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 ملخص الدراسة 

ائعة في حل المسألة      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الش          

 . الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة 

     اتبع الباحث في دراسته المنهجين الوصفي والتجريبي ، حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية 

طالباً وطالبة في الصف األول الثانوي األدبي        ) 3027( طالٍب وطالبٍة من أصل      ) 303( من  

ذلك قام الباحث بإعداد اختباراً تشخيصياً لتحديد األخطاء األكثر شـيوعاً لـدى   ل. بمحافظة رفح  

طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، وذلك في ضوء األدب التربوي ونتائج استبيان مفتوح موجه       

 .معلماً ومعلمة  ) 20( إلى معلمي الرياضيات والبالغ عددهم 

أخطاء شائعٍة ، وفي ضوء هذه األخطاء أعد         ) 8 (      تم رصد األخطاء الشائعة وبلغ عددها       

 . الباحث برنامجاً مقترحاً لعالج هذه األخطاء 

شعٍب ، شعبتين للذكور إحداهما ضـابطة        ) 4(      تم اختيار عينة تجريبية قصدية مكونة من        

  واألخرى تجريبية ، وشعبتين لإلناث إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ، وبلغ حجـم العينـة                 

 . طالباً وطالبة  ) 165( 

     قام الباحث بتطبيق اختبار تشخيصي لألخطاء قبلياً وبعدياً على عينة الدراسة التجريبيـة ،              

واستخدام مربع إيتا للتأكد من أن حجـم  ) يو (  وتني –، واختبار مان ) ت  ( وباستخدام اختبار   

 إلى حساب نسبة الكسـب المعـدل        الفروق الناتجة جوهرية وليست نتيجة  للصدفة ، باإلضافة        

لبالك ، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة فـي حـل                

المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي من خالل توصل الدراسة إلى النتـائج               

 :التالية 

 و



في االختبار البعـدي  بـين        )  α = 0.01(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -  

متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة و متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية لصـالح             

 .   المجموعة التجريبية 

في االختبار البعدي  بين متوسط  ) α  =0.01(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

 طالب المجموعـة التجريبيـة لصـالح        درجات طالب المجموعة الضابطة و متوسط درجات      

 .المجموعة التجريبية  

في االختبار البعدي  بين متوسط  ) α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

درجات طالبات المجموعة الضابطة و متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة لصـالح             

 .المجموعة التجريبية  

في االختبار البعدي بين متوسط      ) α = 0.01( إحصائية عند مستوى     توجد فروق ذات داللة      -

درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالب مرتفعـي            

 .التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

 البعدي بين متوسط    في االختبار  ) α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة الضـابطة ومتوسـط درجـات الطالبـات              

 .  لصالح المجموعة التجريبيةمرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية

في االختبار البعدي بين متوسط  ) α = 0.05(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

فضي التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالب منخفضي         درجات الطالب منخ  

 . وعة التجريبيةي المجموعة التجريبية لصالح المجمالتحصيل ف

 و



في االختبار البعدي بين متوسط      ) α = 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

درجـات الطالبـات    درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسـط          

 .منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

، وتؤكد هذه النتيجة على      ) 1.234(  نسبة الكسب المعدل بعد التطبيق البعدي لالختبار بلغت          -

 .فاعلية البرنامج المقترح 

خطاء الشائعة في حـل       في ضوء النتائج يوصي الباحث باستخدام البرنامج المقترح لعالج األ         

 .  المسألة الرياضية ، وزيادة اهتمام المعلمين بالمسألة الرياضية واستراتيجيات حلها 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها
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  : المقدمة
ارتبطت درجة التطور الحضاري للمجتمع بعالقة طرديه بدرجة نمو وازدهـار العلـوم                   

 فإنه يكون علي درجـه عاليـة مـن التقـدم            فإذا كان هناك مجتمع متقدم حضارياً     ،  الرياضية  

الرياضي ، فعلم الرياضيات يعتبر من العلوم التي لها تعامل متبـادل مـع ثـورة المعلومـات                  

تكنولوجيا الحديثة ، حيث ساهمت الرياضيات في اندالع هذه الثورة ، كما أنها بدورها تأثرت               وال

بها حيث استجابت لها في شكل فروع رياضيه جديدة ، نشأت لمقابلة احتياجـات التكنولوجيـا                

وتعتبر العلوم الرياضية مع العلوم االخري من مقومات خالفة اإلنسان لـألرض ؛              .المعاصرة  

خالفة سيادة وعبودية ، والسيادة من مقوماتها العلوم النافعة كعلوم الرياضيات والعلـوم             لكون ال 

وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالِئكَِة    : ( لقوله تعالي    االخري بغرض السيطرة علي األرض وما عليها مصداقاً       

         فِْسدي نا مُل ِفيهعِض خَِليفَةً قَالُوا َأتَجاِعٌل ِفي األرِإنِّي ج        ـِدكمِبح حبنُس ننَحو اءمالد ِفكسيا وِفيه 

ونلَما ال تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَد30 : البقرة ، أية  (   .    )و                                          ( 

هـا تعتمـد علـى         وتعتبر الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرى من المعرفـة ، فكل             

الرياضيات بطريق أو بآخر ، وليس هناك علم أو فن أو تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحاً                

له ، وأن ضبط وإتقان أي علم أو فن يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفـع بهـا ،                    

 . وبذلك يمكن القول أن الرياضيات هي أم العلوم وخادمتها 

 الرياضيات بذاتها علم حي يتطور ويتجدد يوماً بعد يوم كغيـره مـن              " إذ يري عفانة أن          

العلوم األخرى ، فالرياضيات الحديثة لم تأِت من فراغ بل جاءت نتيجة طفـرة فـي التطـور                  

 ) 3  : 1995عفانة ، ( .     "  الفكري والعلمي المستمرين للهيكلة الرياضية 

 

2 



وير في الرياضيات تتمثل في محورين أساسـيين     أن دوافع التط   ) 20 : 2004( ويرى عبيد      

  : هما

 وجوانب القصور والمعتقدات الخاطئة في عمليـة        ة القضاء على المظاهر السلبي    :المحور األول   

 .تعليم وتعلم الرياضيات 

بما ؛   إعطاء قدر كبير من الحيوية للرياضيات كمادة تعليمية من حيث تجديدها             :المحور الثاني   

م الرياضيات وتقدمة والحداثة في موضوعاته ونظرياته ودوره كـأداة نفعيـة            يعكس حيوية عل  

 . وكذلك الدور التطبيقي والحياتي للرياضيات 

 الحياة المعاصرة ؛ لذا ينظر إلـي        ين الرياضيات أصبح لها استخدامات عديدة ف      إوحيث        

 ذلك في مراحل التعلـيم      القدرة الرياضية للطالب كمنبئ لقدرته علي مواصلة دراسته سواء أكان         

 بأن الرياضيات يجب     التربويين وبالرغم من ذلك يرى بعض    ،  العام أم بمرحلة التعليم الجامعي      

أن تكون مادة اختيارية في مرحلة الدراسة الثانوية ، ألن الرياضيات تعلم مبكراً ، وبذلك يكون                

 . ليس هناك حاجة لتحميل الطلبة العاديين عبء دراسة هذه المادة 

 لكثيـر مـن المهـن والمنـاهج         نجد أن الرياضيات مادة مفيدة    ،  وبنظرة موسعة للموقف         

يعنـي حصـر    ،  ، وحرمان الطالب من معرفة هذه المادة في مرحلة الدراسة الثانويـة             الخاصة

مستقبالً ، وتجاهل الرياضيات سوف يكون معوقاً جسـيماً فـي           .. وتقليل فرص االختيار أمامه     

  .عمله ومستقبلية طريق دراسته ال

 تى المرحلة األساسية لدون التخصصمن هنا بدأ التربويون يشعرون أن تعليم الرياضيات ح"    

  ." لمواطن اليوم ، وسوف تبقى الرياضيات كمادة إلزامية في معظم مراحل التعليم غير كاٍف

  ) 170 : 2001الصادق ، (    
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ياضيات في عصرنا الحاضر فالمالحظ أن الكثير من  وعلي الرغم من األهمية المتزايدة للر          

 متعددة في تعلمها ، وفي المقابل يعاني المعلمون من صعوبات فـي             كالتالطلبة يعانون من مش   

 . تعليمهم هذه المادة الدراسية 

أن الخوف من الرياضيات أصبح منتشراً اآلن بشكل "  )  1998 : 5( ويري الحمضيات       

ن نسبة كبيرة من الطلبة ال يحبون الرياضيات ، وال          أدي طلبة المدارس ، و    واسع من ذي قبل ل    

 لدراستها ، بل يكرهونها ، ويمكن مالحظة ذلك من خالل الشعور الذي قد يبديه هؤالء  نيتحمسو

 . " الطلبة حينما يواجهون بمشكلة حسابية أو رياضية بسيطة 

 ، بل وداعية للتحـدي  ة مهنة شاقة ومثيرأن تدريس الرياضيات" )  1989 : 5 (     ويشير بل 

 .     "  دقيقة وضرورية لتطور االجتماعيات واالقتصاد والتكنولوجيا ةإذ تعتبر الرياضيات أدا

كثـرة  : لة الرياضية كثيرة منها     أالصعوبات في تعلم وتعليم الرياضيات وحل المس      أسباب  و    

لمتعلم حفظها وشيوع الخطأ فيها ، واإلخفاق في مما يثقل علي ا، المفاهيم ،  والقوانين الرياضية 

ن الرياضيات مترابطة ، والمسـائل الرياضـية        إالبعض ، حيث    مع  ربط الموضوعات بعضها    

،  لحل تلك المسائل متعددةمتنوعة ،  وطرق التفكير في حلها كثيرة ، والمهارات المطلوب إتقانها

 .  بشكل نهائي وصحيحلى حلول للمسائلمن المسببات لعدم الوصول إ حلها وشيوع األخطاء في

ة الرياضية من أهم عناصر البنية الرياضية ، إذ أن الرياضـيات بطبيعتهـا              ألوتعتبر المس "    

تشتمل علي أنواع مختلفة من المسائل الرياضية ، وهذا يعود إلي خصائص الموضوعات التـي               

 )  1995 : 7 عفانة ، (   .     "يدرسها المتعلم 

 بـين  لة الرياضية لقي رواجـاً أأن السبب في االهتمام بحل المس) 1986 : 2 ( كد وفا  وتؤ    

