي، ص
مفاهیم األرض والفضاء لدي معلمي العلوم بالمرحلة  ):2002(العطار، محمد -92

الجمعیة المصریة للمناهج وطرق  ،)دراسة تشخیصیة وتصور مقترح للعالج"(االبتدائیة
امعة عین شمس، ، كلیة التربیة، جدراسات في المناهج وطرق التدریس ،التدریس

 ).74- 35(ص ص، )80(العدد
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الكمبیوتر لعالج أخطاء فهم  ستخداما ):1999(ار، محمد وفوده، إبراهیم العط -93
ة والكیمیاء بعض مفاهیم الكیمیاء الكهربیة والعملیات المتصلة بها لدي طالب شعبة الطبیع

، )2(، ، المجلدمجلة التربیة العلمیة ،الجمعیة المصریة للتربة العلمیة ،بیة ببنهابكلیة التر 
 .، جامعة عین شمس، القاهرة)1(العدد

فعالیة التجارب العلمیة في تصویب ): 2001(العطار، محمد عبد الرءوف  -94
، العلمیةمجلة التربیة التصورات البدیلة حول بعض مفاهیم الكهربیة لدى الطالب المعلمین، 

 ).170-137(ص ص، )3(، العدد )4(المجلد 
تصورات األطفال عن الظواهر ذات  ):1994(عطیفة، حمدي وعبد الحمید، عایدة  -95

ستراتیجیات تغییرها ٕ  .، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورةالصلة بالعلوم وا
 ، كلیة)1( ، طستراتیجي للریاضیات الحدیثةس اإلالتدری ):1995(عفانة، عزو -96

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة ، غزة
، كلیة )2( ، طستراتیجي للریاضیات الحدیثةس اإلالتدری ):2006(عفانة، عزو  -97

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة ، غزة
أثر نموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ  ):2005( وأبوملوح، محمد عفانة، عزو -98

مؤتمر  ،لصف السابع األساسي بغزةاللمفاهیم الریاضیة لدي الطالب مخفض التحصیل في 
-22(، المؤتمر التربوي الثانيالطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبل

 .)597-563(، ص ص، الجامعة اإلسالمیة، غزة)م23/11/2005
، ریس والتعلم بالدماغ ذي الجانبینالتد ):2008(عفانة، عزو والجیش، یوسف -99

 .مكتبة آفاق، غزة
مخططات المفاهیم كأداة بحث لتقییم  ستخداما): 2001(عفانة، عزو إسماعیل  -100

مجلة البحوث النفسیة ، ساسیة حول التعلیم الصفي الفعالتصورات معلم المرحلة األ
 .)475-420(ص ص، )16(، السنة )2(، جامعة المنوفیة، العدد والتربویة
في الكشف عن  ستخداماتهواحجم التأثیر ): 2000(عفانة، عزو إسماعیل  -101

مجلة البحوث والدراسات التربویة ، ائج في البحوث التربویة والنفسیةمصداقیة النت
 ).5(، العدد الفلسطینیة
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والخز ندار، نائلة نجیب  حمد، منیر إسماعیلأخمسي و  عفانة، عزو والسر، خالد -102
ة أفاق للنشر ، مكتبستراتیجیات تدریس الریاضیات في مراحل التعلیم العامإ): 2010(

 .والتوزیع، غزة
، اإلحصاء االستداللي): جزء الثانيال(اإلحصاء التربوي  ):1998(عفانة، عزو  -103

 .، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة)1(ط 
، دار أسالیب تدریسهاناهج الریاضیات و م ):2000(عقیالن، إبراهیم محمد -104

 . المسیرة للنشر والتوزیع، عمان
، )1(، ط والمقاییس التربویة والنفسیة ختباراتاال ):2006( عالم، صالح الدین -105

 .دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان
أساسیاته (القیاس والتقویم التربوي والنفسي):2000(عالم، صالح الدین  -106

 .، دار الفكر العربي، القاهرة)1(، ط)وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة
ستراتیجیات التغیر المفاهیمي في إ استخدامأثر ): 1992(العیاصرة، أحمد  -107

، رسالة ماجستیر غیر مي الفهم السلیم لمفهوم القوةإكساب طالب الصف األول الثانوي العل
 .منشورة، جامعة الیرموك، األردن

التصورات البدیلة للمفاهیم الفیزیائیة لدى طلبة  :)2007(الغلیظ، هبة صالح  -108
، رسالة ماجستیر غیر منشوره، مادة الفیزیاءالصف الحادي عشر وعالقتها باإلتجاه نحو 

 .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
المنظمات المتقدمة في تنمیة تحصیل  ستخداماتأثیر  ):2003(فتحي، عزة -109

، دراسات في المناهج وطرق التدریس، ات بكلیة البنات في مادة المناهجالطالبات المعلم
 .)84-52(ص ص ،)89(العدد ،جامعة عین شمس

دار  ،)2(ط  ،سیكولوجیة التدریس ):2001(امي، یوسف وقطامي، نایفة قط  -110
 .الشروق، عمان 

دار  ،)1(ط  ،سیكولوجیة التدریس ):2000(مي، یوسف وقطامي، نافیة قطا -111
 .الشروق، عمان

، دار الشروق، نماذج التدریس الصفي ):1998(مي، یوسف وقطامي، نافیة قطا -112
 .عمان
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والنماذج التدریسیة  ستراتیجیات وطرائق التدریسإ ):1998(سلیمان قالدة، فؤاد  -113
 .، دار المعرفة الجامعیة، طنطاالجزء األول

في تعدیل  ستخدامهاوابناء خرائط التعارض ): 2003(حمد إبراهیم أقندیل،  -114
، ئیة لدى طالب الصف األول الثانويالتصورات البدیلة عن مفاهیم موضوع الطاقة الكیما

 .)37- 2(ص ص، الجزء الثاني، )51(، جامعة المنصورة، العدد كلیة التربیةمجلة 
ندوة علمیة  ،معرفة البنائیة والمدخل المنظوميال ):2002(الكامل، حسنین  -115
كلیة التربیة بسوهاج، جامعة جنوب ، دخل المنظومي في التعلیم والتعلمالبنائیة والم: بعنوان

 ).12- 5(صالوادي، ص 
، ط "القیاس والتقویم تجدیدات ومناقشات ):2007(الواحد حمید لكبیسي، عبد ا -116

 .، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان)1(
أثر إستراتیجیات النقد المفهومي لبعض المفاهیم ): 1998(الكرشي، محمد  -117
، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس، یة لدى طلبة الصف األول اإلعداديالریاض
 ).53(العدد

أسالیب القیاس في التربیة القیاس والتقویم والتقییم و  ):2010(تیسیر كوافحة،    -118
 .، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان)3(، ط الخاصة
المنظمات المتقدمة في تنمیة  استخدامثر أ):2003(الفي، سعید عبد اهللا    -119

 - والمعرفة  الجمعیة المصریة للقراءة،  ة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةالمهارات اإلمالئی
، ص بصفة غیر دوریة –مؤقتاً  –، مجلة علمیة محكمة تصدرمجلة القراءة والمعرفة

 .)210- 181(ص
، ترجمة زیزفون تعلیم العلوم لجمیع األطفال ):1998(مارتین، رالف وآخرون  -120

غدیر وآخرون، المنظمة العربیة للثقافة والعلوم والمركز العربي للتعریف والترجمة والتألیف 
 .والنشر، دمشق

، مكتبة النهضة الثقافة العلمیة وعلوم الهواة ):2001(مازن، حسام محمد  -121
 .القاهرة ،المصریة
األمثلة المضادة في تصویب  ستخداما فعالیة): 2005(متولي، عالء الدین   -122

، الطالب المعلمین شعبة الریاضیات التصورات الخطأ لبعض المفاهیم والتعمیمات لدى
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، ص یولیو) 21-20(المؤتمر العلمي الخامس ة لتربویات الریاضیات، الجمعیة المصری
 .)445- 359(ص

إستراتیجیة التوسط المفاهیمي في تعدیل  ستخداما):" 2001(محمد، جمال حامد  -123
مجلة  التصورات الخطأ الشائعة في الكسور العشریة لدي تالمیذ الصف الخامس االبتدائي،

ص ، )1(، العدد)15(التربیة، جامعة المنیا، المجلد ة، كلیالبحث في التربیة وعلم النفس
 .)210- 164(ص

ثر التعلم البنائي علي عالج أخطاء طالب أ ):2000( حسن محمد، مدیحه -124
مجلة تربویات  ،الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات المرحلة اإلعدادیة في الجبر،

 ).329-318(ص ، ص)3(المجلد  ،الریاضیات
تدریس القائمة علي المدخل المنظومي وبعض نماذج ال ):2004(محمد، مني -125

، جامعة عین المدخل المنظومي في التدریس والتعلیم: المؤتمر العربي الرابعالفكر البنائي، 
 .)112-96(ص ص، ابریل) 4-3(شمس، بدار الضیافة 

المؤتمر العربي البنائیة في تعلیم وتعلم الریاضیات، ): 2003(مكسیموس، ودیع  -126
) 6- 5(، مركز تطویر تدریس العلوم، المدخل المنظومي في التدریس والتعلم :عنوانالثالث ب

 ).71-50(صبریل، ص أ
، دار )1(، ط مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ):2000(ملحم، سامي  -127

 .المسیرة للنشر والتوزیع، عمان
تدریس فاعلیة المعلمین في تطبیق نموذج بنائي في  ):2002(المومني، إبراهیم  -128

 ).1(، العدد)29(، المجلددراسات العلوم التربویة، دنالعلوم للصف الثالث األساسي في األر 
، مكتبة )2(، ط تعلیم وتعلم الریاضیاتقضایا في  ):1994(مینا، فایز مراد  -129

 .المصریة، القاهرة نجلواال
طرائق تدریس العلوم لمعاهد  ):1991(ب، وآخرونسعد عبد الوهاأنادر،   -130
  .، بغداد، مطبعة وزارة التربیة)11(، طالمعلمین
تدریس العلوم في العالم المعاصر وطرق  ):2003(النجدي، أحمد وآخرون   -131

س ٕ                         .، دار الفكر العربي، القاهرة) 1(، طتراتیجیات حدیثة في تدریس العلوموأسالیب وا
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، الرؤى والمعاییر: المدرسیةاضیات محتویات الری ):2001(نوح، محمد مسعد   -132
معاییر : الریاضیات المدرسیة(المؤتمر العلمي السنوي لجمعیة تربویات الریاضیات 

 .)273-232(ص ص أكتوبر، 6كلیة التربیة، جامعة  ،)ومستویات
ٕ أسالیب و  ):2006(الهویدي، زید   -133 ، دار الكتب ستراتیجیات تدریس الریاضیاتا

 .الجامعي، العین
درجة معرفة معلمي العلوم النظریة البنائیة وأثر تأهیلهم ): 2002(الوهر، محمود   -134

، )22(، جامعة قصر، العدد مجلة مركز البحوث التربویة، األكادیمي والتربوي وجنسهم علیها
 .)126-93(ص ص، )11(السنة 
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1 

 

 

  الداللة اللفظیة  المفهوم  م

أي نقطتین ووصل بینهما  هو السطح الذي لو أخذت فیه  المستوى  1
  .بمستقیم لوقع المستقیم بتمامه علي هذا السطح

  الفراغ  2
ع یهو مجموعة غیر منتهیة من النقاط وهو الذي یحوي جم

  .الهندسیة األشكال أوالمستویات  أو األجسام
  .یتقاطع المستویان المختلفان في مستقیم  تقاطع مستویین  3

  نقطة خارج مستوى  4
النقطة خارج مستوي معلوم یمر بها مستوى واحد یوازي 

  .المستوى المعلوم

  نقطة داخل مستوى  5
ارج مستقیم معلوم داخل وقعت نقطة خ إذافي أي مستوى 

  .یمكن رسم مستقیم واحد فقط یوازي هذا المستقیمنه المستوى فإ
  .مر بها مستقیم واحد إذاواحدة  ستقامةعلي ا أنهایقال لنقاط   واحدة ستقامةانقاط علي   6

  نان المتقاطعاالمستقیم  7
یتقاطعان  فإنهماتقاطعا  إذامستقیمین مختلفین في الفراغ  ألي

  .في نقطة

  نالمستقیمان المتوازیا  8
مستقیمین مختلفین في الفراغ ووقعا في مستوى واحد ولم  ألي

  .متوازیان فإنهماقاطعا یت

  نالمستقیمان المتخالفا  9
مستقیمین مختلفین في الفراغ ولم یقعا في مستوى واحد  ألي

  .متخالفین فإنهماولم یتقاطعا 
  .2، ل1هما المستقیمان المختلفان ل  نالمستقیمان المختلفا  10

  ین مستقیمین متخالفینالزاویة ب  11
ن المستقیمین مع یحد هذیصنعها أ يتالالزوایا  حدىهي إ
ثالث ومرسوم من نقطة علیة ویكون موازیا للمستقیم  مستقیم

  .األخر
  .المستقیم یقطع المستوى في نقطة  مستقیم یقطع مستوى  12

  مستقیم یوازى مستوى  13
المستقیم  نلمستقیم مع المستوى في أي نقطة فإلم یشترك ا إذا

  .للمستوى یكون موازیاً 

  مستقیم یقع بتمامه في مستوى  14
قع یوقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوى فان المستقیم  إذا

  .في المستوى
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  المستقیم العمودي علي مستوى  15
كان المستقیم  إذانه عمودي علي مستوى یقال لمستقیم أ

  .لمستوىفي ذلك ا الواقعةعمودیًا علي جمیع المستقیمات 
  هو طول القطعة المستقیمة العمودیة علي كل منهما  البعد بین مستویین  16

17  
المسقط العمودي لنقطة معلومة علي 

  مستوى معلوم
العمودیة المرسومة من النقطة  المستقیمةهو موقع القطعة 

  .علي ذلك المستوى

  مسقط قطعة مستقیمة علي مستوى معلوم  18
كون قطعة یللقطعة علي ذلك المستوى و  العموديهو المسقط 