 :     الباحثين ألمرين هامين هما 

4 



لة الرياضية بوصفه هـدفاً بـارزاً مـن         أ القناعة الراسخة بأهمية التركيز علي حل المس       :األول  

 .أهداف تدريس الرياضيات 

 .     ن المسائل الرياضية  صعوبة تعليم اآلخرين كيف يحلو:الثاني 

ومـؤلفي كتـب    ،   ولقد كان االهتمام بحل المسائل الرياضية من قبل الهيئـات والمجـالس                

لة الرياضـية وشـيوع     أالرياضيات العربية واألجنبية باإلضافة إلي الباحثين ، ويعتبر حل المس         

لس والهيئات القومية    من أهم الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المجا         في حلها األخطاء  

،  )NCCSM(  القومي للعلوم والرياضيات في بريطانيا       زكالمرك،  المعنية بتدريس الرياضيات    

، والكثيـر مـن      ) CBMS( وهيئة مجلس الرياضيات والعلوم في الواليات المتحدة األمريكية         

  . نالباحثين التربويي

ل الرياضية ، ومن خالل حل المسـائل  علي أهمية حل المسائ" ) 1995 : 5 (  ويؤكد عفانة    

الرياضية تكتسب المفاهيم الرياضية المتعلمة معني ووضوحاً لدى المتعلم ، ويتم تطبيق القوانين             

 . " والتعميمات في مواقف أخري 

ن الرياضـيات   إإن حل المسائل الرياضية له أهمية كبيرة في تعليم وتعلم الرياضيات ، حيث                 

 حل المسألة الرياضية تجده محبـاً       قدرة على الطالب الذي يمتلك ال   إن  ة ،   تها حل مسأل  افي حد ذ  

تساعده في التفوق بمواد أخرى مثـل    ولمادة الرياضيات ، عنده الرغبة والدافعية ليتعلم المزيد ،          

 . الكيمياء والفيزياء وغيرها 

األولـي إلـي   نقص القدرة علي حل المسألة مرده بالدرجة " أن ) 1999 : 4 ( ويري عواد    

 ، وأن القليل من الطلبة لديهم القدرة علـي           حلها النقص في مهارات حلها ، وشيوع األخطاء في       

 " . حلها والتوصل إلي النتائج النهائية 
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تنمية القدرة على حل المسألة الرياضية ، وذلك         تدريس الرياضيات ولعل من أبرز أهداف          

 .  األخطاء الشائعة في حلها لدى الطلبة من خالل تنمية مهارات حل المسألة وعالج

 التعرف علي األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى الطبة أمراً ضرورياً          لذلك يعد ، 

ـ                لة أوخطوة أولي ليتسنى عالج هذه األخطاء ، وبالتالي الوصول لقدرة أعلـي فـي حـل المس

 من وجود األخطاء الشـائعة فـي حـل          الرياضية ، لذلك قام الباحث بدراسة استطالعية للتأكد       

لة الرياضية لدى الطلبة ، حيث تم إجراء مقابالت مع عدد من معلمي ومعلمات الرياضيات          أالمس

ان مفتوح عليهم ، وقد أشار حوالي       يالذين يدرسون الصف األول الثانوي األدبي ، وتوزيع استب        

ة الرياضية ، وهذه تعتبر نسبة      لأمنهم إلي وجود أخطاء شائعة لدى الطلبة في حل المس         ) %85(

 .عالية 

 والحظ الباحث من خالل خبرته في تدريس الرياضيات لهذه المرحلة ، أن األخطاء الشـائعة                 

تحدث إعاقة في عمليـة الـتعلم والوصـول بالمسـألة           ،  لدى الطلبة   في حل المسألة الرياضية     

 .الرياضية إلي الناتج النهائي الصحيح 

لع عليها ، أنهـا تـأتي فـي إطـار           طّا من خالل معظم الدراسات التي       وكذلك الحظ الباحث    

 في حل المسألة الرياضية وأسبابها ، وعوامل مؤثرة في قدرة الطلبـة         تشخيص األخطاء الشائعة  

دراسة ،   )2003( أبو ناموس  دون وضع تصور أو برنامج لعالجها ، مثل دراسة           على حلها ،  

، دراسـة    ) 1997( ، دراسة عبانبة وزميله      ) 1995 ( ، دراسة الشريف   ) 2000( منتيجيو  

        ) .  1998( ، دراسة عبده  ) 1996( عفانة 

   ومن هنا شعر الباحث بأهمية محاولة الكشف عن األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية              

 . بأساليب تدريس غير تقليدية عالجها طلبة الصف األول الثانوي األدبي ولدى

6 



ولذلك دعت الحاجة إلعداد برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية                  

 طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، لكون مادة الرياضيات تعتمد بصورة شاملة علي حـل                لدى

 .المسألة الرياضية وكيفية التعامل معها وإيصالها إلي الناتج النهائي 
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 : الدراسة مشكلة

 :     تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

برنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف            ما ال 

  ؟  األول الثانوي األدبي بغزة 

 :وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية    

 ألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ؟ ما األخطاء الشائعة في حل المس-

  ما أسس البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ؟-

في معالجة األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبـة           المقترح   البرنامج   فاعلية ما   -

 الصف األول الثانوي األدبي ؟
 

 :الدراسة فروض 

في االختبـار البعـدي  بـين         )  α ≥ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة و متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية لصـالح             

 .   المجموعة التجريبية 

لبعدي  بين متوسط في االختبار ا ) α ≥ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

درجات طالب المجموعة الضابطة و متوسط درجات طالب المجموعـة التجريبيـة لصـالح              

 .المجموعة التجريبية  

في االختبـار البعـدي  بـين         ) α ≥ 0.05(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -

التجريبيـة  متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة و متوسط درجات طالبات المجموعـة            

 .لصالح المجموعة التجريبية  
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في االختبار البعدي بين متوسط      ) α ≥ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالب مرتفعـي            

 .التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

في االختبار البعدي بين متوسط      ) α ≥ 0.05( جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        تو -

درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة الضـابطة ومتوسـط درجـات الطالبـات              

 .مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

في االختبار البعدي بين متوسط  ) α ≥ 0.05 (   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-

درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالب منخفضي           

 . التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية

ط في االختبار البعدي بين متوس ) α ≥ 0.05(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسـط درجـات الطالبـات             

 .منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

 : أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة إلى 

 .بي  تحديد األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األد-

 بناء برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول               -

 . الثانوي األدبي 

 البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضـية            فاعلية التعرف على    -

 .لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي 
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مج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضـية            البرنا فاعلية التعرف على    -

 .لدى الطلبة مرتفعي ومنخفضي التحصيل 
 

 :أهمية الدراسة 

   تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تقع ضمن سلسلة من المحاوالت التي تهدف إلـى مواجهـة       

ئعة فـي حـل المسـألة        مشكالت المسألة الرياضية ، التي تتمثل في معرفة األخطاء الشا          ىإحد

 سابقاً، عليها مادة الرياضيات اً لمعالجتها لمرحلة دراسية لم يكن مقرر وإعداد برنامٍج،الرياضية 

 :وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي 

القسـم األدبـي               تعد هذه الدراسة هي األولى حسب علم الباحث التي تجـرى علـى طلبـة                 -

 .مادة الرياضيات في بغزة ) العلوم اإلنسانية ( 

 االستفادة من هذه الدراسة ونتائجها في عمل المزيد من الدراسـات التـي تتعلـق بالمسـألة                  -

 . الرياضية

 . يمكن أن ترشد هذه الدراسة القائمين على تدريس الرياضيات لهذه المرحلة -

 .تفيد هذه الدراسة موجهي الرياضيات بوزارة التربية والتعليم قد  -

 . المناهج يذه الدراسة خبراء التربية ومصممتفيد هقد  -

  . قد تسهم هذه الدراسة في دفع الطلبة نحو مستوى أفضل في تعلم الرياضيات -
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 :حدود الدراسة 

 تقتصر الدراسة على طلبة الصف األول الثانوي األدبي الذين يدرسون في المدارس التابعـة               -

  ) .2007 – 2006( عام الدراسي لوزارة التربية والتعليم في محافظة رفح لل

 تقتصر الدراسة على األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لـدى طلبـة الصـف األول           -

 .الثانوي األدبي 

 : مصطلحات الدراسة 

 :المقترح  البرنامج 

خطة أو مسار يتضمن حركة وإجراءات وأنشطة ،        "  على أنه     )76 : 1995( ه محمد   يعرف    

 " . والمبررات والتقويم رنامج تتضمن األهداف والمحتوى وأساليب التدريس ومكونات الب

مجموعة مـن المعـارف والمفـاهيم واألنشـطة         " فيرى أنه    ) 8 : 2006(      أما الحناوي   

 "  . والخبرات المتنوعة التي يتم تقديمها بهدف تحقيق األهداف التربوية المنشودة 

صص المصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة مجموعـة مـن   مجموعة الح" بأنه   :ويرى الباحث   

بهدف عالج األخطـاء    ،  والتقويم    التدريس  واستراتيجيات وطرق والوسائلشطة  الخبرات واألن 

بـة  لـدى طل   المتضمنة في الجزء األول من الكتاب المدرسي         الشائعة في حل المسألة الرياضية    

 " .الصف األول الثانوي األدبي 

 :الخطأ الشائع  

الحدث الذي يمكن مالحظته    " الخطأ بصفة عامة على أنه       ) 8 : 2001(   يعرف أبو عطايا      

 " .أو أنه أي أداء يصدر الحكم عليه بطريقة معينة ألنه مختلف عن الفكرة الصحيحة المتوقعة 
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هو الخطأ الذي يتكرر لدى عدد كبير من أفـراد          " فيرى أنه    ) 10 : 2000( أما شيخ العيد       

 " .لدراسة عينة ا

لية اعتبارية تختلف من باحـث      نسبة شيوع الخطأ عم   " فيرى أن    ) 14 : 1990( أما قرني      

شائع وما هـو غيـر شـائع مـن          ، بحيث ال توجد نسبة عددية محددة تفصل بين ما هو            آلخر

، وهذه النسبة تعتمد على نوع أدوات القياس المستخدمة وطبيعة الظاهرة محل الدراسة             األخطاء

 ." ضافة إلى أهداف الدراسة وعينتها باإل

طلبة الصـف األول    فأكثر لدى   % 40 أن الخطأ الشائع هو الذي يتكرر بنسبة         :ويرى الباحث     

  :الثانوي األدبي في االختبار التشخيصي للمسألة الرياضية ، ويتم حسابه عن طريق 

 .   % 100 × )  الكليبةعدد الطل/ عدد الطلبة الذين وقعوا في الخطأ (  =نسبة شيوع الخطأ 
 

 :المسألة 

  " .  هي موقف جديد ومحير يواجه الفرد وال يكون عنده حل جاهز في حينه     " 

  ) .201 : 1982أبو زينة ،  ( 

هي سؤال غير عادي وله خصائص معينة       " المسألة بأنها      ) 83 : 1985(   يعرف شعراوي   

 " . ومطلوب اإلجابة عليه 
 

 :ة المسألة الرياضي

موقف في الرياضيات ينظر إليها الشخص القائم بالحل        " بأنها   ) 6 : 1999( يعرف عواد        

 " .على أنها مشكلة 

المشكلة الرياضية التي يتضمن حلها استعمال المفاهيم       " بأنها   ) 67 : 1995(     ويرى الفي   

 " .والمهارات والعمليات الرياضية 
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ة رياضية تصاغ بصيغة رمزية أو لفظية وحل هـذه المشـكلة            أنها مشكل  :ويرى الباحث         

 . الالزمة لحلها  المتنوعةيحتاج استعمال المفاهيم والقوانين والمهارات

 :حل المسألة 

ت القوانين والمبادئ والتـي     العملية التي يكتشف فيها المتعلم مركبا     " يعرف حل المسألة بأنه        

مسائل جديدة وتتطلب حل المسألة دمج المبـادئ التـي         تعلمها ، وسيستطيع تطبيقها على      سبق و 

 ." تعلمها مع مبادئ ذات مراتب عليا لم يسبق له تعلمها ، فهي عملية تنتج تعلماً جديداً 

  )  21 : 1989المشايخ ،     (                                                               

االستجابة المناسبة لوضع جديـد لـم      " المسألة على أنه    حل   ) 86 : 1989(    يعرف إبراهيم   

                            " . يتعرض له المتعلم من قبل ، وليست لديه حلول جاهزة له 

للتحدي محاوالً  طلبة الصف األول الثانوي األدبي       أن حل المسألة هو قبول       :ويرى الباحث       

، بهـدف     متنوعة مناسبة   ومهارات قوانين جديدة ،   و مفاهيماستغالل خبرات سبق له تعلمها ، و      

 . وبذلك يتحقق الهدفالوصول بالمسألة إلى الناتج النهائي الصحيح 

 :دبي األاألول الثانوي 

عاماً ويجلسون على مقاعد الدراسة في    ) 17 – 16( هم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين           

 . والتعليممدارس محافظة رفح التابع لوزارة التربية 
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 الفصل الثاني

  النظرياإلطار
    من األمور المنطقية أن يعي معلم الرياضيات طبيعة المادة التي يقوم بتدريسها ، ذلـك ألن                

.. وعيه ومعرفته بطبيعة الرياضيات يساعده على اختيار أنسب طرق التدريس لتعليم تالميـذه              

 .وبالتالي مساعدتهم على الوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة 

أن وعي المعلم بطبيعة الرياضيات من أهم العوامـل          ) 15 : 2000( بيد وآخرون      ويذكر ع 

 . المساعدة للمعلم عند قيامه بالتدريس 

 :ماهية الرياضيات  

    الرياضيات علم تجريبي من خلق وإبداع العقل البشري وتهتم من ضمن ما تهتم به تسلسـل                

  ) 15 : 1982 أبو زينة ،. ( األفكار والطرائق وأنماط التفكير 

طريقة ونمط في التفكير ، فهي تنظم البرهان المنطقي ،  " أنها   ) 11 :2002(    ويرى عقيالن   

وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية أو قضية ما ، باإلضافة إلى أنها معرفة منظمة في بنية لهـا                  

 " . أصولها وتنظيمها وتسلسلها 

ستقل ومتكامل من المعرفة والطرائق للتعامـل       نظام م " أنها   ) 12 : 1999(    ويرى أبو سل    

مع أنماط وعالقات بالرمز والشكل ، باإلضافة إلى أنها نشاط يتضـمن عمليـات االكتشـاف ،              

المناقشة ، الترتيب ، التصنيف ، التعميم ، الرسم ، القياس ، االستقراء ، االستنتاج ، وبها يمكن                  

 " . فهم البيئة والسيطرة عليها 
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علم األعداد والفراغ أو هـي      " إلى الرياضيات على أنها      ) 163 : 2001( صادق      وينظر ال 

العلم المختص بالقياس والكميات والمقادير ، باإلضافة إلى أنها لغة اتصال ووسيلة عالمية مكملة              

 " . للغة الطبيعية 

بـر     ويرى الباحث أن الرياضيات نظام مستقل ومتكامل من المعرفة والطرائق ، وهـي تعت             

وأصبحت الرياضيات اليوم تدخل في مختلف العلوم الطبيعية وتعد من . طريقة ونمط في التفكير 

مقوماتها األساسية ، لذلك ينبغي على كل فرد أن يتسلح بحد أدنى منها ليواكب تطـور وتقـدم                  

 . العالم 

 : أهمية الرياضيات في التطبيقات العلمية 

وة العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم حيث            الرياضيات لها دور ملحوظ في الصح     

 : أنها 

 .  تسهم بدور كبير في المجاالت المتقدمة ، مثل التكنولوجيا والعلوم -

 تستخدم في عمليات التحليل ، وتقويم الرأي العام واحتماالت البدائل وفـي حسـاب النتـائج                 -

سة مثل النظرية السياسية ، االجتماع السياسي     المتوقعة للقرار ، وهذا واضح في فروع علم السيا        

  ) 42 : 1975إبراهيم ، . ( وغيرها 

 تستخدم في بحوث تاريخ األدب وتحقيق النصوص ، وكذلك تستخدم بطريقة أوسع وأشمل في               -

  ) 52 : 1985إبراهيم ، . ( علوم اللغويات إذ يمكن تجميع بيانات إحصائية عنها 

ولوجيا اآلن لكل من الرياضيين ورجال الصناعة ، إذ بواسطته أمكـن             تتزايد أهمية علم التوب    -

  ) 40 : 1970عبد اهللا ، . ( إثبات بعض النتائج التي تعتبر من أهم وأكثر النتائج انتشاراً 
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وكذلك في الصناعات الخاصة بوسـائل      ) العقول االلكترونية   (  أسهمت في تصميم ما يسمى       -

 . االتصال ونظريات التعلم 

أسهمت باإلنجاز الذي تحقق لوظائف ومهن متعددة مثل الزراعة والهندسة والطيران والمالحة  -

 .   إلخ ............ البحرية والطب 

 .  تعد محور ارتكاز للفنون الثقافية مثل الموسيقى ، الشعر ، الرسم -

 . الميادينما سبق سرده لهو مختصر مباشر ولمس سريع لتطبيقات الرياضيات العلمية في بعض

         .    وبعامة ال نغالي مطلقاً إذا قلنا إننا نعيش اآلن في عصر الرياضيات 

 : أهمية الرياضيات في الحياة اليومية 

   الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ، وبدون األعداد والدالئل الرياضـية ،              

 : ليومية منها فإننا لن نستطيع حسم مسائل عديدة في حياتنا ا

 توقيتات ، قياسات ، معدالت ، أجور ، مناقصات ، حسابات بنكية ، خصومات ، مطالبات ،                  -

 . إلخ .......... إمدادات ، وظائف ، أسهم ، تعاقدات ، ضرائب ، صرافة ، استهالك ، 

 .  وفي غياب هذه البيانات الرياضية علينا أن نواجه التشوش ، واالرتباك والفوضى 

  )  169 : 2001صادق ، ال( 

من ) العائلية  (  تحتاج ربة المنزل إلى الرياضيات أيضاً من أجل إدارة سلسلة الحياة المنزلية              -

، باإلضافة إلى احتياجاتها للمقـادير      ) التسوق  ( ميزانية العائلة أو االدخار أو القيام بالمشتريات        

 . كوالت والنسب بينها في صناعة الكثير من أنواع الحلوى والمأ

. وبذلك يمكن القول أن أي شخص يجب عليه أال يفشل في االقتناع بدور الرياضيات في حياته                 

 . بدءاً من المواطن العادي فكٌل له اهتمام يومي بالرياضيات 
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 : أهداف تدريس الرياضيات 

سـائل       إن أي عمل علمي جاد البد أن يبدأ بتحديد األهداف له ، ألن ذلك ييسر اختيـار الو                 

واإلجراءات المناسبة التي يمكن بواسطتها تحقيق األهداف الموضوعة ، وعلى هذا األساس فإن             

 . أي مادة تعليمية يجب أن يكون لها أهداف واضحة ومحددة 

 . ولتحديد أهداف تدريس الرياضيات أهمية كبيرة لكل من واضع المنهج والمدرس والتلميذ 

 : الرياضيات كما أوردها وفي ضوء ذلك يمكن وضع أهداف تدريس

  )34 : 1990نصر وآخرون ، ( 

 تزويد التالميذ بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة ، وذلك ألن العصر عصر المقاييس -

 . والموازين والمعامالت التجارية والرسوم البيانية 

ت التي تساعد في تفسير      إكساب التالميذ المهارات الرياضية وتنمية قدراتهم في استخدام اآلال         -

 .  إلخ ..... المعلومات والبيانات كاستخدام اآلالت الحاسبة ، المتر ، وحدات الوزن 

 اإلسهام في تكوين البصيرة الرياضية والفهم ، وذلك مرتبط باكتشاف الطالب بنفسـه قواعـد               -

 . وأنماط ونماذج رياضية جديدة 

 : كير ، ويتأتى ذلك من الخاصيتين للرياضيات  تدريب التالميذ على أساليب سليمة في التف-

 .  الرياضيات لغة تمتاز عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه -1

 الرياضيات لها ميزات خاصة في تنمية التفكير الموضوعي وذلك ببروز الناحية المنطقيـة              -2

 . ووضوح حقائقها 

  . في تكوين بعض االتجاهات الرياضية السليمة اإلسهام -

 .  اإلسهام في تكوين الميول الرياضية وتوجيهها وتنميتها -
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 .  اإلسهام في القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجمالية والفنية في الرياضيات -

 إكساب الفرد الفاعلية في استخدام المهارات لحل المشكالت عـن طريـق جمـع البيانـات                 -