  .مستقیمة

  مسقط مستقیم علي مستوى  19
كون یللمستقیم علي ذلك المستوى و  العموديهو المسقط 

  .اً مستقیم
  .ذلك المستوى يهي الزاویة بین هذا المستقیم ومسقطة عل  زاویة میل مستقیم علي مستوى  20
  .مشتركین في الحرفتحاد نصفي مستویین هي ا  الزاویة الزوجیة  21

  الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة  22
هي الزاویة التي تنشأ من تقاطع الزاویة الزوجیة مع مستوى 

  .عمودي علي حرفها
  .هو قیاس أي زاویة من زوایاها المستویة  قیاس الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة  23

 إحدىكانت  إذامتعامدان  أنهمایقال لمستویین متقاطعین   المستویات المتعامدة  24
  .الزوایا الزوجیة الناشئة عن تقاطعهما قائمة
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  )2(ملحق رقم     

  تشخیص التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي ختبارا

 :بیانات أولیة -1

  :...............................المدرسة:.................................              االسم

  :..................................الشعبة:...............................              الصف

  2011/2012: ریاضیات                                  العام الدراسي:المبحث   

  درجة) 24: (الدرجة الكلیة     دقیقة                      ) 60: (مدة االختبار  

 : تعلیمات االختبار -2

  عزیزي الطالب:  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 

  : التعلیمات التالیة قبل الشروع في اإلجابة قرأمن فضلك ا

 .عبئ البیانات األولیة أوالً  -1
ً ریاضیاً  سؤال 24یتكون االختبار من  -2  اختیار من متعدد، وكل سؤال یناقش مفھوما

ً من المفاھیم المتضمنة في الوحدة الثامنة من كتاب الریاضیات للصف العاشر  واحدا
 .األساسي الجزء الثاني

یلیھا  4، 3، 2، 1كل سؤال یتكون من شقین، الشق األول یشمل مفھوم یتبعھ بدائل  -3
سبب الریاضي الختیارك لإلجابة الصحیحة في أو ال اً الشق الثاني الذي یشمل تفسیر

 .تفسیرات أو أسباب تحمل حروف أ، ب، ج، د 4الشق األول، حیث یوجد 
ضع دائرة حول الرقم الذي اخترتھ في الشق األول، ثم ضع دائرة حول الحرف الذي  -4

 .ترى انھ یمثل التفسیر أو السبب الریاضي لما اخترتھ في الشق األول
 .فقط لكل شق من شقي السؤالضع دائرة واحدة  -5
 :إذا قطع مستوى مستویین متوازیین فان خطي تقاطعھ معھما یكونان : مثال -6

                                                 .                                                                                       متوازیین -1
 ع                                                         .متقاطعین -2
 .متعامدین -3
 .تخالفینم -4

  : وفي الشكل المقابل       

 .في المستوى ع 2یخالف ل 1ل  - أ
 .في المستوى ع 2یوازي ل 1ل  - ب
  .في المستوى ع 2یقطع ل 1ل - ج
  .في المستوى ع 2یتعامد مع ل 1ل -د

  )1(، فیمكنك وضع دائرة حول )المتوازیین(وحیث أن اإلجابة الصحیحة في الشق األول ھي 
 ).ب(، فیمكن وضع دائرة حول )في المستوي ع 2یوازي ل 1ل(فالتفسیر الریاضي الصحیح ھو إما الشق الثاني 

1

ب

 
 س            1ل            

 ص             2ل       
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  :البنود االختباریة  -3

 بوضع دائرة حول اإلجابة  الصحیحة من بین اإلجابات األربع ختر اإلجابةا
  :الصحیحة

  
بتمامھ السطح الذي لو أخذت فیھ نقطتان أو وصل بینھما بمستقیم لوقع المستقیم  -1

  :علي ھذا السطح ھو

  .الفراغ -1

  .سطح الكرة -2

  .سطوانةسطح األ -3

  .المستوى -4

  :ن أل

  .الفراغ یحوي مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات -أ

  .سطح الكرة یحوي مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات -ب

  .سطح االسطوانة یحوي مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات -ج

مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات الواصل كل منھا بین  المستوى یحوي -د
  .نقطتین في المستوى

مجموعة غیر منتھیة من النقاط وھو الذي یحوي جمیع األجسام أو المستویات أو  -2
  :   األشكال الھندسیة ھو 

  .الفراغ - 1    

  .المستوى -2

  .سطح االسطوانة -3

  .لیس مما ذكر سابقاً  -4

  :ن أل

  .یتكون من عدد غیر منتھ من المستویاتالفراغ  -أ

  .الفراغ ھو مجموعة جزئیة من المستوى -ب

  .المستوى یتكون من مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات -ج

  .سطح االسطوانة یحوي مجموعة غیر منتھیة من المستقیمات -د
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  :إذا تقاطع مستویان فإنھما یتقاطعان في  -3

    أ  .نقطة -1

  .مستقیم -2

     ب  .قطعة مستقیمة -3

  .مستوى -4

  :ن أل

  .عدد ال نھائي من المستویات تشترك في مستقیم واحد یمكن رسم -أ

  .یمكن رسم عدد ال نھائي من المستویات تتقاطع في نقطة واحدة -ب

  .المستوى یحوي عدد ال نھائي من النقاط -ج

  .واحدةالمستوى یتعین من ثالث نقاط لیست علي استقامة  -د

  

  :ویوازي المستوي المعلوم ......... من نقطة خارج مستوي معلوم یمر بھا -4

  ص   .مستوى واحد فقط -1

  .مستویان فقط -2

  س  .عدد غیر منتھي من المستویات -3

  .ال یمر بھا أي مستوى -4

  :ن أل

  .المستوى یحدد بمستقیم یقطعھ في ھذه النقطة -أ

  .المستویان یتقطعان في نقطة -ب

مكن رسم عدد ال نھائي من المستویات المختلفة تمر بالنقطة وتوازي المستوى ی -ج
  .المعلوم

ال یمكن رسم أكثر من مستوى یمر بنقطة خارج مستوى معلوم ویوازي ذلك  -د
  .المستوى

  

 

 س   
  ص   

أ        *
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یوازي ............... إذا وقعت نقطة خارج مستقیم معلوم فإنھ یمكن رسم  -5
 :المستقیم المعلوم

  .مستقیم واحد فقط -1

  .مستقیمان فقط -2

  .عدد غیر منتھي من المستقیمات -3

  .ال یمر بھا أي مستقیم -4

  :ن أل

  .ویوازي المستقیم أب) د(یمكن رسم مستقیم واحد یمر بالنقطة  -أ

  .یقطع المستقیم أب) د(مستقیم یمر بالنقطة كل  -ب

  .یمر بھا عدد النھائي من المستقیمات المختلفة وتوازي المستقیم أب) د(النقطة  -ج

  .البد للمستقیم الذي یوازي المستقیم أب أن یكون خارج المستوى -د

  

  : مستقیمان مختلفان في الفراغ وتقاطعا في نقطة فإن المستقیمینل ،  م  إذا كان  -6
 

  .متوازیان -1
  .متقاطعان -2
  .متخالفان -3
  .لیس مما ذكر سابقاً  -4
  : ن أل
  
  .المستقیمین المتوازیین یتقاطعان في نقطة ویقعان في مستوى واحد -أ

  .واحدالمستقیمین المتقاطعین یتقاطعان في نقطة ویقعان في مستوى  -ب
  .المستقیمین المتخالفین ال یقعان في مستوى واحد -ج
  .المستقیمین المتقاطعین یتقاطعان في نقطتین ویقعان في مستوى واحد -د
  
  
  
  
  

  

  س               

  

  أ*                   

 ب*              د  *
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ي واحد ولم یتقاطعا إذا كان ل، م مستقیمان مختلفان في الفراغ ووقعا في مستو -7
  :نفإن المستقیمی

  
  .متوازیان -1
  .متقاطعان -2
  .متخالفان -3
  .متعامدان -4
  
  :ن أل
  
  .المستقیمین المتوازیین ال یتقاطعان ویقعان في مستوى واحد -أ

  .المستقیمین المتقاطعین یقعان في مستوى واحد -ب
  .المستقیمین المتخالفین متوازیان ویقعان في مستوى واحد -ج
  .المستقیمین المتعامدین یتقاطعان في نقطة ویقعان في مستوى واحد -د
  

ي واحد ولم یتقاطعا إذا كان ل، م مستقیمان مختلفان في الفراغ ولم یقعا في مستو -8
  :ن فإن المستقیمی

  
  .متوازیان -1
  .متقاطعان -2
  .متخالفان -3
  .متعامدان -4
  
  :ن أل
  
  .المستقیمین المتوازیین ال یتقاطعان ویقعان في مستوى واحد -أ

  .واحدالمستقیمین المتقاطعین یقعان في مستوى  -ب
  .المستقیمین المتخالفین غیر متوازیین -ج
  .المستقیمین المتعامدین یتقاطعان في نقطة ویقعان في مستوى واحد -د
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  : مستقیمان مختلفان فإنھما یكونا 2، ل1إذا كان ل  -9
  
  .نمتوازیی -1
  .نمتخالفی -2
  .نمتقاطعی -3
  .جمیع ما سبق -4
  
  :ن أل
  
  .مختلفانكل مستقیمین متوازیین  -أ

  .كل مستقیمین متخافین مختلفان -ب
  .كل مستقیمین متقاطعین مختلفان -ج
  .كل مستقیمین مختلفین ممكن ان یكونا متوازیین او متقاطعین او متخالفین -د
  

  :المستقیم یقطع المستوي في  - 10
  .نقطة واحدة -1
  .نقطتین -2
  .ثالث نقاط -3
  .عدد ال نھائي من النقاط -4
  
  :ن أل
   
  .اذا اشترك المستقیم والمستوى في نقطتین فان المستقیم یقع بتمامة في المستوى -أ

  .یحدد المستقیم بنقطتین -ب
  .المستوى یتكون من عدد النھائي من النقاط -ج
  .لي استقامة واحدةالمستوى یحدد بثالث نقاط لیست ع -د
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  : ن ھذه الحالة نقول إ لمستوي فإنھ فيإذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في ا  - 11
 
  .المستقیم یوازى المستوى  -1
  .المستقیم یقع بتمامة في المستوى -2
  .المستقیم یقطع المستوى -3
  .المستقیم عمودى علي المستوى -4
  
  :ن أل
  
  .المستقیم الموازى للمستوى ال یقطعة في اى نقطة -أ

  .بتمامة في المستوىن في المستوى ومر بھما مستقیم فانھ یقع اذا وقعت نقطتا -ب
  .المستقیم یقطع المستوى في نقطة -ج
  .علي جمیع المستقیمات فیھ م العمودى علي المستوى یكون عمودیاً المستقی -د
  

  :یوازي مستوي  اً أي من األشكال التالیة تمثل مستقیم - 12
 

1-                                                       2-    

    - 2                         س  
  
  

3-   4-  

ل                                                                                                                                                                  ل

                    س                -4                                                         -
  س  

  

  :ن أل

  .المستقیم یقطع المستوى في نقطة -أ

  .المستقیم ال یشترك مع المستوى في أي نقطة -ب

  .مستقیم عمودي علي المستوىال -ج

  .المستقیم یقع بتمامھ في المستوى -د

         

ل                     

 س

 ص

           أ  س
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  :ن من األشكال التالیة یمثل مستقیمین متخالفین متعامدی أي - 13
 
1-                2-  

  ع

  

  

  

  

  مستقیم في المستوى، ع مستقیم یقطع المستوى والمستقیم ل في د                          ل، م مستقیمان متعامدان في المستوىل 

                        

  ع       -4                                                            ع        -3 

  

  

  

  

                                          ل مستقیم في المستوى، ع مستقیم عمودي علي           ل، م مستقیمان في المستوى، ع عمودي علي المستوى ویقطع المستقیم م في د

  المستوى ویقطع المستقیم ل في د                                                                

  :ن الزاویة بین مستقیمین متخالفین ھي أل

  .إحدى الزوایا التي یصنعھا احد المستقیمین مع اى مستقیم ثالث -أ

وم من نقطة علیھ احدي الزوایا التي یصنعھا احد المستقیمین مع مستقیم ثالث مرس -ب
ً علي المستقیم األخر   .وعمودیا

احدي الزوایا التي یصنعھا احد المستقیمین مع مستقیم ثالث مرسوم من نقطة علیة  -ج
  .األخر وموازیا للمستقیم

احدي الزوایا التي یصنعھا احد المستقیمین مع مستقیم ثالث مرسوم من نقطة علیھ  -د
  .األخر ومخالفا للمستقیم

  

  

م                        ل          

  د         

             

  ل         د              
        

                 

  د      ل    

            

  ل               

  م            د  
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  :علي مستوي اً عمودی اً لیة یمثل مستقیممن االشكال التا أي - 14

 
1-                                         2-  

                  ع                            

  

  ل        

  

  

  ل، م مستقیمان متعامدان في المستوى                                                              م مستقیم في المستوى، ل مستقیم خارجة، 

        مستقیم عمودي علي المستوى ویقطع المستقیم م في دع 

    

             ع                          - 4                                    ع        -2

  

  

  

  

  

یقطع  ع مستقیم   ،ل مستقیم في المستوى                                                      ،م، ل مستقیمان متقاطعان في د ویقعان في المستوى  

   ل في النقطة دالمستوى والمستقیم                                      د المستقیمین المتقاطعین فيعمودي علي المستوى ویقطع ع مستقیم 

                                                                                    

                                                                                

  :یكون عمودیا علي مستوى إذا كان  ن المستقیمأل

  .المستوى ویوازي المستقیم الواقع خارجةعمودیا علي المستقیم الواقع في  -أ

ً علي احد المستقیمات الواقعة في ذلك المستوى -ب   .عمودیا

  .عمودیا علي مستقیمین واقعین في ذلك المستوى -ج

ً علي مستقیمین متقاطعین في المستوى عند نقطة تقاطعھما -د   .عمودیا

  ل                             

                               
  م        

          

  د            م            

                                       

  

  

  ل              د           

  