 . من أجل التوصل إلى نتائج حيالها وتفسيرها واستخدام الجداول والرسوم البيانية 

التسامح والتعاون واالعتماد علـى الـنفس       :  تكوين بعض العادات واالتجاهات السليمة مثل        -

 . وتطبيق التفكير العلمي 

 : أنه يمكن تقسيم أهداف تدريس الرياضيات إلى  ) 42 : 1989(  ويرى إبراهيم 

 : أهداف عامة * 

 : وتنقسم إلى 

 . الهدف التثقيفي ) ب (   . لنفعي الهدف ا) أ ( 

 : أهداف خاصة * 

 : وتنقسم إلى  

 .  الهدف التدريسي ) ب (  .الهدف التخصصي ) أ ( 

 أهداف تدريس الرياضيات

 
 

    أهداف خاصة                أهداف عامة

 
 

      هدف تدريسي هدف نفعي         هدف تثقيفي                            هدف تخصصي  
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   األهداف السابقة ليست منفصلة أو متباعدة عن بعضها البعض ولكنهـا متداخلـة ومتشـابكة         

 : وفيما يلي حديث موجز عن هذه األهداف . ومتكاملة 

 : الهدف النفعي * 

    يحتاج كل فرد إلى الرياضيات في مجال عمله ، وتختلف حاجة الفـرد للرياضـيات تبعـاً                 

ذي يعمل فيه ، كذلك تسهم الرياضيات في إعداد دارسيها لمواجهة الحياة في المجتمـع               للمجال ال 

  ) 9 : 1961هندام وأبو يوسف ، :          ( الذي يعيشون فيه ؛ ألنها 

 .  تساعد على دراسة المواد األخرى -

 . تدعم القدرة على التركيز واالنتباه -

اضية في التعبير ، مما يساعد على الوصـول إلـى            تدعم القدرة على استخدام األساليب الري      -

 . التوضيح بأقصر طريق 

 . تساعد على متابعة التطور العلمي الذي يحدث في مختلف المجاالت -

 .  تساعد على فهم مظاهر النشاط االقتصادي بصورة محددة ودقيقة -

 : الهدف التثقيفي * 

سانية العامة التي ينبغي أن يتزود بها كل فرد؛              يمثل الفكر الرياضي أحد مركبات الثقافة اإلن      

ألن الرياضيات أداة ضرورية أو مساعدة في الحياة اليومية ، ومن خاللها يستطيع اإلنسـان أن                

 .يدرك بوضوح مظاهر التطور في مختلف الميادين والمجاالت الحيوية في المجتمع 

 : الهدف التخصصي * 

اصلة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا ؛وذلك ألن ما     تساعد الرياضيات الطالب على مو    

 .يدرسه الطالب في مراحل التعليم العام هو القاعدة المتينة التي ترسو عليها الدراسة العليا بأمان
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 : الهدف التدريسي * 

    هناك علة منطقية في تدريس الرياضيات إذا نظرنا إلى األمر من زاوية النفـع والفائـدة ،                 

ك هناك جوانب أخرى من خاللها يحصل كثير من الدارسين على المتعة حينما يهتدون إلى               وكذل

 . حل بعض األحاجي الرياضية ، أو حين يلهون ببعض األلعاب التي تقوم على البناء الرياضي 

 : المسألة الرياضية 

 :المسألة 

فقد يجيـب أحـد   . ا الفرد      اعتبار سؤال ما مشكلة أو مسألة يعتمد على المعرفة التي يمتلكه      

األشخاص على سؤال ما بطريقة روتينية مألوفة ، بينما يحتاج أخر إلى التفكير إذا كانت معرفته              

 . ال تقدم له طريقة لإلجابة عن ذلك السؤال 

لذلك تعددت تعريفـات المسـألة   . وما هو مسألة عند فرد معين اليوم قد ال يكون كذلك في الغد         

 .ويين الرياضية عند الترب

المسألة الرياضية تتكون من سـؤال      : " أن   ) 114 : 2002(      فيرى عبد الهادي وآخرون     

 " . يحتاج إلى إجابة علماً بأنه ليس كل سؤال يحتاج إلى إجابة هو مسألة 

هي موقف جديد ومميـز يواجـه       " فإنه يرى المسألة الرياضية      ) 82 : 2003(    أما سالمة   

 " . هذا الموقف حالً جاهزاً عنده الطالب ، وال يكون ل

هي موقف يتطلب تفكير يتحدى الفرد      " فيرى المسألة الرياضية     ) 191 : 2003(    أما بدوي   

 " . ليصل إلى الحل 
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 متى يكون الموقف مسألة ؟ 

  ) 84 : 1994خليفة ، :            (   هناك شروط حتى يكون الموقف مسألة 

 .  المتعلم ويسعى إلى تحقيقه  وجود هدف واضح يشعر به-

 . وجود عائق في طريق تحقيق الهدف -

 . وجود واقعية نحو الحل -

 : أنه لكي يعد الموقف مشكلة يتوقف ذلك على بعدين  ) 191 : 2003(    ويرى بدوي 

  نوع الموقف :البعد األول 

 . رفة به   والذي قد يعد مشكالً إذا ما تحدى تفكير الفرد ، ولم تكن له سابق مع

  الفرد الذي يواجه هذا الموقف :البعد الثاني 

 .   والذي يتطلب منه أن يفكر ويبحث عن طريقة للحل 

 :  الرياضية ألةمستويات المس

 : أن المسألة الرياضية مستويات متنوعة منها  ) 206 : 1882(     يرى أبو زينة 

 . وقفاً لم يتعرض له الفرد سابقاً  نوع يستخدم مفهوماً رياضياً أو تعميماً ، وتناول م-

 . نوع يتطلب مقداراً معيناً من التجريب والمالحظة وجمع البيانات -

 نوع يرتبط بالظروف والمواقف التي لم يتعرض لها الفرد ويتطلب منه إجراء تعديل وتغييـر           -

 .في هذه الظروف 

 .هين تناقش  نوع يتطلب صياغة فرضيات أو حلول مقترحة تقدم ، وأدلة أو برا-
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 :  problem – solvingحل المسألة  

    يظهر مصطلح حل المشكلة في كثير من المهن وفروع المعرفة المختلفة ومنها الرياضيات ،         

 : ومن ثم فإنه يقصد به معاني كثيرة منها 

  . "مجموعة العمليات الفردية المكتسبة يستحضرها الفرد ليستخدمها في الموقف الذي يجابهه " 

  ) 193 : 2003بدوي ، ( 

التفكير ورسم الخطط لتخطي العائق وإزالته " حل المسألة بأنه  ) 84 : 1994(     ويرى خليفة 

 " . ليحقق هدفه ويصل إلى حل للمسألة 

االستجابة المناسبة لوضع " أن حل المسألة يعني  ) 139 : 2005(    وترى البكري والكسواني 

علم من قبل وليس لديه حلول جاهزة ، وهذا يتطلب من المتعلم أن يفكر              جديد لم يتعرض له المت    

 " . ويحلل ويستخدم ما لديه ليتمكن من حلها 

 :    ويرى الباحث أن حل المسألة الرياضية يتطلب إجابة الطلبة عن ثالثة أسئلة هي 

 ماذا أريد ؟............ ماذا لدي ؟ 

  ما لدي ألصل لما أريد ؟                           كيف استخدم

 :أهمية حل المسألة 

 :     حل المسألة الرياضية له أهمية كبيرة في تعليم وتعلم الرياضيات لعدة أسباب منها 

  ) 139 : 2002سليمان وآخرون ، ( 

 . حل المسألة وسيلة ذات معنى للتدريب على المهارات الحسابية -

 . مية معنى ووضوحاً لدى المتعلم  من خالل المسألة تكتسب المفاهيم العل-

 .  عن طريق حل المسألة يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة -
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 .  تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة والتي يمكن أن تنتقل إلى مواقف أخرى -

  )203 : 1982أبو زينة ، . (  حل المسألة وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع -

أن عملية حل المسائل الرياضية تتحدى فكر المتعلم وتجعله          ) " 17 : 1996(   ويرى عفانة    

في حالة من التفكير المستمر والتواصل في إيجاد الحلول المتوقعة والمرغوبة ، حيث يسـتخدم               

المتعلم ما لديه من معلومات رياضية وقوانين ومهارات خاصة في بنـاء اسـتراتيجيات حـل                

 " . طروحة المسائل الم

 : صعوبات حل المسألة 

    تواجه الطالب صعوبات أثناء قيامهم بحل المسألة الرياضية ويمكن تصنيف الصعوبات إلى            

  ) 57 : 1991محمد ، : ( أربعة أنواع مميزة وهي 

 .  صعوبات في فهم المفردات -

 .  صعوبات في بناء المسألة -

 .  صعوبات في العمليات -

 ) . التحقق ( قة التقييم  صعوبات في طري-

صعوبات التفكير في حل المسألة الرياضية إلـى ثالثـة           ) 189 : 1996عفانة ،   ( وقد صنف   

 : أبعاد وهي 

 .  صعوبات التفكير في معطيات المسألة -

 .  صعوبات التفكير في إجراءات حل المسألة -

 .  صعوبات التفكير في مصطلحات المسألة -
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كثر شيوعاً التي يقع فيها الطلبة أثناء حل المسألة في ثالث مجموعـات             وقد صنفت األخطاء األ   

  ) 211 : 1982أبو زينة ، : ( كانت على النحو التالي 

 .  أخطاء في التعليل -

 .  أخطاء في استخدام األساسيات -

 .  أخطاء في القراءة -

 المسألة الرياضية لدى       وقد توصل الباحث في دراسته على أن األخطاء األكثر شيوعاً في حل           

 : طلبته تتمثل في 

 . تحديد المعطيات في المسألة -

 .  تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -

 . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية  -

 . فهم لغة المسألة -

 .  تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط يساعده على الحل -

 . لعمليات الرياضية  استخدام الحاسبة في ا-

 .  التعويض الصحيح في قانون حل المسألة -

 ) .التحقق (  التأكد من صحة حل المسألة -
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 : المراحل التي يمر فيها حل المسألة 

 : مراحل أربعة يمر فيها حل المسألة وهذه هي " جورج بوليا "     يحدد 

  ) 123 : 2002عقيالن ، (  

   Understanding The problem: فهم المسألة ) أ ( 

 :      يعتمد فهم المسألة من قبل الطالب على عناصر المسألة الرئيسية فيها وهي 

  الشروط -    المطلوب-     المعطيات-

  Devising plane: ابتكار الخطة ) ب ( 

    يتعلق ابتكار الخطة باختيار فكرة الحل وعلى المعلم أن يساعد الطالب من خـالل عـرض           

 . بعض األسئلة التي تقودهم إلى التوصل إلى فكرة الحل 

 Carrying out the plane: تنفيذ فكرة الحل ) ج ( 

    يعتمد على إدراك الطالب الخطة إدراكاً صحيحاً ، وإال تملك الطالب اليأس وعدم القدرة على  

 . االستمرار في الحل 

  Looking back: مراجعة الحل  ) د( 

الب في هذه المرحلة بالتحقق من صحة الحل وذلك بالسير بخطوات عكسية للحـل        يقوم الط 

 .أو من خالل التعويض 

تعديل لخطة بوليا لتوافق المسائل الكالمية في الجبر وذلك          ) 209 : 1982(   وأورد أبو زينة    

 : على النحو التالي 

 .  التعرف على المسألة وتفهمها -

 .  رسم تخطيطي للمسألة -
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 . اختيار المتغيرات ورموزها  -

 .   كتابة المعادلة أو الجملة المفتوحة التي توضح العالقة بين المعطيات والمطلوب -

 .  حل المعادلة أو الجملة المفتوحة -

 . مراجعة الحل -

 : استراتيجيات حل المسألة الرياضية 

 :   االستراتيجية 

طة التـي تُرسـم لحـل التمـارين والمسـائل           الخ" بأنها   ) 95 : 1996(     يعرفها الشارف   

والمشكالت الرياضية ، وتمثل في الرياضيات الطرق المتبعة في الحل والبرهان الرياضي ثـم              

 " .طرق حل المسائل وطرق التحليل والبرهنة 

خطة عامة محددة المعالم للوصـول إلـى حـل          " بأنها   ) 290 : 1995(     ويعرفها سالمة   

 " . المسألة 

عنـد اختيـار    ) لسـيلجر   ( أنه توجد عـدة اعتبـارات        ) 49 : 1995( ويذكر عفانة         

 : االستراتيجية المستخدمة في حل المسألة الرياضية وهي كما يلي 

 .  مراعاة الزمن الختيار االستراتيجية -

 .  األخذ بعين االعتبار مستوى صعوبة المسألة عند انتقاء االستراتيجية -

 . وف السابقة الختيار االستراتيجية المراد استخدامها في الحل  التعرف على الظر-

 .  الكشف عن معدل الخطأ الناجم عن استخدام اإلجراءات العملية لالستراتيجية المختارة -

  ) 245 : 2001الصادق ، : (      ظهرت الكثير من االستراتيجيات في حل المشكالت منها 

 ) . المعطى من المطلوب إلى (  العمل للخلف -
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 .  إيجاد نموذج للحل -

 .  تبني وجهة نظر مختلفة -

 .  إيجاد حل مشكلة أبسط -

 .  استخدام الرسوم لتمثيل المسألة بصرياً -

 .  استخدام معلومات زائدة -

 ) . تجزئه (  استخدام المطلوب من المسألة على مراحل -

 .  ترتيب البيانات في المسألة -

 . لمحسوسة  استخدام النماذج ا-

 .  التمثيل في حل المشكلة -

 .  التخمين واالختيار -

 .  الجداول والرسوم البيانية -

 .  التجريب -

 .  التقريب -

 .  تحديد صفات األشياء -

  )Krulik and Rudnik 1982( استراتيجية كرولك وردنك 

  )  48 : 2001قاسم ، (      :ستراتيجية مراحل اإل

                    :قراءة المسألة * 

 . مالحظة الكلمات المفتاحية - 

 . وصف المسألة المعطاة وتحليل العمل -
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 .   إعادة صياغة المسألة بكلمات الطالب الخاصة -

 . تحديد المطلوب -  

 : دراسة المسألة * 

 . تنظيم المعلومات -

 . هل المعلومات كافية -

 .  هل المعلومات كثيرة -

 .اء نموذج  رسم شكل أو بن-

 . عمل خطة أو جدول -

 : اختيار االستراتيجية * 

 . نموذج مدرك -

 . التخمين واالختيار -

 . التجريب -

 . حل مسائل أبسط -

 . تنظيم قائمة -

 . االستنتاج الفعلي -

 : حل المسألة * 

 . تنفيذ االستراتيجية -

 . استعمال المهارات الحسابية -

 .ة  استعمال المهارات الهندسي-
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 . استعمال المهارات الجبرية -

  . استعمال المنطق االبتدائي-

 : مراجعة وتقييم الحل * 

 .  التأكد من الجواب -

 . النظر في االختالفات الهامة  في المسألة األصلية -

 ؟ ......  السؤال بماذا ؟ إذا -

 . مناقشة الحل -

يراً في عالجه لألخطاء الشائعة في حـل     كث ت   استفاد الباحث في دراسته من هذه االستراتيجيا      

 .       المسألة الرياضية من خالل البرنامج المقترح 

 : العوامل المؤثرة في القدرة على حل المسألة الرياضية 

   تعددت األبحاث والدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على حل المشكالت واجتمعت فيمـا    

 يحدد عوامل أربعة مؤثرة على      BATLER حيث نجد بتلر     .بينها في تحديد بعض تلك العوامل       

  ) 195 : 2003بدوي ، : ( حل المسألة تتمثل في 

 .  الطريقة التي يعالج بها التلميذ المشكلة -

 .  ألفة المصطلحات المستخدمة -

 .  حجم األعداد في المشكلة -

 .  خبرة التلميذ بالمشكالت المشابهة -

في دراسته أن أوزوبل قام بتقسيم العوامل التي تؤثر في القدرة            ) 29 : 2001(    ويشير قاسم   

 : على حل المسألة الرياضية إلى نوعين رئيسيين وهما 
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 : عوامل تتعلق بالمسألة * 

   المسألة التي تتناول أمور حسية تكون أسهل من المسألة المجردة ، باإلضـافة إلـى موقـع                 

 .زائدة لها أثر في القدرة على حل المسألة الرياضيةالمطلوب ودرجة وضوحه ووجود معلومات 

 : عوامل تتعلق بالفرد * 

   وجد أن الذكاء من أهم المتغيرات المؤثرة في القدرة على حل المسألة الرياضـية ، وكـذلك                 

التفتح العقلي ، المرونة ، القدرة على توليد فرضـيات ، الحساسـية             : سمات عقلية أخرى مثل     

 . للمسألة 

 : إلى عوامل أخرى منها  ) 244 : 2001( ما يشير الصادق     ك

 .  طريقة تقديم وعرض المسألة -

 . استيعاب المسألة وفهمها  -

 .  الكفاءة في اللغة -

 .  االتجاه نحو التفاعل مع المسألة -

 .  معتقدات الطلبة عن مدى قدرتهم على حل المسألة -

  :    ويرى الباحث وجود عوامل أخرى منها 

 .  الخلفية المعرفية للطالب -

 .  الفروق الفردية بين الطالب -

 ) .الدافع ، الملل ، القلق ، الالمباالة (  الحالة النفسية للتلميذ -
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 : تنمية قدرة التالميذ على حل المسألة الرياضية 

ة هـذه     بعد معرفة العوامل المؤثرة في القدرة على حل المسألة نستطيع البحث عن طرق تنمي             

 . القدرة 

عدة طرق تساعد التلميذ على حل المسألة ، نعـرض           ) 234 : 1996(    يقترح جابر وزميله    

 : منها ما يلي

 :  طريقة التمثيل -

      إعادة صياغة المسألة لوجود أعداد كبيرة بها أو الحتوائها على كسـور معقـدة بمسـألة                

 . أرقامها أكثر بساطة 

 : ة  طريقة الرسوم البياني-

المسائل التي يمكن االسـتعانة بالرسـم     (     وهذه الطريقة تناسب بعض المسائل دون األخرى        

 ) . البياني لها 

 : عدة مقترحات لتنمية القدرة على حل المسائل الرياضية  ) 89 : 1995(    وتقترح شعراوي 

 :  التأكد من فهم الطالب للمسألة وذلك عن طريق :أوالً 

 .  للمصطلحات والرموز الواردة في المسألة  إدراك الطالب-

 .  إدراك الطالب لكل المعلومات والشروط المعطاة في المسألة -

 .  إدراك الطالب لما هو مطلوب في المسألة -

 :  مساعدة الطالب على جمع األفكار التي تساعدهم في وضع خطة الحل وذلك عن طريق:ثانياً 

 . طاة في المسألة  جعل الطالب يحللون الشروط المع-

 .  االستفادة من األساليب التي استخدمت في حل مسائل مشابهة -
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 .  تبسيط المسألة وذلك بسؤال الطالب أسئلة ذات صلة بالمسألة ولكنها أبسط -

 مساعدة الطالب في النظر إلى المسألة من زاوية أخرى نتيجة إلتباعهم مدخالً ال يوصل               :ثالثاً  

 . للحل 

إعطاء التالميذ بعض التلميحات لمساعدتهم على حل المسـألة          ) 49 : 1995( فانة    ويقترح ع 

 . الرياضية 

بعض التوجيهات التي يمكن أن تساعد التلميـذ فـي معالجـة             ) 217: 1984(   وتقدم خضر   

 : المشكالت الرياضية منها 

 .  قراءة المشكلة بعناية وفحص جوهر المشكلة -

 . ناصر المشكلة  األخذ في االعتبار كل ع-

 .  محاولة إيجاد عنصر يظل ثابتاً في المشكلة إذا أمكن -

 .  ترجمة المعادالت األساسية إلى معادالت جبرية -

 .  حل المعادالت وتحقيق النتيجة في المشكلة األصلية -

 . استخدام التخمين والتقدير في حل المشكالت غير المعقدة -

إلى إرشاد المتعلم وتوجيه تفكيـره نحـو االتجـاه           ) 147 : 1988(  ويشير سعادة واليوسف    

الصحيح للحل ، وتزويده بالتغذية الراجعة أو التعزيز المناسب كلما انتقل المتعلم في الحل مـن                

 .  خطوة إلى أخرى حتى يتوصل إلى الحل المطلوب 

 :   ويقترح الباحث بعض التوجيهات التي يمكن أن تساعد الطلبة في الحل منها 

 .  تنظيم خطوات الحل -                          . الصبر وعدم اليأس -

 .  االستعانة بالرسم التوضيحي أو جدول لتوضيح العناصر والعالقات -
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 .  محاولة استخدام طرق مختلفة للحل -