  م                   د

  ل                                 
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  :ینیین متوازیأي من االشكال التالیة یمثل البعد بین مستو - 15
  
1-                                                                2 -   

  س س   

  

  ص               

  ص  

  

  المستوى ص  ب د تقع في المستوى ص                         أ تقع في المستوى س، ب تقع في القطعة  اج تقع في المستوى س،  القطعة  

   - 4ل                                                              -3  

  س    س                                                             س                  

  

  

  ص    ص                                                          ص                          

  

  ب د تقع في المستوى صوالقطعة اج تقع في المستوى س، القطعة                             في المستوى س، د تقع في المستوى ص     و تقع

  

  :ن البعد بین مستویین متوازیین ھو أل  

  .طول القطعة المستقیمة العمودیة علي كل منھما -أ

  .طول القطعة المستقیمة الواصلة بینھما -ب

  .القطعة المستقیمة الموازیة لھماطول  -ج

  .معاً ) ب ، ج( -د

  

  

  

  

 أ              

ب               

 د              

أ        جــ                 و              

ب          د          

 ب           د

 أ          جـ
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  :  أي من االشكال التالیة یمثل مسقط نقطة معلومة علي مستوي معلوم  - 16

1-   2-     

  ب                                                                   ب     

  

  

  

3-    4-    

  ب*                                                                  ب                        

  

  

  

  :علي مستوى معلوم ھون المسقط العمودي لنقطة معلومة أل

  .موقع القطعة المستقیمة العمودیة المرسومة من النقطة علي ذلك المستوى -أ

  .موقع القطعة المستقیمة الموازیة المرسومة من النقطة علي ذلك المستوى -ب

  .موقع القطعة المستقیمة المرسومة من النقطة علي ذلك المستوى -ج

  .مستوىموقع القطعة المستقیمة علي ذلك ال -د

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ  م          ل

أ                         
 أ*        

أ      م                       ل  
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  :في الشكل المقابل مسقط القطعة المستقیمة أب علي المستوي س ھو - 17

  ب        أ       .النقطتین م ، ن -1

  المستقیم ج د -2

  .القطعة المستقیمة م ن -3

  .القطعة المستقیمة أب -4

  :مسقط قطعة مستقیمة علي مستوى معلوم ھون أل

  م ن تقع في المستوى، أب تقع خارج المستوى، ج د یقع في المستوى                        .         قطعة مستقیمة -أ

  .نقطة -ب

  .مستقیم-ج

  .شعاع -د

  

 :علي المستوي س ھو 1في الشكل المقابل مسقط المستقیم المعلوم ل   - 18

    أ  1ل  .القطعة المستقیمة م ن -1

             ب  .                                                                       المستقیم م و -2

  جـ  .القطعة المستقیمة م و -3

  .        معاً ) 3+  1( -4

  و  ن  م   2ل  

  

  

  :ن مسقط مستقیم معلوم علي مستوى معلوم ھوأل

  .مستقیمةقطعة  -أ

  .مستقیم -ب

  .نقطة -ج

  .شعاع -د

  م                    ن    

  جـ                        د    
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  : في الشكل المقابل قیاس زاویة میل ھـ ب علي المستوي أ ب جــ د ھو  - 19

    ھـ             م  ).م جـ أ(ق       -1

  ).  م ج ن(ق       -2

  ).ھـ ب د(ق       -3

    أ                       ).بم جـ (ق       -4

    جـ               ب   :                            ن زاویة میل مستقیم علي مستوى ھيأل

                            . الزاویة بین ھذا المستقیم ومسقطھ علي المستوى  -أ

 .الزاویة بین ھذا المستقیم والمستوى -ب

 .وأي مستقیم في المستوىالزاویة بین ھذا المستقیم  -ج

  .الزاویة الحادة بین ھذا المستقیم وأي مستقیم في المستوى -د

  

  :في الشكل المقابل الزاویة الزوجیة بین المستوي س والمستوي ص یرمز لھا بالرمز - 20

  جـ           أ            د  ).جـ ، أ ، د(       -1

  ).، صس ، أب (       -2

  ).س ، أ ، ص(       -3

  ).س ، ب ، ص(       -4

  د                                                   :ن الزاویة الزوجیة ھي عبارة عن أل

  .تقاطع مستویین في مستقیم -أ

  .اتحاد نصفي مستویین مشتركین في الحرف -ب

  .درجة 90زاویة قائمة قیاسھا  -ج

  .درجة 90حادة اقل من زاویة  -د

  

  

  

 و                     ن    

س
   

 ص    
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  :في القیاس.................. جمیع الزوایة المستویة للزاویة الزوجیة تكون  - 21

                 د               أ  جـ  .مختلفة -1

  .متعامدة -2

  .متساویة -3

  .حادة -4

    ب  :تنشأ عنلمستویة للزاویة الزوجیة ن الزاویة األ

  .تقاطع الزاویة الزوجیة مع المستوى عمودي علي حرفھا وتكون متساویة في القیاس -أ

  .تقاطع الزاویة الزوجیة مع المستوى عمودي علي حرفھا وتكون مختلفة في القیاس -ب

  .تقاطع الزاویة الزوجیة مع المستوى موازي لحرفھا وتكون متساویة في القیاس -ج

  .الزوجیة مع المستوى موازي لحرفھا وتكون حادة في القیاستقاطع الزاویة  -د

  

.............. قیاس الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة في الشكل المقابل تساوي - 22
 :ھو............ وتسمي

  .درجة وتسمى زاویة مستویة قائمة 90 -1

  .                                                درجة وتسمى زاویة فردیة قائمة 90 -2

  .درجة وتسمى زاویة ثنائیة قائمة 90 -3

  .درجة وتسمى زاویة زوجیة قائمة 90 -4

  

  :ن قیاس الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة ھو أل

  .جیة قائمةقیاس أي زاویة من زوایاھا المستویة وتسمي زاویة زو -أ

  .قیاس أي زاویة من زوایاھا المستویة وتسمي زاویة فردیة قائمة -ب

  .قیاس أي زاویة من زوایاھا المستویة وتسمي زاویة ثنائیة قائمة -ج

  .قیاس أي زاویة من زوایاھا المستویة وتسمي زاویة مستویة قائمة -د

  

  س

ع
   

  ص    

 ن        م

 س

 ص
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  :ن متعامدان المستویین التالیی يُّ أ - 23

1-   2-   

  

  

  

  

  

3-                                                          4-     

  

  

  

  

  

  :ن أل

ً  -أ ً علي مستوى فكل مستوى یمر بھذا المستقیم ال یكون عمودیا إذا كان المستقیم عمودیا
  .علي ذلك المستوى

  .ن فإنھما متعامدانالمستویان متقاطعیإذا كان  -ب

  .الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة ھي زاویة حادة دائماً  -ج

  .الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة ھي زاویة قائمة -د

  

  

  

  

  

 س  

 ص

س
   

  ص    

 

 س

 ص

 س

 ص
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  :في الشكل المقابل النقاط تمثل  - 24

  *   أ       .                               نقاط لیست علي استقامة واحدة -1

  *     ب                              .                       نقاط علي استقامة واحدة -2

     * ج         .                                                         عدد النھائي من النقاط -3

  .ثالث نقاط متتالیة -4

  :ن أل

  .نختلفاالنقاط یمكن أن یمر بھا مستقیمان م -أ

  .النقاط الثالث یمر بھا مستقیم واحد -ب

  .المستقیم ال یحتوي علي عدد النھائي من النقاط -ج

  .النقاط منظمة ومتسلسلة -د

  

  

  

  األسئلة بحمد هللا وتوفیقھ،،، نتھتا

  مع تمنیاتي لكم بالتوفیق والنجاح،،،
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  :نموذج اإلجابات  -4

  :...................................................اسم الطالب 

  :........................................................الصف 

رقم البند 
  االختباري

رقم البند   اإلجابة الصحیحة
  االختباري

  اإلجابة الصحیحة

  الشق الثاني  الشق األول  الشق الثاني  الشق األول
1      13      

2      14      

3      15      

4      16      

5      17      

6      18      

7      19      

8      20      

9      21      

10      22      

11      23      

12      24      
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3 

 

  
  حفظه اهللا ورعاه،،،  ..................... ......................./ ............خالسيد األ 
  
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،،
  

 
  :شارة إلي الموضوع أعاله، یقوم الباحث بإعداد بحث لنیل درجة الماجستیر بعنوانباإل

  

أثر نموذج أوزوبل في عالج التصورات الخطأ للمفاھیم " 
  "االساسيالریاضیة لدى طلبة الصف العاشر 

ستخراج المفاهیم الریاضیة الموضحة في تحلیل المحتوي افقد قام الباحث بتحلیل المحتوي و 
  .وتم وضع سؤالین لكل مفهوم

بداء رأیكم فیه من حیثلذلك یرجي التكرم باإل ٕ   :طالع علیه وا
 . الدقة العلمیة واللغویة -
 .مناسبة كل سؤال للمفهوم الخاص به -
 .التي یتضمنهاختبار للمهارت شمولیة اال -
 . تنوع أسئلته -
 .ختباربداء المالحظات العامة علي اإلإ -

  شاكرین لكم جھودكم،،،،
  قبلوا خالص تقدیري وإحترامي،،،،وأ

  
  

  /الباحث                                                                              
  موسي عبد الرحیم عودة                                                                    

  الجامعة االسالمیة                                                                        
  ــــــــــزة غـ                                                                           
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4 

 

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م

  أستاذ دكتور  عزو عفانه.د.أ  1
مناهج وطرق 
  تدریس ریاضیات

الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  محمد أبوشقیر. د  2
مناهج وطرق 
  تدریس ریاضیات

الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  فتحیة اللولو.د  3
مناهج وطرق 
  تدریس العلوم

الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  خالد السر.د  4
مناهج وطرق 
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

  أستاذ مشارك  خالد عبد القادر.د  5
مناهج وطرق 
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

6  
  عطا درویش.د

  أستاذ مشارك  
 مناهج وطرق
  جامعة األزهر  تدریس العلوم

  دكتوراه  رحمه عودة. د  7
مناهج وطرق 
  تدریس ریاضیات

وزارة التربیة 
  والتعلیم

مناهج وطرق   ماجستیر  موسي جودة  8
  تدریس ریاضیات

وزارة التربیة 
  والتعلیم

مدرسة عبد   ریاضیات  ماجستیر  حسین عرفات  9
  الفتاح حمود
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رقم البند 
  االختباري

رقم البند   اإلجابة الصحیحة
  االختباري

  اإلجابة الصحیحة

  الشق الثاني  الشق األول  الشق الثاني  الشق األول

  ج  3  13  أ  4  1

  د  3  14  أ  1  2

  أ  4  15  أ  2  3

  أ  1  16  د  1  4

  أ  3  17  أ  1  5

  ب  2  18  ب  2  6

  أ  3  19  أ  1  7

  ب  2  20  ج  3  8

  أ  3  21  د  4  9

  أ  4  22  أ  1  10

  د  1  23  ب  2  11

  ب  2  24  ب  3  12
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6 

 

 

 
  

  الھندسة الفراغیة –في الوحدة الدراسیة الثامنة 

  في مادة الریاضیات للصف العاشر األساسي

  الثانيالفصل 

  

  

  

  

  الطالبإعداد 

  موسي عبد الرحیم عودة
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  .فویرمز لھا بحرف من الحرو وھي فراغ ال أبعاد لھ وتمثل برأس قلم على الورقة :النقطة

                                                 . 

 

  .مفاھیم ومسلمات في الھندسة الفراغیة/ الموضوع                              
  

  -:المفاھیم األساسیة 

  .النقاط المستقیمة -

  النقاط غیر المستقیمة  -

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من  -:الدرس أن یصبح قادرا

 .یعرف مفھوم النقاط المستقیمة .1
 .مستقیمةالغیر یستنتج مفھوم النقاط  .2
 ..یمیز بین النقاط المستقیمة وغیر المستقیمة .3
 .یعطي أمثلة  مختلفة علي نقاط مستقیمة ونقاط غیر مستقیمة .4

  )منظم شارح( :تقدیم المنظم المتقدم
 –المستقیم  –النقطة (بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  ).الفراغ –المستوى 

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على السبورة كالتالي

  

  

  أ .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ھو السطح الذي لو أخذت فیھ أي نقطتین بینھما بمستقیم لوقع المستقیم بتمامھ على ھذه السطح :المستوى

                                     

 .غیر منتھیة من النقاط وھو الذي یحوي جمیع األجسام او المستویات او األشكال الھندسیةوھو مجموعة : الفراغ 

  .وھي فراغ ال أبعاد لھ وتمثل برأس قلم على الورقة ویرمز لھا بحرف من الحروف :النقطة

 أ  .                                                               

 بولیس لھ نھایة ویرمز لھ بحرفین أ وھو یمثل بخط لیس لھ بدایة :المستقیم

  ب      أ                                                                     

بینھما بمستقیم لوقع المستقیم بتمامھ  وصل ھو السطح الذي لو أخذت فیھ أي نقطتین :المستوى
  .على ھذه السطح

وھو مجموعة غیر منتھیة من النقاط وھو الذي یحوي جمیع األجسام أو المستویات أو  :الفراغ 
 .األشكال الھندسیة
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من 
                                                                                                                                                 -:خالل طرح األسئلة الواردة في التدریب التالي

  ھـ                            
  -):1(تدریب 

  -:األسئلة التالیة ليب عباستخدام الشكل المقابل أج
                    

      كم عدد المستویات التي تمر بالمستقیم ب أ ؟                                                                                     -1
ِ ھذه النقاط؟ -2   ب    كم نقطة یحوي ھذه الشكل؟ وسم
      أ      أذكر ثالثة مستویات من خالل الشكل المقابل؟ -3

  
  

  د                         جـ                 

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي 

  .للموضوع
  
  

                  
  یضم           

  
  

  یحوي                  
  
  
  
  

  نقاط علي استقامة واحدة                   ي استقامة واحدة                               نقاط لیست عل  