 : مقترحات ينبغي للمعلم مراعاتها في المسألة الرياضية 

 : لم مراعاتها في المسألة الرياضية منها     هناك بعض مقترحات ينبغي على المع

  )92 : 1989إبراهيم ، ( 

 .  أن تكون كلمات المسألة مفهومة وواضحة وفي مستوى التلميذ وثروته اللغوية -

 .  أن تكون المعطيات والمطلوب في المسألة واضحة وضوحاً تاماً -

 . ليالً لحل المسائل المعطاة   أن يتعلم التالميذ أوالً مثاالً يصلح أن يكون نموذجاً ود-

 .  أن يكون الهدف من حل المسألة واضحاً -

 . أن ال تكون كل المسائل على نمط واحد أو وتيرة واحدة -

 . أن تكون المسائل متدرجة الصعوبة في حدود مقدرة التلميذ ومستواه -

 العملية المناسبة للتلميذ      ويقترح الباحث على المعلم أن يربط الرمز والقاعدة أو المفهوم بالحياة          

 . وأن تكون ذا معنى بالنسبة له 

 : كيف يتأكد المعلم من فهم الطالب للمسألة الرياضية 

على أن هناك أكثر من وسيلة يمكن للمعلم من خاللهـا            ) 215 : 1994(       يشير أبو زينة    

  : التأكد من فهم الطالب للمسألة الرياضية التي تواجهه ومن هذه الوسائل

 . إعادة صياغة المسألة الرياضية بلغة الطالب الخاصة -

 . معرفة الطالب العناصر األساسية للمسألة الرياضية ، وتحديده للمعطيات والمطلوب -

 .  قيام الطالب برسم توضيحي للمسألة الرياضية إذا كان ذلك ممكناً -
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ة الرياضية من خالل تنقلـه بـين           ويرى الباحث أن المعلم يستطيع معرفة فهم الطالب للمسأل        

 .الطلبة وطرح أسئلة شفوية عليهم وسماع إجابات الطالب 

 : كيفية التعرف على أخطاء التعلم التي تواجه التالميذ 

  ) 152 : 2001الصادق ، :  (     تستخدم عدة وسائل للتعرف على أخطاء التعلم أهمها 

االستعداد الدراسي ، مثل اختبـار االسـتعداد       تطبيق اختبارات تشخيصية مقننة مع اختبارات        -

 .  لقياس القدرات المتصلة بمهارة القراءة Readiness for Readingللقراءة 

 تطبيق االختبارات الخاصة بالتقويم التكويني فتظهر أخطاء لدى التالميذ وتصحح اإلجابـات             -

ة راجعة ، والتالميذ الذين وترد إلى التالميذ كتغذي. حيث توضع اإلجابات الصحيحة محل الخطأ    

ال يستجيبون لهذه التغذية الراجعة يتطلب األمر البحث عن مصدر أخطاء التعلم لديهم باستخدام              

 . اختبار تشخيصي 

 .  تحليل إجابات التالميذ عن كل مفردة اختبارية في اختبارات التحصيل العادية -

ـ          - ذ عـن أسـباب التصـورالخاطئ           إجراء مقابالت شخصية مطولة مع عدد كبير من التالمي

  .Common Misconce Ptions الشائع 

 مالحظات المعلمين ذوي الخبرة لتعلم تالميذهم هي المصدر الرئيسي للكشف عـن أخطـاء               -

األسئلة الشفهية ، االختبارات التحريريـة المعتـادة ، وسـائل           : التعلم باستخدام وسائل متنوعة     

 . المالحظة الممكنة 
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 :  العالجي التدريس

   قد يكون النظام المدرسي والمعلم السبب في مشكالت تعلـم معينـة ، فاإلمكانيـات الماديـة      

 . الضعيفة داخل المدرسة ، ونقص الموارد التعليمية قد يكون له أثر سلبي 

والتدريس العالجي يهدف إلى عالج المشكالت التعليمية للطالب في ضوء عمليـة التشـخيص              

لباً على االختبارات التشخيصية ، لذلك فإن التدريس العالجي هو عبـارة عـن              والتي تعتمد غا  

 . نموذج تدريس لتحقيق أهداف معينة ويركز على عالج نقاط الضعف لدى التالميذ 

 : أن التدريس العالجي يجب أن يراعي عدة أسس منها  ) 121 : 1978(     ويرى عثمان 

جية التي ال تختلف عن التعلم ذاته بغير التركيـز علـى             إدراك طبيعة التعلم والتدريبات العال     -

 . األخطاء ، وال بد من تحقيق األهداف وأنسب األنشطة والممارسات واألعمال لتلك األهداف 

 أن تكون األنشطة والتدريبات العالجية مترابطة مع سائر األنشطة التعليمية التي ينخرط فيها              -

 . التلميذ 

أن أساليب التدريس العالجي تتعدد تبعـاً لنـوع المشـكالت            ) 20:  1997(    ويرى األمين   

 : الدراسية وطبيعة المادة بل وطبيعة الموضوع ونوعية التلميذ ، ومن أساليب التدريس العالجي 

  . )Work Books(  كتب النشاط -

  .  )Audio – Visual Materials(  مواد سمعية وبصرية -

  .  )Flash Cards(  بطاقات توضيحية -

  .  )Alterntive Tex Books(  الكتب الدراسية البديلة -

  .  )Re – Teaching(  إعادة التدريس -

 

36 



 : فعالية التدريس العالجي 

    لعل أفضل وسيلة لقياس فعالية التدريس العالجي هي تقديم اختبـار عـادي يقـيس األداء                

العالجي تحتاج إلى إجراءات ضبط صارمة،     وعملية تحديد مدى التقدم نتيجة للتدريس       . الواقعي  

لمعرفة فاعلية التدريس العالجي ، وهل التحسن في التحصيل راجع إلى التدريس العالجي ؟ أم               

لعوامل أخرى ؟  وهذا حقيقةً ما حاول الباحث القيام به في دراسته من أجـل معرفـة فاعليـة                    

 .              لرياضية لدى فئته المستهدفة برنامجه المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة ا
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  : المحور األول * 

 .دراسات تناولت إعداد وتجريب برامج في الرياضيات       

 

 :المحور الثاني * 

 .أخطاء في تعلم الرياضيات تحديد  دراسات تناولت 

 

 :المحور الثالث * 

 .ياضية  دراسات تناولت المسألة الر

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 



 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

    لقد اطّلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة ، والدوريات واألبحاث التي تناولت إعداد              

برامج عالجية وتجريبية في الرياضيات ، وأخطاء في تعلم الرياضيات ، والمسـألة الرياضـية           

 . وأساليب تطويرها والتدريب على حلها 

 : ام الباحث بتصنيف الدراسات في ثالثة محاور لذلك ق

 .دراسات تناولت إعداد وتجريب برامج عالجية في الرياضيات : أوالً 

 .دراسات تناولت تحديد أخطاء في تعلم الرياضيات : ثانياً 

 . دراسات تناولت المسألة الرياضية : ثالثاً 

فـي  عالجيـة   امج  الدراسات التي تناولت إعـداد وتجريـب بـر        : المحور األول   

 .الرياضيات 

  ) 2004 ( دراسة عبد اهللا

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج كمبيوتري مقترح لتدريس الرياضيات على                

        ُّاتبـع  . م بالصف األول اإلعدادي     التحصيل ، وبعض جوانب التفكير البصري لدى التالميذ الص

م بالصف   ، حيث اختار الباحث عينته من التالميذ الص        الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي     

مت إلى مجموعتين متكافئتين في     ستلميذاً وتلميذة ، قُ    ) 24( األول اإلعدادي ، وبلغ قوام عينته       

، األولى درست مقرر الرياضيات باستخدام البرنامج المقتـرح ،          )  ضابطة   –تجريبية  ( العدد  

  .الطريقة المعتادة والثانية درست مقرر الرياضيات ب
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بـين متوسـط    )  0 . 01(وتوصل الباحث في دراسته إلى وجود فرق دال إحصائياً عنـد               

درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصـيلي لصـالح المجموعـة             

بين متوسط درجـات تالميـذ      )  0 . 05( التجريبية ، ووجود فرق دال إحصائياً عند مستوى         

 .مجموعتين الضابطة والتجريبية في التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية ال

  ) 2003( دراسة جاد 

 هدفت الدراسة إلى قياس فعالية البرنامج المقترح في الهندسة الفراغيـة والمسـتوية وفقـاً                  

ت بكليـة   للمدخل التكاملي في تنمية التفكير الهندسي لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضـيا            

 ) 40( اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي ، واختيرت عينة دراسته من            . تربية العريش   

ضابطة تدرس الهندسة الفراغية والمستوية بالطريقة      : طالباً وطالبة تم تقسيمهما إلى مجموعتين       

أسفرت نتائج   و .تدرس نفس المحتوى بالبرنامج المقترح الذي أعده الباحث         ، وتجريبية   المعتادة  

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في              

التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير الهندسي لصالح التطبيق البعدي ، ووجود فـروق ذات               

 البعدي  داللة إحصائية بين متوسط درجات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق           

 .الختبار التفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبية 

  ) 2003( دراسة المشهراوي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح لتنمية القدرة علـى حـل المسـائل                    

 .الجبرية اللفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة 

طالبـة مـن     ) 80( نهج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من        اتبع الباحث في دراسته الم       

 . طالبات الصف التاسع األساسي ، موزعة على مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية 
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 لتنمية القدرة على حل المسائل الجبرية اللفظيـة ،       اً مقترح اًأعدت الباحثة في دراستها برنامج       

أفضت نتائج الدراسة إلى وجود     . ل المسائل الجبرية اللفظية     واختبار تحصيلي في القدرة على ح     

ـ              قفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبي

البعدي الختبار القدرة على حل المسائل الجبرية اللفظية لصالح المجوعة التجريبيـة ، ووجـود            

 على حل المسائل الجبرية اللفظيـة  ةالبعدي الختبار القدرفروق ذات داللة إحصائية في التطبيق      

لصالح ذوات التحصيل المرتفع والمنخفض في المجموعة التجريبية عن ذوات التحصيل المرتفع            

 .   والمنخفض في المجموعة الضابطة 

  ) 2002( دراسة عبد الحميد 

ائية لتنمية أسـاليب التفكيـر      هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح قائم على األنشطة اإلثر            

لدى التالميذ مختلفي المستويات التحصـيلية      )  التأملي   – االستنباطي   –االستقرائي  ( الرياضي  

بالصف الخامس االبتدائي ، وبيان أثر تدريس البرنامج المقترح على كل من أسـاليب التفكيـر                

منخفضـي التحصـيل    الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ مرتفعي ومتوسـطي و         

 .بالصف الخامس االبتدائي 

 ) 192( ريبي ، حيث تكونت عينة البحث مـن             اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التج      

مت عينة البحث إلـى أربـع   سوقُ،  - محافظة المنوفية –تلميذاً وتلميذة بإدارة الباجور التعليمية   

 .مجموعات ، مجموعتين ضابطة ومجموعتين تجريبية 

    قام الباحث في دراسته بإعداد برنامج مقترح قائم على األنشطة اإلثرائية ، واختبار أساليب               

)  0 . 01(توصلت دراسة الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            . التفكير  

ر بين متوسطي درجات الكسب لتالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في اختبا
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كل علـى حـدة     )  التأملي   – االستنباطي   –االستقرائي  ( أساليب التفكير ككل ومكوناته الفرعية      

)  0 . 01(لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             

)  منخفضـي    – متوسطي   –مرتفعي  ( بين متوسط درجات الكسب لتالميذ المجموعة التجريبية        

في مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ، وكان للبرنامج        التحصيل  

المقترح أثر دال إحصائياً في تنمية االتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ مختلفـي المسـتويات               

 . التحصيلية بالصف الخامس االبتدائي 

  ) 2002( دراسة مليحة 

وال ثر برنامج مقترح في تنميـة مهـارات قـراءة الـد           هدفت الدراسة إلى التعرف على أ         

 . وترجمتها لدى طالب الصف الحادي عشر علمي بغزة 

طالباً من   ) 82( اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من                 

مت عينة س ، حيث قُنبنييطالب الصف الحادي عشر علمي من مدرسة شهداء الشاطئ الثانوية لل   

اسـتخدم  . طالباً للمجموعة الضابطة     ) 41( طالباً للمجموعة التجريبية و      ) 41( الدراسة إلى   

وال وترجمتها ، وكذلك اختبار لقياس مهـارات قـراءة       ان لقياس مهارات قراءة الد    بيالباحث است 

وال وترجمتها الد . 

 متوسط درجات طالب المجموعـة      أفضت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين           

الضابطة ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لصـالح المجموعـة     

 . التجريبية 
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  ) 2002( دراسة أبو حمادة 

     هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج لعالج صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظيـة الجبريـة          

اتبع الباحث في دراسته المنهجين الوصفي والتجريبي ، . ساسي بغزة لدى طلبة الصف الثامن األ

طالٍب وطالبة ، وبلغ حجم العينـة التجريبيـة        ) 509( حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية من  

شعب ، شعبتين للذكور إحداهما      ) 4( طالباً وطالبة ، وتكونت المجوعة التجريبية من         ) 167( 

 .  ، وشعبتين لإلناث إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ضابطة واألخرى تجريبية

    استخدم الباحث في دراسته اختباراً تشخيصياً لتحديد صعوبات حل المسألة الرياضية لـدى             

الطلبة ، ثم أعد برنامجاً مقترحاً قائماً على استراتيجية عالجية للتغلب على هـذه الصـعوبات ،    

 . لياً قبلياً وبعدياً واستخدم الباحث كذلك اختباراً تحصي

 :     توصلت دراسة الباحث إلى نتائج متعددة أهمها 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في انخفاض مستوى صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية              -

 .لدى طلبة المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة 

 .  مسألة الرياضية اللفظية الجبرية لدى الطلبة  فعالية البرنامج المقترح لعالج صعوبات حل ال-

  ) 2001( دراسة حسن 

هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج عالجي مقترح لمنخفضي التحصيل في الرياضيات لتالميذ                

اتبـع الباحـث فـي      . المرحلة اإلعدادية ، وقياس أثر البرنامج على التحصيل في الرياضيات           

خذت عينة البحث من مدرسة كفر عـزب         المجموعة الواحدة ، وأُ    دراسته المنهج التجريبي ذي   

غنيم اإلعدادية المشتركة ، وكانت مجموعة الدراسة عبارة عن فصل مشـترك مـن الـذكور                

 . واإلناث 
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 المدرسـين ، واختبـاراً تشخيصـياً فـي                        بـق علـى    طُ اً استخدم الباحث في دراسته استبيان      

 .  في الجبر وآخر في الهندسة اً تحصيلياً واختبار،)  الهندسة –الجبر ( 

فـي  )  0 . 01(أفضت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى                 

التحصيل بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لصالح التطبيـق             

فـي  )  0 . 05(  عنـد مسـتوى      البعدي وذلك في الجبر ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية         

التحصيل بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لصالح التطبيـق             

 .البعدي وذلك في الهندسة 

  ) 2001( دراسة قاسم 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات حل المسائل الرياضـية         

 . األساسي بمحافظة غزة لدى طلبة الصف السادس 

طالباً وطالبة من  ) 176( اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي ، وتكونت عينة البحث من   

 ) 4( طالبـة مـوزعين علـى        ) 89( طالباً و    ) 87( طلبة الصف السادس األساسي ، منهم       

  . ، ومجموعتين ضابطتين تين تجريبيينمجموعات ، مجموعت

على عينة الدراسة اختباراً تكون من ثمانية أسئلة تتضـمن المهـارات المـراد             طبق الباحث      

في )  0. 05( أفضت هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            . تنميتها  

مهارات حل المسائل الرياضية بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبيـة ،             

 في مهارات حـل      )0. 05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        باإلضافة إلى أنه ال ت    

 ذوي التحصيل المـنخفض فـي        الضابطة والتجريبية  المسائل الرياضية بين طلبة المجموعتين    

 .  الرياضيات 
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  ) 2001( دراسة أبو عطايا 

ى طلبـة   هدفت الدراسة إلى تشخيص األخطاء الشائعة في وحدة الحدود والمقادير الجبرية لد              

 . الصف السابع األساسي بغزة ، وإعداد برنامج مقترح لعالجها 

         اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة الوصـفية مـن                 

طالباً وطالبـة فـي      ) 2475( طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة األصلي البالغ عدده          ) 843( 

استخدم الباحث  . ي التابعين لمدارس وكالة الغوث بالمنطقة الوسطى بغزة         الصف السابع األساس  

اختبار تشخيصي لتحديد الوحدة الدراسية التي اشتملت على أعلى نسبة أخطاء ، ثم أعد الباحث               

 على استراتيجية التغيير المفهومي لعالج هذه األخطاء ، وتكونـت عينـة             اً قائم اًبرنامجاً مقترح 

      ومجموعـة ضـابطة    ،)صف طالب وصف طالبات     ( من مجموعة تجريبية    البحث التجريبية   

أظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية البرنامج المقتـرح لعـالج          ). صف طالب وصف طالبات     ( 

األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية لدى طلبة الصف السابع األساسـي مـن خـالل توصـل      

 بين متوسط درجات طلبة المجموعـة الضـابطة         الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية      

 .      ومتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

  ) 2000( دراسة علي 

الدراسة إلى بناء برنامج إثرائي مقترح في الرياضيات لتنمية قدرات التفكير االبتكاري              هدفت  

اتبع . يات للموهوبين في مرحلة رياض األطفال       بصفة عامة ، وبصفة خاصة في مجال الرياض       

الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة ، واستخدم الباحـث البرنـامج               

اإلثرائي المقترح ، واختبار القدرة على التفكير االبتكاري عند األطفـال باسـتخدام الحركـات               
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، واختبار القدرة على التفكير االبتكاري في        هارس   – فواألفعال ، واختبار رسم الرجل لجوادن     

 . الرياضيات لمرحلة رياض األطفال 

أفضت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات أطفـال                  

العينية الموهوبين في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القدرة على التفكير االبتكاري في             

 على األقل في    1.2الح التطبيق البعدي ، ووصلت فاعلية البرنامج اإلثرائي إلى          الرياضيات لص 

  .تنمية القدرة على التفكير االبتكاري في الرياضيات

  )1999( دراسة زهران 

 معرفة فعالية برنامج مقترح في بعض أسس الرياضيات المدرسـية فـي             إلىهدفت الدراسة      

اتبع الباحث فـي    ) . شعبة الرياضيات   (  كلية التربية    تنمية بعض الكفايات التخصصية لطالب    

طالباً وطالبة من طالب الفرقـة       ) 70( هذه الدراسة المنهج التجريبي ، واقتصرت عينته على         

مت عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة س، وقُ - جامعة أسيوط –الرابعة بكلية التربية 

 . واألخرى تجريبية 

 في بعض أسس الرياضيات المدرسية ، واحتـوى البرنـامج     اً مقترح اًحث برنامج استخدم البا    

 .التحويالت الهندسية ، خواص العمليات ، المنطق الرياضي : على ثالث وحدات هي 

 أسفرت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط درجـات المجموعـة                  

في اختبار الكفايات التخصصية فـي الوحـدات        التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة      

 .الثالث سابقة الذكر لصالح المجموعة التجريبية 
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  ) 1998( دراسة منصور 

 فعالية برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحو         التعرف على هدفت الدراسة إلى        

 . الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري 

 موزعين اً ،طالب ) 80( باحث في دراسته المنهج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من اتبع ال   

 . على مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية 

، ومقياس االتجاه نحو    )  بعدي   -قبلي  ( استخدم الباحث في دراسته اختباراً للتفكير الرياضي          

 : ائج التالية النتعن وأسفرت الدراسة ) . بعدي ( الرياضيات 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة             -

 . في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة             -

وبـذلك  . لصالح المجموعة التجريبيـة     ) التطبيق البعدي   ( اضيات  في مقياس االتجاه نحو الري    

يكون للبرنامج المقترح فعالية في تنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طـالب              

 . الصف األول الثانوي األزهري 

  ) 1995( دراسة متولي 

ة االستقصائية الموجهة من قبل هدفت الدراسة لمعرفة فعالية برنامج مقترح قائم على الطريق      

المعلم على تنمية اكتساب الطالب لعمليات العلم ، وأداء عمليات العلم على الجانـب المعرفـي                

ة المستوية ، وأثر التدريب على أداء عمليات العلم خـالل           للتحصيل الدراسي للطالب في الهندس    