                                                                                                                 أ  *                        
                                                                                                                                            

               *            *                                                                                     *             *            *  
  جـ    ب           جـ                                                                                    أ              ب                          

  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  

 الفراغ

 المستوى

  نقاط  غیر مستقیمة نقاط مستقیمة
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  .التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ على لوحة  یتم طرح

  
ب                                                                 أ                                                                                                                      

      : من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة -: )2 (تدریب 
                                       د                                                                                                                                   

ِ ثالث نقاط علي استقامة  ؟ ولماذا اخترت ھذة النقاط  ؟            -1                          جـ    سم
          

ِ ثالث نقاط لیست علي استقامة واحدة ؟ ولماذا اخترت ھذه النقاط؟                                                               -2                  سم
 ن  

                                                                                            
  م  ل                                                         

                                                                                                                                  

                                                                                   

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار  أجزاء المادة التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى

    التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

 : )3(تدریب   
ِ أمثلة مختلفة علي المستویات المكونة لغرفة الصف؟ -1       أعط
من خالل ما سبق بین أوجھ االختالف والتوافق بین حاالت تعین المستوي التي استخدمتھا لتعین  -2

 السابق ؟ مناقشة وحوار وعمل مقارنة مع الطالبالمستویات في الشكل 

  -:استخدام المدخل النقدي 

في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى  وذلك
                                 .                                              یتم تخزینھ بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  :من خالل األشكال التالیة أجب عما یلي -: ) 4( تدریب

                                                              

  

  

  

                        

 سم ِ نقاط المستقیمة  في كل شكل من األشكال السابقة ؟ وبین سبب اختیارك لھا ؟ -1
ِ نقاط غیر مستقیمة في كل شكل من األشكال السابقة ؟ وبین سبب اختیارك لھا ؟ -2  سم

                                                

 أ        

 ب       

  ھـ                        و  

ي                                            

                                               س
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  جــ             ب      أ                                                                                                     

  :من خالل الشكل المقابل اجب عما یلي  -: التقویم

  س                    عرف النقاط المستقیمة ؟                          -1

  م اذكر مثالین علیھا من خالل الشكل المقابل ؟          ث

ع               ل            ن                                                                                                عرف النقاط غیر المستقیمة ؟  -2

                                 ثم اذكر مثالین علیھا من خالل الشكل المقابل؟  

  

 .2,1فرع )  2(ورقة عمل رقم ، ، من الكتاب المدرسي  90، ص 3، س1س -:بیتي  نشاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص   ك                                     ي       م         
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  ).1(أوضاع المستقیمات في الفراغ/ الموضوع                              
  

  :المفاھیم األساسیة 

  المستقیمان المتقاطعان -

  المستقیمان المتوازیان  -

  المستقیمان المتخالفان - 

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  -:یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

ف المستقیمین المتقاطعین .1  .یعرّ
 .یستنتج المستقیمین المتوازیین .2
 .یستنتج المستقیمین المتخالفین .3
 .لمستوىیمیز بین أنواع المستقیمات في ا .4
ِ أمثلة متنوعة على أوضاع المستقیمات المختلفة في الفراغ  .5  .یعط

  -):منظم مقارن (  تقدیم المنظم المتقدم
النقاط المستقیمة ، (بعد توضیح األھداف  للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  ).النقاط غیر المستقیمة

  .السبورة كالتاليوذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على 

  
          

  یضم                                                                               

    
  

  

  نقاط علي استقامة واحدة                         نقاط لیست علي استقامة واحدة                        

  أ                                                                                            .                         
                  .           .                                                                                        .              .            .  

  ب        جـ                                                                               أ            ب           جـ  

 الفراغ

 المستوى

  نقاط  غیر مستقیمة نقاط مستقیمة
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ب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من یناقش المعلم الطال
 -:خالل طرح التدریب التالي

  ب      أ                                    
                                                                                  من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة  -):1(تدریب 

  ع                                                                                                                               
ِ ثالث نقاط علي استقامة  ؟ ولماذا اخترت ھذة النقا -1  د                                     جـ          ط  ؟    سم

            
ِ ثالث نقاط لیست علي استقامة واحدة ؟ ولماذا اخترت ھذه النقاط؟                                                            -2                                   وسم

    
                                                       ن                                                                      

  
  

  ل                            ط              

  

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب 

  للموضوع
  

  
  

                  
            

  
  

  ممكن أن یكونا                  
  
  
  
  

  إذا لم یقعا في مستوى واحد ولم یتقاطعاتوى واحد ولم یتقاطعا         إذا وقعا في مس            إذا تقاطعا في نقطة واحدة      

                     
                                                                    

  

  

  

  

  

  

 الفراغ

 متوازیین متقاطعین

 الفراغ الفراغ

 متقاطعین

 الفراغ

 متقاطعان متوازیان متخالفان

 األوضاع المختلفة لمستقیمین في الفراغ

 ھـ                   م   

                                               س
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   .باستخدام مجسم أو رسمھ على لوحةثم نطرح التدریب التالي 
ب                                                                              أ                      من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة - : )2( تدریب

ِ حرفین متوازیین .1         ؟ الحرفان أب ، د ج ھما حرفان متوازیان ، سم
                                  د                              جـ                                   ؟ وكیف نحددھما؟ لماذا نسمیھما متوازیین  

ِ حرفین متخالفین ؟       وع الحرفان د ج ،  .2                                 ع                                 ھـھما حرفان متخالفان ، سم
  لماذا نسمیھما متخالفین ؟ وكیف نحددھما؟

  و  م 
ِ حرفین متقاطعین ؟ لماذا نسمیھما متقاطعین؟                   دبد ،  ـالحرفان ج .3  حرفان متقاطعان ، سم

  وكیف نحددھما؟   
  

  : )3(تدریب 

ِ أمثلة مختلفة من خالل غرفة الصف علي األوضاع إ .1   المختلفة لمستقیمین في المستوي؟عطــ

  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  التشخیصي وتعدیلھا عند الطالبالتعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار 

      

  :  )4( تدریب

من خالل ما سبق بین أوجھ االختالف والتوافق بین األوضاع المختلفة للمستقیمات في الشكل السابق ؟  .1
 ومناقشة وحوار وعمل مقارنة مع الطالب

  - :استخدام المدخل النقدي 

في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ  وذلك
  1ل                        .                                        بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

                                                                                                      

  4ل                                                      :من خالل الشكل المقابل -: ) 5 ( تدریب

  

ن في نقطتین ؟ ین؟، ھل یمكن أن یتقاطع المستقیماحدد مستقیمین متقاطعین؟ لماذا اخترت ھذین المستقیم -1
 ولماذا؟

ن ؟ ان المتوازیین ؟ ھل یمكن أن یتقاطع المستقیماحدد مستقیمین متوازیین ؟ ولماذا اخترت ھذین المستقیم -2
 ولماذا؟

    ن في قیمین ؟ ھل یمكن أن یقع المستقیمان المتخالفاحدد مستقیمین متخالفین ؟ ولماذا اخترت ھذین المست -3      
   مستوى واحد ؟ ولماذا؟

      

                                                                                                                             3ل       2ل

                                                        4ل
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                                                                                                                                           :التقویم

                                           : من خالل الشكل المقابل اجب عما یلي  :) 6( تدریب

  .عرف المستقیمین المتوازیین؟ ثم اذكر مثاال علیھ من خالل الشكل المقابل .1
  .من خالل الشكل المقابلعرف المستقیمین المتقاطعین؟ ثم اذكر مثاال علیھ  .2
   .عرف المستقیمین المتخالفین؟ ثم اذكر مثاال علیھ من خالل الشكل المقابل .3

  

  1ل                

 .7إلي  1من فرع ) 1(ورقة عمل رقم ، ، من الكتاب المدرسي  94، ص  3س  -:بیتي  نشاط

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3ل             2ل 

  4ل
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  ) .2(أوضاع المستقیمات في الفراغ / الموضوع                              
  

  :المفاھیم األساسیة 

  .المستقیمان المختلفان  -

  .المستقیمان المنطبقان -
  

                            

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 .یعرف المستقیمین المختلفین .1
 یستنتج المستقیمین المنطبقین .2
 یمیز بین المستقیمین المختلفین والمستقیمین المنطبقین .3
 یعطي أمثلة مختلفة علي مستقیمات مختلفة ومستقیمات منطبقة  .4

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیمین في (على الطالب وھو  بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم 

  ).الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

    
  

  

  إ

  

  إذا وقعا في مستوى واحد ولم یتقاطعا                إذا لم یقعا في مستوى واحد ولم یتقاطعا إذا تقاطعا في نقطة واحدة            

    

  

  

  

 متقاطعان متوازیان متخالفان

أوضاع المستقیمین في  
 الفراغ
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب  
ً أو الكتابة على السب   - :ورةالتالي باستخدام مجسما

                    
  1ل                                                                                                                           -):1(تدریب 

  -:باستخدام الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة
  ن المتقاطعین؟ ثم اذكر مثاال علیھ مع ذكر سبب االختیار؟                                                             عرف المستقیمی – 1
                ن المتوازیین ؟ ثم اذكر مثاال علیھ مع ذكر سبب االختیار؟عرف المستقیمی -2
  بب االختیار؟ن المتخالفین؟ ثم اذكر مثاال علیھ مع ذكر سعرف المستقیمی -3
 
       

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
  

                  
  
  

  قد یكونا                        
  
  
  
  

  
  مختلفتین یوجد مستقیم واحد فقط یحتویھما نقطتینألي    أن نرسمھما في الفراغ وقد یكونا                          وھما أي مستقیمین یمكن 

 ا منطبقان                          متقاطعین                                                                                        وإذا مر بھما مستقیم أخر فإنھم .1
 متخالفین  .2
  متوازیین .3

   -: ثم نطرح التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ علي لوحة
 الل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة                                           من خ - :) 2( تدریب

  ب                      أ                                                                                                                                   
 ھات مثالین علي ذلك من خالل ...............................  ألي نقطتین مختلفتین في الفراغ یمر بھما  .1

  ......................................................و...........................الرسم 
 ..........................أو...............أو..........................المستقیمان المختلفان یمكن أن یكونا  .2

  ................................،...............،...............من خالل الرسم ھات مثاال علي كل نوع 
 ھما حرفین مختلفین ھات تسمیة أخري لھما وھي دالحرفان أب ، ب  .3

   ھـ...................................................                                                                     
  ختلفین ھات تسمیة أخري لھما وھيھما حرفین م ھـ عالحرفان أب ،  .4

.....................................................  
  و                        م                                                                                                                                       

  
  
  
  
  
  

  2ل

 4ل             3ل

  ج                       د  

  

 ع                          

 الفراغالمستقیمان في 

 مستقیمان منطبقان مستقیمان مختلفان

 المستقیمان في الفراغ

 مستقیمان منطبقان مستقیمان مختلفان
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  : ) 3(یب تدر
  .من خال ل غرفة الصف ھات أمثلة علي مستقیمین مختلفین ومستقیمین منطبقین

  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة التعلیمیة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
      یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالبوالتوفیق بینھما حتى 

  : ) 4(تدریب   
مناقشة وحوار وعمل ( من خالل ما سبق بین أوجھ االختالف والتوافق بین المستقیمین المختلفین والمستقیمین المنطبقین ؟ 

 )مقارنة مع الطالب

  - :استخدام المدخل النقدي 

في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ وذلك 
  .                                                                                     بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  :                                               یمر بالنقطتین أ ، جـ أجب عما یلي 5، ل 4في الشكل المقابل المستقیم ل  - : )5( تدریب

 حدد مستقیمین مختلفین ؟ ما نوعھما؟ ولماذا اخترتھما؟ .1
 ولماذا اخترتھما؟حدد مستقیمین منطبقین؟  .2

  
  

  1ل   :التقویم

  :                                                     یمر بالنقطتین أ ، ب  أجب عما یلي 2، ل 1في الشكل المقابل المستقیم ل :)6 ( تدریب

 المستقیمین المختلفین ؟ ھات مثاال علیھما من خالل الشكل المقابل؟عرف  .1
  عرف المستقیمین المنطبقین؟ ھات مثاال علیھما من خالل الشكل المقابل؟ .2
  

  1ل

  

    .7 إلي 3من ) 2(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  94صفحة  2، س  1س   -:بیتي  نشاط

  

  

  

  

  

  

  3ل             2ل 

   5ل                      4ل

 جـ         أ                 

  5ل             4ل 

  2ل                    1ل

 ب         أ                 
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  حاالت تعیین المستوي في الفراغ / الموضوع                              
  

  .حاالت تعیین المستوي في الفراغ -:المفاھیم األساسیة 

                    

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

  .الفراغیذكر حاالت تعیین المستوي في  .1
  .یمیز بین حاالت تعیین المستوي في الفراغ .2
 .یعطي أمثلة مختلفة علي حاالت تعیین المستوي في الفراغ .3

 

  ) منظم مقارن(  -:تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیمین في (بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  ).الفراغ

  .ى لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتاليوذك عل

  
          

                                                                                 

  تضم                
  

  

  قد یكونا                         

  

  

  

  

  

  

  

األوضاع المختلفة لمستقیمین 
 في الفراغ 

  مستقیمان مختلفان مستقیمان منطبقان  

 متوازیین متخالفین متقاطعین 
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

  :من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة -: )1( تدریب            
  

ِ مستقیمین مختلفین ؟ ولماذا نسمیھما مختلفین؟ وكیف نحددھما؟           .1                ب          أسم
ِ مستقیمین متوازیین ؟ ولماذا  نسمیھما متوازین؟ وكیف نحددھما؟         .2                                                   سم
ِ مستقیمین متقاطعین ؟ ولماذا  نسمیھم .3                                    جـ                          د  ا متقاطعین؟ وكیف نحددھما؟    سم
                                       ھـ   سِم مستقیمین متخالفین ؟ ولماذا نسمیھما متخالفین؟ وكیف نحددھما؟                                          .4

  م  
                 ع                           و                

                                                                       -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  .یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوعفیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي 

  
  

                  
            

  
  

  وھي أربعة                   
  
  
  
  

   

                           
                            
                

  

  

  
  

  :ثم نطرح التدریب التالي باستخدام مجسم أو رسمھ على لوحة 
  د                                أمن خالل الشكل المقابل ھات أمثلة علي كل حالة من حاالت تعیین المستوي          - : )2( تدریب

  .ةالحالفي الفراغ مع ذكر                     
 .....................................الحالة...............................  .1
   ج                            ب    ..................              ......................الحالة..............................  .2
 ھـ       .......................................الحالة...............................  .3
 م                                   ....................................            .....الحالة.............................  .4

 ع و  

  : )3(تدریب 

  أمثلة مختلفة من خالل غرفة الصف علي األوضاع المختلفة لمستقیمین في المستوي؟ أعط -1

 الفراغ

 متقاطعین

 الفراغ الفراغ
حاالت تعیین المستوي 

 في الفراغ

مستقیم ونقطة ال تنتمي 
 إلیھ 

ثالث نقاط لیست علي 
 استقامة واحدة 

 متوازیین بمستقیمین بمستقیمین متقاطعین 

أ            *          أ*         

 جـ* *              ب 
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  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة ویتم فیھ  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

      

  :  )4( تدریب

ن المستوي في الفراغ ؟ ومناقشة وحوار من خالل ما سبق بین أوجھ االختالف والتوافق بین حاالت تعیی -1
 وعمل مقارنة مع الطالب

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
                                               .                                بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  

  : من خالل األشكال التالیة أجب عما یلي -: ) 5(تدریب 

  

  

  

           )1  )                                     (2  )                                                                     (3  (  

 بین ھل ھما مستویان ؟ ولماذا؟   2، 1في الشكل  .1
ِ ثالثة مستویات ؟ ثم بین الحالة التي اخترت علیھا ھذه المستویات؟ 3في الشكل  .2  سم

  
  

    -:التقویم 

  :                                            من خالل الشكل المقابل اجب عما یلي:  ) 6(تدریب 

    ب  أ ل أربع حاالت أذكرھا؟یتعین المستوي من خال -1
  ................                                                                               و................و........................و.....................

     جـ                 د                                                                                                             
ِ أربع مستویات؟                             -2         ع                              ھـمن خالل الشكل المقابل سم

  

  و                            م  

  )3(ورقة عمل رقم ، المدرسي من الكتاب  90ص  3س  ،1س  - :بیتي  نشاط 

  

  



 

192 

 

  .الزاویة بین مستقیمین متخالفین  / الموضوع                              
  

  .الزاویة بین مستقیمین متخالفین -:المفاھیم األساسیة 

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 .عرف مفھوم الزاویة بین مستقیمین متخالفینی .1
  .یعدد أنواع الزوایا بین مستقیمین متخالفین .2
  .یمیز بین أنواع الزوایا بین مستقیمین متخالفین .3
ِ  أمثلة مختلفة علي مفھوم الزوایا بین مستقیمین متخالفین .4  .یعط

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیمین في (المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو   بعد توضیح األھداف للطالب یعرض

  ).الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

    
  

  

  

  

إذا وقعا في مستوى واحد ولم یتقاطعا                إذا لم یقعا في مستوى واحد ولم إذا تقاطعا في نقطة واحدة              
  یتقاطعا

  

  

  

  

  

  

 متقاطعان متوازیان متخالفان

األوضاع المختلفة لمستقیمین 
 في الفراغ
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على    - :السبورةالتالي باستخدام مجسما

                     
  1ل                                                                                                                            -):1(تدریب 

  -:باستخدام الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة
      عرف المستقیمین المتقاطعین؟ ثم اذكر مثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟                                                          – 1
                عرف المستقیمین المتوازیین ؟ ثم اذكر مثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟ -2
  ثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟عرف المستقیمین المتخالفین؟ ثم اذكر م -3
  ................أو ........... أو ................المستقیمان المختلفان ممكن أن یكونا : أكمل  – 4

      ن في الشكل المقابلھما مستقیمان مختلفا.................... ....و................ ن والمستقیما
   

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
  

                  
  
  
  

  وھي تضم                                                                                          
  
  
  

  
      

  وینتج منھما                                                                                       
   
  
  
  

  
  وقد تكون                                                                                                 

  
  
  
  
  منفرجة   حادة                                                                                                                              قائمة           

  سمي مستقیمان متخالفان متعامدان ت           
  
  
  
  
  
  
  

  2ل

 4ل             3ل

األوضاع المختلفة 
 لمستقیمین في الفراغ

 المستقیمین المتخالفین 

الزاویة بین مستقیمین 
 متخالفین
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    .ثم نطرح التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ على لوحة

                                          :من خالل الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالیة -:)2(تدریب 
  ب    

    أ  ن متخالفین متعامدان الن تقاطعھما یساوي      د  ھما مستقیمی عالحرفان أجـ ،   -1
  . درجة حیث أن  أ ج یوازي ب د  90یساوي  ) عب د (وقیاس زاویة  

ِ ثالثة أزواج من األحرف المتخالفة المتعامدة  -2   من خالل ما سبق سم
  .الزاویة  المحصورة بینھمامع ذكر 

  
  
  
  
  

  م          
                           ع                                                                                                                                                                              

  و  

  

  :أجب عما یلي :) 3 ( تدریب

 ...........................أو ................... أو............. الزاویة بین مستقیمین متخالفین قد تكون   .1
 ..............................................إذا كانت الزاویة بین مستقیمین متخالفین قائمة فإنھما یسمیان .2
ِ أمثلة مختلفة علي الزا .3  ویة بین مستقیمین متخالفین من خالل غرفة الصف؟أعط

  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  ا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالبالتعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھ

      

من خالل ما سبق بین العالقة بین الزوایا المختلفة المحصورة بین مستقیمین متخالفین ومتي یكون المستقیمان : )4( تدریب
 )مناقشة وحوار مع الطالب( متخالفین متعامدین؟ 

  - :استخدام المدخل النقدي 

في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ  وذلك
  .                                                                                      بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

         ب                                           أ                                                                                          

    :ل الشكل المقابل أجب عما یليمن خال  - : )5( تدریب

ِ ثالثة أزواج من المستقیمات المتخالفة في الشكل المقابل؟ .1                                                 سم
  .............................و....................و..................

 ھات مثاال علي مستقیمین متخالفین متعامدین؟  .2
  ھـ                                     مع ذكر سبب اختبارك لھما؟   

                        م                                     و                                                                                                   

  ج                       د  

  

  

  

 ھـ                         

  د   جـ                           

            

  ع                           
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                                                                                                                                                  :التقویم 

  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي :) 6( تدریب

 ..........أو  ...........أو ........... الزاویة بین مستقیمین متخالفین قد تكون  .1
  ............................وإذا كانت قائمة فإن المستقیمین المتخالفین یسمان 

  ب                                        أ    .متعامدین من الشكل المقابلھات مثالین علي مستقیمین متخالفین  .2
  
  
  
  
  

    ھـ                                                                

 و  ع ).4(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  94ص  2س   - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جـ                              د

            

  م                           
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  .األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ /  الموضوع                              
  

  .األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ   -:المفاھیم األساسیة 

                                  
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أنیتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصب  - :ح قادرا

  .یعدد األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ .1
 .مختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغیمیز بین األوضاع ال .2
  .یعطي أمثلة متنوعة علي األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ .3

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیمین في ( م المنظم المتقدم على الطالب وھو  بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعل

  ).الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على السبورة كالتالي

  

  

    
  

  

  

  إذا لم یقعا في مستوى واحد ولم یتقاطعا  عا       مستوى واحد ولم یتقاطإذا تقاطعا في نقطة واحدة              إذا وقعا في 

  
  
  
  
  
  
  

  

 متقاطعان متوازیان متخالفان

أوضاع المستقیمین في  
 الفراغ
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

                                       1ل                                       
    

                                                                                                                  -):1(تدریب  
  -:األسئلة التالیةباستخدام الشكل المقابل أجیب عن 

       عرف المستقیمین  المتقاطعین؟ ثم اذكر مثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟                                                         – 1
                عرف المستقیمین المتوازیین ؟ ثم اذكر مثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟ -2
  المتخالفین؟ ثم اذكر مثاال علیھما مع ذكر سبب االختیار؟ عرف المستقیمین -3

  
                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
                  

            
  
  

  وھي تضم                                                         
  

  
  
  
  
  

                   

  ل                       
                                                                                                                       

  ل                                                                  
                  

                                                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2ل

 4ل             3ل

المستقیم یوازي 
 المستوي 

المستقیم یقع بتمامھ 
 في المستوي

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة

االوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

المستقیم یوازي 
 المستوي 

المستقیم یقع بتمامھ 
 المستوي في

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

  ل 
 أ 
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                                                      ب                  أ                                             .باستخدام مجسم أو رسمھ على لوحة ثم نطرح التدریب التالي

  :                                        من خالل الشكل المقابل أكمل ما یلي -:)2 ( تدریب
                                                                                                                  

 ........................................أ ب      المستوي س ھو الحرف  .1
  ..........................................................الن الحرف  أ ب 

 ............................................المستوي ل ھو أب      الحرف  .2
  ...........................................................الن الحرف أب 

 ...........................................أب      المستوي ع ھو  الحرف  .3
  .............................................................الن الحرف أب 

  أ                                                                                                                                                                                    
  م  

  
                                                                                              

  ز  
  

  :اجب عما یلي): 3(تدریب 
  
  :أكمل الفراغ. أ

 ..........................المستقیم یقطع المستوي في  .1
 ..............................إذا وقعت جمیع نقاط المستقیم داخل المستوي فإننا نقول أن المستقیم  .2
 ............................إذا لم یشترك المستقیم مع المستوي في أي نقطة فإننا نقول أن المستقیم  .3

 
  من خالل غرفة الصف ھات أمثلة متنوعة علي األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ؟. ب
  
  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:باستخدام التوفیق التكامليوذلك 
  التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

      

العالقة بین األوضاع المختلفة لمستقیمین في الفراغ واألوضاع المختلفة  من خالل الشكل السابق بین :)4(تدریب 
 )مناقشة وحوار مع الطالب وعمل مقارنة( لمستقیم ومستوي في الفراغ؟ 

 

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
  .                                                       بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  

  

          

  

  د                     ج   

  ل                       
  

  س

  ھـ                         

 ر         ع            
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  أ               لالشكل المقابل یمثل ثالث مستویات ھي س، ص ، ع ، والمستقیم ل خارج            -:) 5( تدریب

  :                                                                                      الشكل ویوازي المستوي ع أجب عما یلي

 ........................السبب....................... أج      المستوي ع ھو   الحرف .1
  ھل یمكن أن یقطعھ في أكثر من نقطة ولماذا؟

  
 ...............................السبب.............. الحرف أ ج      المستوي س ھو   .2

  ھل یمكن أن یقطعھ في نقطة ولماذا؟
  

 د            ع                   ب        ................................   السبب............... المستوي ع ھو   المستقیم ل       .3
  أن یقطعھ في نقطة ولماذا؟ ھل یمكن

 

  

                                                                                                                      :التقویم

                                        ب                                       أ                      :                          في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)6(تدریب 

 ج                        د                     أذكر مثاال علیھ ............................ المستقیم یقطع المستوي في  .1
                   ھـ                ........................................................من الشكل المقابل 

                                   مإذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوي فإننا نقول  أن المستقیم                .2
  ........................علیھأذكر مثاال ............................. 

            ع                                   وإذا لم تقع أي نقطة من نقاط المستقیم في المستوي فإننا نقول أن ا لمستقیم             .3
  ..............................................  أذكر مثاال علیھ .............. 

  

 ).5(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  95، 94ص  5، س 1س   - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

                       

  
  

  

  

  

ص                                                   س  

  جــ       
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  .أوضاع المستویات في الفراغ /  الموضوع                              
  

  .األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ  -:المفاھیم األساسیة 

                                  
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 یعدد األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ .1
 یمیز بین األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ  .2
 ن في الفراغیعطي أمثلة متنوعة علي األوضاع المختلفة لمستویی .3

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي ( بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  ).في الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

  

    
  

  

  

  ل        

                                               ل                                                                        
  
  
  
  
  
  
  

  

المستقیم یوازي 
 المستوي 

المستقیم یقع بتمامھ 
 في المستوي

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

 أ   ل 
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

  بأ                                                                     :             في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)1 ( تدریب

 د                          ج              أذكر مثاال علیھ ............................ المستقیم یقطع المستوي في  .4
  ........................................................                                                                    من الشكل المقابل 

                                    ع             م                     إذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوي فإننا نقول  أن المستقیم        .5
  ........................أذكر مثاال علیھ............................. 

             و                                       ھـ لمستقیم    تقیم في المستوي فإننا نقول أن اإذا لم تقع أي نقطة من نقاط المس .6
  ..............................................    أذكر مثاال علیھ.............. 

   
  

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
                  

            
  
  

  وھي تضم                                                         
  

  
  
  
  
  

                   
                                                                  

  ص                           
                                                                                                                                             

  
  
  
  

  س                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المستقیم یوازي 
 المستوي 

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة

االوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

المستویان 
 متوازیان

المستویان یتقاطعان 
 في مستقیم

األوضاع المختلفة 
 لمستویین في الفراغ

 ل            

 ص

 س
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                                               ب                  ص                      أ                               :أو رسمھ على لوحة یتم طرح التدریب التالي باستخدام أي مجسم 

      ص                                                                              :      في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)2 ( تدریب

 : أكمل الفراغ من خالل الشكل المقابل  -3
 ........................الن المستویین ................ المستوي س      المستوي ص ھو    . أ

 .........................الن المستویین................. المستوي س       المستوي ع ھو    . ب
 لل             ..........................الن المستویین.....................المستوي ص     المستوي ع ھو   . ت
 ...........................الن المستویین................... المستوي ص     المستوي ل ھو  . ث

                                           م                                                                                                                               
      

  ر                                                 ز                                                                                                       

  

  : )3(تدریب          

 : غأكمل الفرا  . أ
 ......................... المستویان یتقاطعان في  .1
 ......................یكوناإذا لم یشترك المستوي مع مستوي أخر في أي نقطة فإنھما  .2

 
 ھات أمثلة متنوعة من غرفة الصف علي األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ؟  . ب

  
  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالبالتعلیمیة 

      

من خالل ما سبق بین العالقة بین األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ وبین األوضاع المختلفة  :) 4(تدریب 
 )عمل مقارنةمناقشة وحوار مع الطالب و( لمستویین في  الفراغ؟ 

 

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
                                                                       .                                                                             بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  :الشكل المقابل فیھ أربعة مستویات ھي س، ص، ع، ل أجب عما یلي  - :) 5( تدریب

 ..................السبب.................... المستوي س       المستوي ص ھو  .1

  س                                                     نقطة ولماذا؟ھل یمكن أن یتقاطع المستویان في 

 ل                                   ع        .....................السبب.................. المستوي س     المستوي ص ھو  .2
  ھل یمكن أن یتقاطع المستویان في نقطة ولماذا؟

 ص                           ............................السبب............ ھو المستوي ص     المستوي ل  .3
  ...........................السبب............ المستوي ع       المستوي ل ھو  .4

  ج                        د  

  ع       

  ل                       

  ن               

       س              
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                                                                                                                      :التقویم

        ب           أ                                                      :                      في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)6(تدریب 

 من خالل الشكل المقابل............................ یتقاطعان في  المستویان .1
 ِ                  دج                        .....................................................                            مستویین متقاطعین سم

    و                                           ھـ   ...................      كونا إذا لم یشترك المستویان في أي نقطة فإنھما ی .2
ِ مستویین متقاطعین   ن                ............................من خالل الشكل المقابل سم

                                     م                                                                                                    

  

                                    

  

 ).6(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  95، ص94ص  6، س  4س  - :بیتي  نشاط 
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  .المستقیم العمودي علي مستوي /  الموضوع                              
  

  .المستقیم العمودي علي مستوي  -:المفاھیم األساسیة 

                                  
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 یستنج مفھوم المستقیم العمودي علي مستوي  .1
 یمیز بین المستقیم العمودي علي مستوي والمستقیم الغیر العمودي علي مستوي  .2
 یعطي أمثلة متنوعة علي المستقیم العمودي علي مستوي  .3

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي ( الطالب وھو  بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على 

  ).في الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

  

    
  

  

  

  ل        

                                     ل                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  

  

المستقیم یوازي 
 المستوي 

المستقیم یقع بتمامھ 
 في المستوي

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

  ل 
 أ 
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المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

  ب                                                           أ:                                       في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)1 ( تدریب

  ج                          د               أذكر مثاال علیھ ............................ المستقیم یقطع المستوي في  -1
                           ر........................................................                                           من الشكل المقابل 

 م     المستقیم إذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوي فإننا نقول  أن -2
  ........................أذكر مثاال علیھ............................. 

             ھـ                                      ولمستقیم         تقیم في المستوي فإننا نقول أن اإذا لم تقع أي نقطة من نقاط المس -3
  ..............................................  أذكر مثاال علیھ .............. 

   
  

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
                  

            
  
  

  وینتج منھا                                                         
  

  
  
  

  قد یكون                                                                                     
  

                   
                                                                  

                             
                                                                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعھما یكون    
ً علي المستوىعمودی                              ا

  
  
  

االوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

غیر عمودي علي 
 المستوي

عمودیا علي 
 المستوي

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة
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  :یتم طرح التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ على لوحة 

  :                                        من خالل الشكل المقابل أكمل ما یلي - :) 2( تدریب     
                                    ب                             صأ               وكذلك الحرف ................. ........في المستوي ص الحرف ب جـ     الحرف جـ د  ھو   -1

  ص                          علي .........   نومنھا یكون الحرف جـ ........................ المستوي ص ھو        نجـ 
  .............................................................................المستوي ص ، السبب 

  
 المستوي س .................  نمن خالل السؤال السابق یكون الحرف جـ  -2

  أ          المستوي أ ب ھـ م          م....... ....... نویكون الحرف ب .............................. السبب
  ن والمستوي د جـ .................. ویكون الحرف ب جــ ............................ السبب
                                        ن                                 و                       ............................                                                                  السبب 

  : )3(تدریب 

 : غأكمل الفرا - أ

 ..........................................یقال لمستقیم أنھ عمودي علي مستوي  إذا كان المستقیم عمودیا علي  .1
 ..........................................المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعھما یكون  .2

 

 ھات أمثلة متنوعة من غرفة الصف علي المستقیم العمودي علي مستوي؟ -ب

  
  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

      

من خالل ما سبق بین العالقة بین األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ والمستقیم العمودي  :) 4 ( تدریب
 )مل مقارنةمناقشة وحوار مع الطالب وع( علي مستوي ؟  

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
  ب                                         أ                      .دریب التاليبصورة صحیحة وذلك من خالل الت

                                                                                                                                                

  :                                                                                          من خالل الشكل المقابل  أكمل ما یلي  -:) 5(تدریب 

 .......                                                      .......  م ھـ و عیا علي المستوي عمود ج ھـالحرف   .1
  ............................................................السبب

  وھل ممكن أن یكو ن عمودیا علي أكثر من مستوي ؟
                                        المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعھما .2

          ..........................................................یكون 
                  ع                                                  م            ھات مثاال علیھ مع ذكر السبب؟                            

  و                                          ھـ  

  د                              جـ

  

  ھـ                            

  ج                       د 
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  ل                                                                                                                              -:التقویم 

  في الشكل المقابل ل عمودي علي المستوي س والمستوي ص ویقطع كل: )6(تدریب 

  :                                                   ما یليمنھما في أ ، ب علي التوالي أكمل 

 المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعھما یكون  .1
  ھات مثالین علي ذلك من خالل الرسم؟.......................... 

  .....................................و....................................
  ...........................................................مع ذكر السبب؟

  

  

  

  

  

 ).7(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  104ص  3س ا، س    - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  أ        س             1ل

 2ل

  ص     ب          3ل 

 4ل
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  .البعد بین مستویین متوازیین /  الموضوع                              
  

  .البعد بین مستویین متوازیین  -:المفاھیم األساسیة 

                                  
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 بعد بین مستویین متوازیین یعرف مفھوم ال .1
 یجد البعد بین مستویین متوازیین .2
 یعطي أمثلة متنوعة علي البعد بین مستویین متوازیین  .3

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
  ).المستقیم العمودي علي مستوي( بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

  

  وینتج منھا              

  

  

  قد یكون                                                                  

  

  

  

  

  

  
  

  

علي غیر عمودي 
 المستوي

عمودیا علي 
 المستوي

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

                      ب                                           أ                                   :    في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)1 ( تدریب

  د  ج أذكر مثاال علیھ ............................ المستقیم یقطع المستوي في  -1
                                           ھـ   ........................................................من الشكل المقابل 

                                                    مإذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوي فإننا نقول  أن المستقیم         -2
  ....................... أذكر مثاال علیھ............................. 

و                                     ع                                                                                                                       
    

                                                                                                                                                            
    

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
    فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومنھا نستنتج                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اطعان في المستویان یتق المستویان متوازیان
 مستقیم

 

 األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ

 

 البعد بین مستویین متوازیین 
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  ب                                  ص             أ                      :                 مھ على لوحة رسیتم طرح التدریب التالي باستخدام مجسم أو 

                                                                                                            :    من خالل الشكل المقابل أكمل ما یلي - :) 2( تدریب     
 عمودیا علي المستوي  روالحرف جـ ........................... المستوي س       المستوي ص ھو  -1

  .ھو البعد بین المستویین س و ص................. كون الحرف ی..........والمستوي ....... .......
  ثلة علي البعد بین المستویین س، ص من خالل الشكل المقابل؟من خالل السؤال السابق ھات أم -2

 أ                    م.................................................................................................................. 
  ر  و       

      و                                    ر                                                                                                                            

  

  : )3 ( تدریب

 : غأكمل الفرا - أ
 علي كل منھما................................... البعد بین مستویین متوازیین ھو طول القطعة المستقیمة  - 1

 
 ھات أمثلة متنوعة من غرفة الصف علي البعد بین مستویین متوازیین؟ -ب

  
  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

المادة ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

      

من خالل ما سبق بین العالقة بین األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ والبعد بین مستویین  :)4 (تدریب
 )ب وعمل مقارنةمناقشة وحوار مع الطال( متوازیین ؟  

 

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
                                                    س                             ن                .                               بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

                                                                     

  :     من خالل الشكل المقابل  أكمل ما یلي  -:) 5 ( تدریب

 .....................................ھو  أ ب ج دالبعد بین المستویین س م ع ن ،  .1
  وھل یمكن أن یكون للمستویین ............................................... ولماذا 
  ..................................................................................بعدین؟

                                                                           ..................................................... البعد بین مستویین متوازیین ھو  .2
  

  د                                                                              

  

                                   ب                        أ                                                                                                                     

  م                        ع

  

  

  

  ج                     

  

  د                              جـ

  

 س            ھـ            
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                                                                                                                                      :التقویم

  س                   :من خالل الشكل المقابل أكمل ما یلي  :)6(تدریب 

 .......................البعد بین المستویین س، ص ھو  .1
  ........................................................الن 

 ھو طول القطعة المستقیمة العمودیة علي .......................  .2
                                 كل منھما ، ھات مثاال علي ذلك من خالل الشكل المقابل؟                            

  ص                                                                                          

  

  

  

 ).8(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  104ص  3س ا، س    - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ                 جـ        

  

ب               د                     
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  اإلسقاط العمودي /  الموضوع                              
  

  .مسقط نقطة معلومة علي مستوي معلوم    -:المفاھیم األساسیة 

  .  مسقط قطعة مستقیمة علي مستوي معلوم                            

  .مسقط مستقیم علي مستوي معلوم                            
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أنیتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قا  - :درا

   .یحدد مسقط نقطة معلومة علي مستوي معلوم .1
  .یحدد مسقط قطعة مستقیمة علي مستوي معلوم .2
  .یستنتج مسقط مستقیم علي مستوي معلوم .3
  .یمیز بین مسقط قطعة مستقیمة ومسقط مستقیم علي مستوي معلوم .4
 .یعطي أمثلة متنوعة علي موضوع الدرس .5

  )ارنمنظم مق( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي ( بعد توضیح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  

  ).في الفراغ

  .على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتاليوذك 

  

    
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

غیر عمودي علي 
 المستوي

عمودیا علي 
 المستوي

األوضاع المختلفة لمستقیم 
 ومستوي في الفراغ

المستقیم یقطع 
 المستوي في نقطة
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستثارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح التدریب 
ً أو الكتابة على السبورة  - :التالي باستخدام مجسما

                       
                                                                                                                

  ب                                                   أ                            :               في الشكل المقابل أكمل ما یلي :)1(تدریب 

 أذكر مثاال علیھ ............................ المستقیم یقطع المستوي في  -1
  ج              د........................................................                        من الشكل المقابل 

 ھـ                                   م  قول  أن المستقیم       إذا وقعت جمیع نقاط المستقیم في المستوي فإننا ن -2
  ....................... أذكر مثاال علیھ............................. 

  و                                  ر                                                                                             
  

  

 -:المادة التعلیمیةمرحلة عرض 
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
  

                  
  
  

  :ولھ حاالت لإلسقاط العمودي وھي                  
  
  
  
  

  
  أ              ب                                                                                  أ   *            

  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االوضاع المختلفة 
 للمستقیمات في المستوي  

مختلفة لمستقیم االوضاع ال
  ومستوي في الفراغ

   أ  .     

 أ           ب  

أ             ب                     

  

 أ           ب

 اإلسقاط العمودي 

مسقط نقطة معلومة علي 
 مستوي معلوم 

مسقط قطعة مستقیمة علي 
 مستوي معلوم 

مسقط مستقیم علي مستوي 
 معلوم 
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  :یتم طرح التدریب التالي باستخدام  مجسم  أو رسمھ على لوحة 
  :                                        من خالل الشكل المقابل أكمل ما یلي -:) 2 ( تدریب

   
 ب                 أ                                             ................................ھو  و م ر نمسقط النقطة أ علي المستوي  .1
 .....................................ھو  و م ر نلمستوي مسقط أ ب علي ا .2
 ..............................ھو  و م ر نمسقط الحرف أ د علي المستوي  .3

  
                                                                                                      

 أ        و                                                                                                  
  

  ر          م                                                                                                                                       

   :أكمل الفراغ  :)3 ( تدریب     

 أذكر أمثلة من غرفة الصف علي اإلسقاط العمودي بأنواعھ  .1

  ................................      و.......................................و..................................و..............................

 .................المسقط العمودي لنقطة معلومة علي مستوى معلوم ھو  .2
 .............................مسقط قطعة مستقیمة علي مستوي معلوم ھو  .3
  ..............................مسقط مستقیم معلوم علي مستوي معلوم ھو  .4

  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  توفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالبالتعلیمیة وال

      

من خالل ما سبق بین أوجھ االختالف والتوافق بین األوضاع المختلفة لمستقیم ومستوي في الفراغ وبین  :)4 ( تدریب
  )مع الطالبمناقشة وحوار وعمل مقارنة ( اإلسقاط العمودي بأنواعھ؟ 

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
  .                                                       بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  د                              جـ

  

  ن                           
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    -: )5( تدریب

                        س في ب ، جـ                   مستقیمان متقاطعان في أ ویقطعان المستوي 2، ل 1الشكل المقابل فیھ ل 

  :                                                             ورسم أ د عمودي علي المستوي س ویقطعھ في د  أجب عما یلي

 2ل                                                 1ل ...............     السبب... ......ة أ علي المستوي س ھو مسقط النقط .1
                                 ھل ممكن أن یكون للنقطة أ مسقط أخر؟                                               

 .................                                 السبب.......... علي المستوي س ھو  1مسقط المستقیم ل  .2
  أ      مسقط  أخر؟                                                  1ھل ممكن أن یكون للمستقیم ل 

 ...............                               ........السبب................ مسقط أ جـ علي المستوي س ھو  .3
  ھل ممكن أن یكون للقطعة المستقیمة مسقط أخر؟                                        

                                                                            

  د  

  جـ  ب  س  

  

  

                                                                                                      :التقویم

  :) 6 (تدریب

في  سمستقیم یقطع المستوي  2ویقطعھ في النقطة ب ، ل  سعمودي علي المستوي   1في الشكل المقابل المستقیم ل 
  جــ

        1ل          2ل                                         :                                    أجب عما یلي 

 ...........................مسقط النقطة أ علي مستوي  س ھو  .1
  س                         أ                 ....            .........................................................السبب

 ................................مسقط أ جـ علي المستوي س ھو  .2
  ..............................................................السبب

 ب......................                          علي المستوي س ھو  2مسقط المستقیم ل  .3
  ..............................................................                        السبب

                                     

  
  

 ).9(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  109صفحة  3، س  1س  - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

  ب                     جـ    
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  ) .الزاویة الزوجیة( الزاویة بین مستویین /  الموضوع                              
  

  .الزاویة الزوجیة    -:المفاھیم األساسیة 

  .قیاس الزاویة الزوجیة                             

                               
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أنیتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا   - :الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 .یعرف مفھوم الزاویة الزوجیة   .1
  .یذكر مفھوم الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة .2
  .یستنتج قیاس الزاویة الزوجیة .3
  .یحل أمثلة متنوعة علي  الزاویة بین مستویین .4

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
األوضاع المختلفة لمستویین في ( المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  بعد توضیح األھداف للطالب یعرض 

  ).الفراغ

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

    
  

  

  
  
  

  س          
  
  
  
  

  ص
                      

  ص          

المستویان 
 متوازیان

المستویان یتقاطعان 
 في مستقیم

األوضاع المختلفة 
 لمستویین في الفراغ

 ل            

 ص

 س
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یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستشارة وعي الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح 
ً أو الكتابة على السبورةالتدریب   أ                                               ب                     -:التالي باستخدام مجسما

                       
                                                                                                                  -:)1( تدریب

  -:ن خالل الشكل المقابل أجب عما یليم
 أ                                                                م......................................         ص ھو     المستوي س   .1
 ........................................المستوي س       ع ھو .2
 ن                                         ر               ..................................ساوي ی)  م وأ ( قیاس الزاویة  .3
  )متوازیان، متخالفان، متعامدان......................... ( ھما   د ، أمالحرفان أ  .4

  
                                                                                                  

                                     

 -:مرحلة عرض المادة التعلیمیة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

  
  

                
  
  

  وینتج عنھما                                                                  
  

  
                                                                                                                                                     

  

   وتقاس من خالل                                                                                              
  

                                                                                                                                                             
                                                                                             

  وقد تكون                                                                                             
                                           

                  
                                                                                                                                                       

  
  

                                                                                                 
                                                                                              

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د                            جـ

  

 س            و             

 یتقاطع المستویان في مستقیم

 

 الزاویة الزوجیة

 الزوجیةالزاویة المستویة للزاویة 

 منفرجة حادة قائمة
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  :طرح التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ على لوحة  یتم
                                                    

                                        ج دأ ب  یالت فیھ ھــ م عمودي علي المستوىفي الشكل المقابل متوازي مستط - :) 2( تدریب
                                       :اجب ما یلي حر أب  و م عمودي  علي المستوى           

 ز       ح                                         ....................................ھو ح ر أ ب  قاطع المستوىت ب ج دالمستوي أ  .1
      .................................................ویكون ھذان المستویان زاویة تسمي 

 .....................ناتجة عن تقاطع المستویین ) ح،  ج ، أ ب( الزاویة الزوجیة  .2
  .........................................................................................و

  .أذكر ثالث زاویا زوجیة من خالل الشكل المقابل .3
أ                                             د      د                                         ...........................    ....................و................... و....................... 

م                                               و                                  .............  وقیاسھا) ح،  ج ، أ ب( زاویة مستویة للزاویة الزوجیة ) ھــ م و ( الزاویة  .4
ِ زاویة مستویة أخري للزاویة الزوجیة                                        ج                                          ب..............                وھي ) ح،  ج ، أ ب( سم

 .....................................................ھو ) ح،  ج ، أ ب( قیاس الزاویة الزوجیة  .5
  

   :أكمل الفراغ :)3 ( تدریب
 .............................................................................الزاویة الزوجیة ھي اتحاد  .1
 ...................زاویة المستویة للزاویة الزوجیة ھي الزاویة التي تنشأ من تقاطع الزاویة الزوجیة مع مستوي ال .2
 ....................................................................قیاس الزاویة الزوجیة ھو قیاس أي زاویة من زوایاھا  .3
 ل غرفة الصف؟ھات أمثلة علي زاویة زوجیة من خال .4

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین أجزاء المادة  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
  عند الطالبالتعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا 

    

    : )4 ( تدریب

مناقشة وحوار ( من خالل ما سبق بین العالقة بین األوضاع المختلفة لمستویین في الفراغ والزاویة الزوجیة والزاویة المستویة ؟  .5
 )مع الطالب

  - :استخدام المدخل النقدي 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
  .                                                                                 بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

عمودي علي  و ھـعمودي علي المستوي ص،  و أعمودي علي المستوي س ،  طو في الشكل المقابل   - :)5(تدریب 
  :                                                                                           المستوي ع 

ِ زاویة زوجیة ؟ لماذا اخترتھا؟                                                  .1                            م                         سم
ِ زاویة مستویة للزاویة الزوجیة  .2  ) ز، جـ د ،  ح( سم

 لماذا اخترتھا وھل یوجد زاویة مستویة أخري؟                                                                     
 ص                جــ                       ب                                ) ز، جـ د ، ح (قیاس الزاویة الزوجیة  .3

 ز                  ط               ر..............................................                                             یساوي 

       س ................................................                 الن 
  

                                                                                                                                
                   د                                     ح                                                                     

                       ھـ    ع                                                           

ر                            ط                                                                                               

  

                                             

                                                                                                                             وأ                   
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                               د                                       أ                                                                                              :التقویم

  :     من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي : )6( تدریب

 مثاال علیھا من خالل الشكل المقابل؟عرف الزاویة الزوجیة ؟ ثم أذكر  .1
 ؟ ) ر،  ، م وب( اذكر مثاال علي زاویة مستویة للزاویة الزوجیة  .2

  أ                م                                                                                                   

  ر                         و                                          

  
  

  ).11(ورقة عمل رقم ، من الكتاب المدرسي  113ص  3، س  2س   - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب                            جـ

  

  ھـ                         
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  .المستویان المتعامدان /  الموضوع                              
  

  .المستویان المتعامدان    -:المفاھیم األساسیة 

                         
  

 -:األھداف السلوكیة 
ً على أن  - :یتوقع من الطالب بعد دراسة ھذا الجزء من الدرس أن یصبح قادرا

 یعرف المستویین المتعامدین   .1
 ن یستنتج متى یتعامد مستویا .2
 یحل أمثلة متنوعة علي المستویین المتعامدین  .3

 

  )منظم مقارن( :تقدیم المنظم المتقدم
  ).الزاویة الزوجیة( ح األھداف للطالب یعرض المعلم المنظم المتقدم على الطالب وھو  بعد توضی

  .وذك على لوحة تعلیمیة أو كتابة على الصبورة كالتالي

  

  

  وینتج عنھما                                                                  
  

  
                                                                                                                                                     

  

  وتقاس من خالل                                                                                               

  

  وقد تكون                                                                            

  
  

  

  

  

  

  

 یتقاطع المستویان في مستقیم

 

 الزاویة الزوجیة

 الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة

 منفرجة حادة قائمة
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الطالب بھذه المفاھیم وتثبیتھا في ذھنھم من خالل طرح یناقش المعلم الطالب بالمفاھیم السابقة الستشارة وعي 
ً أو الكتابة على السبورة  -:التدریب التالي باستخدام مجسما

  
                                                     :أكمل الفراغ :)1( تدریب

 ...................................................................................الزاویة الزوجیة ھي اتحاد  .6
 .........الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة ھي الزاویة التي تنشأ من تقاطع الزاویة الزوجیة مع مستوي  .7
 ....................................................قیاس الزاویة الزوجیة ھو قیاس أي زاویة من زوایاھا  .8
                       ھات أمثلة علي زاویة زوجیة من خالل الشكل المقابل؟ .9

  أ                                                د                                                   

                                                                                                                                                                                                     

  
  ط                                                 

  م                                                     

  ز                                           ر                                                          

 -:عرض المادة التعلیمیة مرحلة
  فیھا تعرض المادة التعلیمیة على الطالب بشكل ھرمي متسلسل لكي یفھم الطالب المعنى الكلي للموضوع

            
  
  

  وینتج عنھما                                                                  
  

  
                                                                                                                                                     

  

  وتقاس من خالل                                                                                                           
  

                                                                                                                                                             
                                                                                             

  وقد تكون                                                                                             
                                           

                  
                                                                                                                                                       

  
 وینتج منھا                                                 

  

  

  

  

  

  

  جـ                 ب                

  ح                                         

و                                          

 یتقاطع المستویان في مستقیم

 

 الزاویة الزوجیة

 الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة

 منفرجة  حادة    قائمة 

 المستویان المتعامدان 
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                                                                  :                      لي لوحة یتم طرح التدریب التالي باستخدام  مجسم أو رسمھ ع

   ز ر ك طعمودي علي مستوي  ھـ مفي الشكل المقابل متوازي مستطیالت فیھ   :)2 ( تدریب

                                             :أجب عما یلي  ز رو م عمودي علي مستوي أ ب 

 .....................................      ن ھما مستویا  ز رأ ب ،  ز ر ك طالمستویان  .1

  الن الزاویة الزوجیة الناتجة عن           ) نمتوازیان، متقاطعان فقط، متقاطعان ومتعامدا( 

                                            )                  فرجة، حادة قائمة، من..................................... ( تقاطعھم 

                أذكر ثالثة أزواج من المستویات المتعامدة؟  المقابلمن خالل الشكل  .2

  د                                                      أ                                                                               

  

  

  ز              

  ك                                                    ر                                                                                          

  

                                                                                                                                   :أكمل الفراغ :)3 (تدریب 

كانت احدي الزوایا الزوجیة الناشئة عن تقاطعھما یقال لمستویین متقاطعین أنھما متعامدان إذا  .1
........................... 

  من خالل غرفة الصف ھات أمثلة علي مستویات متعامدة؟  .2

  

  : مرحلة تقویة البنیة المعرفیة

أجزاء المادة ویتم فیھ الربط بین المنظم المتقدم والمادة التعلیمیة وكذلك الربط بین  -:وذلك باستخدام التوفیق التكاملي
    التعلیمیة والتوفیق بینھما حتى یتم عالج التصورات الخطأ التي تم رصدھا في االختبار التشخیصي وتعدیلھا عند الطالب

    : )4(تدریب   

مناقشة وحوار وعمل مقارنة ( من خالل ما سبق بین العالقة بین الزاویة الزوجیة والمستویین المتعامدین؟  .1
  )مع الطالب

  - :المدخل النقدي استخدام 

وذلك في إطار إزالة أي غموض في المفاھیم وتقدیم أدلة للمفھوم الصحیح و تأكیده عند الطالب حتى یتم تخزینھ 
  .                                                                                 بصورة صحیحة وذلك من خالل التدریب التالي

  

  

  

  ب                                 جـ

  ط                                        

و                                          



 

223 

عمودي علي  ك، م س، م أ عمودي علي المستوي  صفي الشكل المقابل م د عمودي علي المستوي   - :)5(تدریب 

  :                                                                                           أجب عما یلي  عالمستوي 

ِ زاویة زوجیة ؟ لماذا اخترتھا؟                                                           -1                             ط                          سم
 أذكر مستویین متعامدین؟ لماذا اخترتھما؟   -2

                                  ن؟                                   ھل كل مستویین متقاطعین متعامدا
  ص ب                       جــ                                دیا علي مستوي فكل         إذا كان مستقیما عمو -3

  ر        ر                    .....................                                         مستوي یمر بھذا المستقیم یكون 
 .............ومثاال علیھ من الشكل المقابل علي ذلك المستوي

  س  
                                                                                                                             

       ز                                      أ                                                                                
                 ك                                                                                 

                            ع                                                                                                     

  

  

                                                                                                               :التقویم

  :     من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي : )6( تدریب

   امدین ؟ ثم أذكر مثاال علیھما من خالل الشكل المقابل؟عرف المستویین المتع -1
  أ                                         د ؟) ر، ك م ، أ( زاویة الزوجیة اذكر مثاال علي زاویة مستویة لل -2

  أ                                                                                                                    

                          ب                                                                                                                                         

  ك                                                                                       

  
          م                              ر                                                                                                             

  ).12، 10(ورقة عمل رقم  ، من الكتاب المدرسي  113ص  4، س 1س   - :بیتي  نشاط 

  

  

  

  

  

  

 

  

  ب                            جـ

  ر                       

  

أ           م          
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7 

 

  حفظه اهللا/ .................................................. السید الدكتور 

  :........................مكان العمل .................................. : الدرجة العلمیة 

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  تحكیم خطوات إستراتیجیة/ الموضوع 
  :یقوم الباحث بإجراء بحث تربوي بعنوان

"
" 

وذلك للحصول علي درجة الماجستیر من قسم مناھج وطرق تدریس ریاضیات بالجامعة 
  .غزة –اإلسالمیة 

وقد أعد الباحث إستراتیجیة مقترحة تستخدم المنظم المتقدم لعالج التصورات الخطأ عند 
–الطالب  وأعد مجموعة من الدروس وفق ھذه اإلستراتیجیة وذلك في مادة الریاضیات 

  .الوحدة الثامنة للصف العاشر -الفصل الدراسي الثاني

ء خبرتكم في ھذا المجال من ولذا نرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم ھذا الدلیل في ضو
  :حیث

 ترتیب خطوات الدرس. 
 صیاغة وتركیب كل خطوة  من خطوات الدرس. 
 توافق أسلوب الدرس مع الفئة المستھدفة. 
 الصیاغة الغویة لعبارات كل خطوة. 
 وما ترونھ مناسبا.  

  

  وتقبلوا فـائق التقدير واالحترام

  الباحث                                                               
                                    عبد الرحیم عودة موسى

 غزة - الجامعة اإلسالمیة  
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8 

 

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م

  أستاذ دكتور  عزو عفانه.د.أ  1
مناهج وطرق 

  ریاضیاتتدریس 
الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  خالد السر.د  2
مناهج وطرق 

  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

  أستاذ مشارك  خالد عبد القادر.د  3
مناهج وطرق 

  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

4  
  أیمن األشقر. د
  ریاضیات  دكتوراه  

وزارة التربیة 
  والتعلیم

  ماجستیر  أرواح نعمان كرم  5
وطرق مناهج 

  تدریس ریاضیات
وزارة التربیة 

  والتعلیم
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9 

 
  

  }أوراق عمل  {
  

  -:إعداد الباحث

  موسي عبد الرحیم عودة

  

  - :إشراف

  إبراهیم حامد األسطل. د

  

  

  م  2012_ هــ   1433
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  ):1(ورقة عمل  رقم 

  : أمام العبارة الخطأ(    ) وعالمة  أمام العبارة الصحیحة(    ) ضع عالمة       

 (    ) یقال لمجموعة من النقاط أنها علي استقامة واحدة إذا وجد مستقیم ل تنتمي إلیه هذه النقاط  .1
 (    ) یعین المستوي في الفراغ لثالث نقاط علي استقامة واحدة                                   .2
 (    ) إذا اشترك مستقیم ل ومستوي س في نقطتین مختلفتین فإن المستقیم ل یقع بتمامه في المستوي  .3
 (   ) إذا تقاطع مستویان مختلفان فإنهما یتقاطعان في نقطة  .4
 (   ) یقال لمستقیمین مختلفین في الفراغ إنهما متقاطعین إذا وقعا في مستوي واحد  .5
 (         ) ن في الفراغ أنهما متوازیان إذا وقعا في مستوي واحد ولم یتقاطعا  یقال لمستقیمین مختلفی .6
 (   ) یقال لمستقیمین مختلفین في الفراغ أنهما متخالفان إذا لم یتقاطعا فقط  .7
 (   ) البعد بین مستویین متوازیین هو طول القطعة المستقیمة العمودیة علي كل منهما  .8
 (   ) اس أي زاویة من زوایاها المستویة قیاس الزاویة الزوجیة هو قی .9

 (   ) یقال لمستویین متقاطعین أنهما متعامدان إذا كانت الزاویة الزوجیة الناشئة عن تقاطعهما حادة  .10
 

  ):2(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي

 ..................................النقاط أ، ب، جـ هي نقاط  .1

      أ             ب             جـ    )         نقاط مختلفة فقط - لیست علي استقامة واحدة -علي استقامة واحدة( 

 ...................................                        النقاط أ ، ه ، د هي نقاط  .2

     ع   )    نقاط مختلفة فقط - مة واحدةیست علي استقال -علي استقامة واحدة( 

 ................سمِ مستقیمین متوازیین من خالل الشكل المقابل .3
م              ل                      ن...............                سمِ مستقیمین متقاطعین من خالل الشكل المقابل .4

 ن
 ...............الشكل المقابلسمِ مستقیمین متخالفین من خالل  .5
 .................سمِ مستقیمین مختلفین من خالل الشكل المقابل .6
 ................سمِ مستقیمین منطبقین من خالل الشكل المقابل .7

                                                                             

  

  

د    ك     و           ھـ   

 ي    
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  ):3(ورقة عمل رقم 
                      ك                                     م                   :                   من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي

 یتعین المستوي من خالل أربع حاالت أذكرها؟  .1
..............،..............،..............،.................  

 أ         من خالل الشكل المقابل أذكر علي كل حالة مستوي ینطبق علیها؟  .2
  ج                         د  أ  

  ج                           د                                                                                 
  

  ):4(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي  

 .........          أو........أو.......الزاویة بین مستقیمین متخالفین قد تكون  .1
 من خالل الشكل المقابل أذكر ثالثة أمثلة علي الزاویة بین مستقیمین  .2

  متخالفین؟ مع تسمیة الزاویة المحصورة بینهما؟                                
  .............والزاویة هي ............... 
  .............                                              والزاویة هي ............... 
                          .............                                           والزاویة هي ............... 

  
  

  ):5(ورقة عمل رقم 
                              ب                              أ                    :                 من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي        

 ومثاال علیه من الشكل المقابل هو................. المستقیم یقطع المستوي في  .1
............................................................................  

 ............إذا وقعت جمیع نقاط المستقیم داخل المستوي فإننا نقول أن المستقیم  .2
  .............................................ومثاال علیه من الشكل المقابل هو 

 ..........المستوي في أي نقطة فإننا نقول أن المستقیم  إذا لم یشترك المستقیم مع .3
  ك      .......................................ومثاال علیه من الشكل المقابل هو

  

  ن                      م  

  
  
  
  

  ن                        و        

            

  ب                           

  ج                       د  

  

  

  

 ح                         
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  ):6(ورقة عمل رقم 
  :    من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي    

 ومثاال علیه من الشكل المقابل................ المستویان یتقاطعان في  .1
.....................................................................  

 ........إذا لم یشترك المستوي مع مستوي أخر في أي نقطة فإنهما یكونا .2
  .........................................ومثاال علیه من الشكل المقابل

 .....................................المستویان س ، ص هما مستویان  .3
  .................................................................السبب

 .......................السبب.......... المستویان ع، ل هما مستویان  .4

  

  

  ):7(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي   

    ب                         أ             ذا كان المستقیم عمودیا علي  یقال لمستقیم أنه عمودي علي مستوي إ .1
  .........من الشكل المقابلومثاال علیه ........................... 

 المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعهما یكون  .2
  ...............ومثاال علیه من الشكل المقابل....................... 

 .........،.......أذكر مثالین آخرین علي مستقیم عمودي علي مستوي  .3

     م                                                                                   

  ع                       و           
  

  ):8(رقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي  
 ................                                     ،..........،......سم ِ ثالثة أزواج من المستویات المتوازیة  .1
 .................. البعد بین مستویین متوازیین هو طول القطعة المستقیمة  .2

  .........ومثاال علیه من الشكل المقابل هو 
 بین مستویین؟مثل البعد سمِ أشكاال هندسیة ت .3
  
  
  

  ج                       د  

  

  

 ن                         
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  ):9(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي  

 .................. مسقط النقطة أ علي المستوي أب ج د هو  .1
 .......................                                                 مسقط أ ب علي المستوي أ ب ج د هو  .2
 ............                                                  المسقط العمودي لنقطة معلومة علي مستوي معلوم هو  .3

  .....................................                                                   ومثاال علیه من الشكل المقابل 
 أ .......................     مسقط قطعة مستقیمة علي مستوي معلوم هو  .4

  .......................................ومثاال علیه من الشكل المقابل
 ..........................                                      قط مستقیم معلوم علي مستوي معلوم هو مس .5

  .........................................ومثاال علیه من الشكل المقابل
  

  ):10(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي  

 د                       أ            ن إذا كانت احدي الزوایامتعامدا یقال لمستویین متقاطعین أنهما .1
  الشكل المقابلومثاال علیه من ............... الناشئة عن تقاطعهما 

   ..................................................................  
 م........      ،.......،........أذكر ثالثة أزواج من المستویات المتعامدة؟ .2

                  ب                           ه                                                                      
  م     ن                   
      
  

  ):11(ورقة عمل رقم 
  :من خالل الشكل المقابل أجب عما یلي  

         د                                     أ    الزاویة الزوجیة هي اتحاد نصفي مستویین مشتركین في      .1
  علیه من الشكل المقابل ومثاالً ........................ 

.......................................................  
 الزاویة المستویة للزاویة الزوجیة هي الزاویة التي تنشأ عن  .2

  أ   أ  م ......................         تقاطع الزاویة الزوجیة مع مستوي 
  م    ه.........................              علیه من الشكل المقابل  ومثاالً 

 ع                                 ن......                   أي زاویة من زوایاها قیاس الزاویة الزوجیة هو قیاس .3
  ..........................علیه من الشكل المقابل ومثاالً 

  ن مسمِ الزاویة الزوجیة بین المستوي أ ب جـ د والمستوي أ ب  .4
...........................................................  

            

                            

  

  جـ         ب                        

  ك                                 

و                                                

  ب                                 جـ

  

د     و                                           

  ب                                 جـ

  

ك     و                                           
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  ):12(ورقة عمل رقم 
  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس   
 ) ن، ثالث مستقیماتمستقیم واحد، مستقیما(   ................                   أي نقطتین مختلفتین یمر بهما  .1
یقع بتمامه في المستوي، یوازي المستوي، ............    ( إذا اشترك مستقیم ومستوي في نقطتین فإن المستقیم  .2

 )یقطع المستوي في نقطة
 ) نقطتین، نقطة واحدة، ثالث نقاط.............( إذا تقاطع مستقیمان مختلفان فإنهما یتقاطعان في  .3
 ) ن، ال یتقاطعان وال یتوازیانمتقاطعان، متوازیا.................. ( تلفان هما مستقیمانالمستقیمان المخ .4
 ) متقاطعان في المستوي، یجمعهما مستوي واحد، متخالفان........... ( زیان هما مستقیمان المستقیمان المتوا .5
 ) نقطة، نقطتین، ثالث نقاط لیست علي استقامة واحدة ............... ( المستوي یعین بـــ  .6
 ) توازیین، متخالفینمتقاطعین، م................ ( إذا قطع المستوي مستویین متوازیین فإن خطي تقاطعهما یكونا  .7
موازیا، غیر (  اعلي مستوییهم............ المستقیم العمودي علي مستقیمین متقاطعین عند نقطة تقاطعهما یكون  .8

 )عمودي، عمودي
 )قطعة مستقیمة، نقطة، مستقیم....................  ( مسقط نقطة مستقیمة علي مستوي معلوم هو  .9

تعامدان إذا كانت احدي الزوایا الزوجیة الناشئة عن تقاطعهما یقال لمستویین متقاطعین أنهما م .10
 ) حادة، قائمة، منفرجة..................          ( 

  

  تم بحمد اهللا وتوفيقه،،،  
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In light of what were resulted  by the study , the researcher recommended 
the teachers must use the strategy of  progressed organization according 
to Ausubel model in mathematical contents teaching  to achieve the 
correct  understating of mathematical concepts and treating and correcting 
the misconceptions the students have . 
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including both sex. Thus the researcher set diagnostic  test to determine 
the misconception in the spatial geometry unit in tenth grade students , 
and applying the test on the descriptive sample by using the considered 
contents analysis unit in the educational art. 

Misconceptions  of mathematical terms has been determined and counted 
to be (13), in light of  that ,teacher guidance prepared according to Isobel 
form  (progressed organization) to treat the misconception which students 
have. 

Sample deliberately selected cons tuted of (4) groups from the same 
school, (2) groups of males  divided to control group and experimental 
group  , and the other (2) groups cons tuted of females was divided to 
control group and experimental group, and the sample counted up to (106) 
students with the same sex. 

The researcher applied the misconception diagnosing test on the sample of 
study before and after, and with the statistical process to process the 
outcomes by the (SPSS) program the study shows the effectiveness of 
Isobel (progressed organization) which was followed by the researcher in 
dealing and correcting the mathematical terms misconception that the 
tenth grade students have  through reaching to coming results : 

1. There are statistical significance at the level of (α= 0.05) between the 

average of students' degrees in control group and the average of 
students' degrees in experimental group in the after of misconception 
diagnosing test in favor to experimental group . 

2. There are statistical significance at the level of (α= 0.05) between the 

average of students' degrees in control group which are high achievers 
collectors  and their partners in the experimental group in the after of 
misconception diagnosing test in favor to experimental group  

3. There are statistical significance at the level of (α= 0.05) between the 

average of students' degrees in control group which are low achievers 
collectors  and their partners in the experimental group in the after of 
misconception diagnosing test in favor to experimental group  

4. There are statistical significance at the level of (α= 0.05) between the 

average of students' degrees in experimental  group in both the pre-test  
and after test of misconception diagnosing tests in favor to their degrees in 
the after test . 
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Summary 
The study aimed to determine the impact of Ausubel  (progressed 
organization) in dealing the misconception of mathematical concepts for 
the tenth grade students , and in order to achieve that the study sought to 
answer the following questions : 

1. What are the misconceptions of mathematical concepts tenth grade 
students have ? 

2. What are the steps which should be followed in Ausubel model  to treat 
the misconceptions tenth grade students have? 

3. What is the  effectiveness of Ausubel model in dealing with misconception 
of mathematical concepts which tenth grade students have? 

To answer the third question reported above  , the researcher sit  the 
following assumptions 

1. There are statistical significance at the level of  05.0  between the 
average of students' degrees in control group  and the average of students' 
degrees in experimental group in diagnosing the after misconception test 
in favor the experimental group. 

2. There are statistical significance at the level of  05.0  between the 
average of  students' degrees in control group which are considered high 
achievers collectors and their partners in experimental group in 
misconceptions diagnosing test in favor to the experimental group. 

3. There are statistical significance at the level of  05.0  between the 
average of students' degrees In the control group which are considered low 
achievers collectors  and their partners in the experimental group in  
misconception diagnosing test  in favor to the experimental group. 

4. There are statistical significance at the level of  05.0  between the 
average of students' degrees  in experimental  group in the both the pre-
test  and after test of misconception diagnosing tests  in favor to students' 
degrees  in favor to experimental group. 

And to achieve the aims of this study , the researcher followed in his study 
the descriptive and experimental approaches where the sample of 
descrip ve cons tuted of (225) male and female students  from the 
"zaytoon martyrs for males " school and the " Hashem Ata Shawwa for 
females" school represen ng (5193) tenth grade students in Gaza city  
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