 . الب بما اكتسبوه التدريس االستقصائي الموجه للهندسة المستوية على احتفاظ الط
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اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي ، حيث تكونت عينة الدراسة من طـالب مـدارس                   

ـ  ) 80( طالبـاً ، مـنهم       ) 150( البالغ عددها   رية التربية والتعليم بالفيوم و    يالثانوية بمد   اًطالب

 .  كمجموعة ضابطة اًطالب ) 70( كمجموعة تجريبية ، 

 . ي دراسته أسلوب القياس القبلي والبعدي ، والقياس البعدي المؤجل اتبع الباحث ف   

أسفرت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين               

التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، ووجود عالقة ارتباطيـة             

 . الب لعمليات العلم وتحصيلهم الدراسي في الهندسة المستوية موجبة بين مستوى اكتساب الط

  ) 1993( دراسة صالح 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المتطلبات والمحددات الالزمة لبناء وإعداد برنامج مقتـرح                

في أساسيات الحاسب اآللي لمعلمي رياضيات المرحلة الثانوية ومـدى مسـاهمته فـي تغييـر            

 . ين نحو استخدام الحاسب اآللي في التدريس اتجاهات المدرس

التجريبي ذي المجموعة الواحدة ، حيـث اتبـع         و الوصفي   يناتبع الباحث في دراسته المنهج      

المنهج الوصفي للتعرف على المتطلبات والمحددات الالزمة لبناء وإعداد البرنامج ، والتجريبي            

معلماً للرياضيات بالمرحلة الثانويـة      ) 32( لمعرفة فعالية البرنامج ، حيث طبق البرنامج على         

 . للوقوف على فعالية البرنامج 

ر البرنامج المقترح ، ومقياس اتجاه ، وطبـق كـال            في مقر  اً تحصيلي اًاستخدم الباحث اختبار     

  . اً وبعدياًي قبلاًالمقياسين تطبيق
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تدريب معلمي الرياضيات   -دمة  توصلت هذه الدراسة إلى إغفال برامج إعداد المعلم أثناء الخ            

، باإلضافة إلى فعالية البرنامج المقترح في توعية معلمي          -وتوعيتهم في مجال الحاسب اآللي      

 . الرياضيات وتنمية اتجاهاتهم نحو الحاسب اآللي 

  ) 1993( دراسة أمين 

ـ                   ارات هدفت الدراسة إلى قياس معالجة برنامج تعليمي مقترح لتنمية بعـض مفـاهيم ومه

 . الرياضيات لطفل مرحلة رياض األطفال بالمنيا 

اقتصرت الدراسة على وحدة الهندسة والبرنامج التعليمي المقترح في ضوء نظرية فان هايل                

لتطوير التفكير الهندسي في حدود مستوى التصور ، وتضمنت كل وحدة من وحدات البرنـامج               

جنباً إلى جنب في صورة أنشطة متنوعة من خـالل           للطفل يسير محتواهما      ودليالً ة للمعلم دليالً

اتبع الباحث المنهج التجريبـي     . أدوات تعليمية استقدمها الباحث من الواليات المتحدة األمريكية         

توصلت هذه الدراسة إلى أنه توجد داللـة         . اً تحصيلي اًذي المجموعة الواحدة ، واستخدم اختبار     

 ،  1.6فال عينة البحث بعد التطبيق التجريبي بنسـبة         إحصائية لنسبة الكسب المعدل لتحصيل أط     

 . وتؤكد هذه النتيجة على فعالية وحدة الهندسة الممثلة في البرنامج التعليمي المقترح 

 Debra ) 1991( دراسة ديبرا 

    هدفت الدراسة إلى استقصاء برنامج لتطوير معلمي الرياضيات ، والذي هدف إلـى تنفيـذ               

على تحصيل الطالب لضرورة تطوير مهارات حل المسائل الرياضية لـدى           معيار حل المسائل    

معلماً من معلمي الرياضيات وعـدد مـن فصـول           ) 70( تكونت عينة الباحث من     . الطالب  

معلماً ، باإلضـافة إلـى       ) 70( استخدم الباحث في دراسته استبيان تم توزيعه على         . الدراسة  

ثالثة نماذج ، كل نموذج مكون مـن خمـس فقـرات ،             اختبار قبلي واختبار بعدي يتكون من       
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، وطلب من المشاركين أن يقوموا بتـدريب ثالثـة       ) درب المدرب   ( واستخدم البرنامج نموذج    

 .جلسات  ) 6( طالب على األقل على حل المسائل الرياضية على جلستين على مدى 

سائل الرياضية قد زاد من        وأشارت النتائج إلى أن مشروع تطوير برامج الرياضيات لحل الم         

مستوى تحصيل الطالب ولو بشكل جزئي ، وقد كشفت هذه الدراسة عن ضرورة تركيز مناهج               

الرياضيات على حل المسائل الرياضية ، وأوص الباحث بأهمية تطوير برامج حـل المسـائل               

 .   الرياضية لما له من أثر إيجابي على التحصيل في الرياضيات 

 :األول تعليق على المحور 

مقترحـة فـي    أو تطويريـة    الدراسات في هذا المحور بإعداد برامج عالجيـة         معظم    اهتمت  

 : دراسة أثر هذه البرامج على عدة متغيرات مثل و، الرياضيات لمراحل دراسية مختلفة 

 التفكير االبتكاري في الرياضيات     – التفكير البصري لدى الصم      – التفكير الرياضي    –التحصيل  

 صـعوبات   – مهارات حل المسألة الرياضية      – الكفايات التخصصية    –ت قراءة الدوال     مهارا –

 القدرة على حل المسألة الرياضية ، باإلضافة إلى دراسـة أثـر هـذه               –حل المسألة الرياضية    

 . البرامج على تعلم الرياضيات واالحتفاظ بهذا التعلم واالتجاه نحو الرياضيات 

تحديد أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات وإعداد برامج عالجية لها        كما أن هناك دراسات تناولت      

  ) . 2001( مثل دراسة أبو عطايا 
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 .أخطاء في تعلم الرياضيات تحديد دراسات تناولت : المحور الثاني 

  ) 2003( دراسة السعيد 

لخـامس         هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط األخطاء الشائعة لدى طلبـة الصـفين ا             

علـى الكسـور     ) ÷ ،   × ،   -،  ( + والسادس األساسيين فيما يتعلق بالعمليات الحسابية األربع        

العشرية والعادية ، ومدى درجة شيوع مثل هذه األخطاء ، وأثـر كـل منهـا علـى الجـنس                                  

 الوصـفي   اتبعت الباحثة المنهج  ) . الخامس ، السادس    ( ، والمستوى التعليمي    ) ذكور، إناث   ( 

 ) 131( طالباً ،    ) 190( طالباً وطالبة ، منهم      ) 321( التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من       

أعدت الباحثـة   . شعب إناث    ) 4( شعب ذكور و   ) 4( شعب ، منها     ) 8( طالبة موزعين في    

عشرية ،  اختباراً تشخيصياً يتألف من قسمين احدهما متعلق بالكسور العادية ، واآلخر بالكسور ال            

فقرة وتم التحقق من صدق االختبار       ) 14(فقرة  ، والثاني من       ) 16( ويتألف القسم األول من     

وبعد تطبيق االختبار تم تحليل األخطاء ورصدها وتصنيفها من حيث العمليات األربع ،               . وثباته  

عمليـات  فـي ال  % 64.4وتم رصد النسبة المئوية في الصفين لألخطاء الشائعة ، وذلك بنسـبة             

 .في العمليات على الكسور العادية % 71.6الحسابية على الكسور العشرية ، وبنسبة 

   وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق في درجة شيوع األخطاء لدى الطالب والطالبـات               

. في الصفين الخامس والسادس في العمليات الحسابية األربع على الكسور العاديـة والعشـرية               

إلى أن درجة األخطاء لدى طلبة الصف الخامس أكثر شيوعاً منها عند طلبة الصـف               باإلضافة  

 .السادس في العمليات الحسابية على الكسور العادية 

   وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات لمعرفة األخطاء  في العمليات الحسـابية علـى              

 .الكسور التي تستمر مع الطلبة في المرحلة الثانوية 
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  )1999( أبو الخير دراسة 

 على األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي فـي           ف      هدفت الدراسة إلى التعر   

اتبع الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي ،           . تعلم مفاهيم المجموعة ووضع مقترحات لعالجها       

ات السبع بدولـة    واختار الباحث عينة عشوائية ممثلة لتالميذ الصف األول اإلعدادي في اإلمار          

تلميذاً  ) 829( تلميٍذ وتلميذة ،     ) 1500( اإلمارات العربية المتحدة ، وقد بلغ عدد أفراد العينة          

وقام الباحث بإعداد اختبارين فـي ضـوء        . مدرسة إعدادية    ) 20( تلميذة ، يمثلون     ) 671( و

ختبـار األول اختيـار    نتائج تحليل وحدة المجموعات إلى مفاهيمها الرياضية ، حيث يتضمن اال          

سؤاالً من نوع االختيـار المتعـدد ،          ) 20( تعاريف المفاهيم الرياضية ، وتكون االختبار من        

سؤاالً مـن نـوع االختيـار        ) 20( واالختبار الثاني هو اختبار لمدى فهم المفاهيم وتكون من          

ول اإلعـدادي فـي     وأفضت النتائج على أن هناك أخطاء كثيرة لدى تالميذ الصف األ          . المتعدد  

معرفة التعاريف الخاصة بالمفاهيم الرياضية في وحدة المجموعات ودرجة شيوع الخطأ  ، وقدم              

الباحث مقترحات عالجية منها االهتمام بالكتاب المدرسي ، االهتمام بالوسائل التعليمية ، تدريب             

 .المدرسين 

  ) 1999( دراسة عبد الاله 

لى نسبة شيوع األخطاء في الرياضيات بين تالميذ المـدارس             هدفت الدراسة إلى التعرف ع    

 . في الصف الثاني اإلعدادي ، والفرق بين نسبة شيوعها بين التالميذ والتلميذات 

تلميـذاً وتلميـذة    ) 380(    اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واختيرت عينة البحث من        

تشخيصياً لتحديد األخطاء الشائعة في الرياضيات لدى استخدم الباحث اختباراً . بطريقة عشوائية  

 . طلبة الصف الثاني اإلعدادي ، وتحديد العالقة بين األخطاء الشائعة واألساليب المعرفية 
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   أسفرت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة انتشار الخطأ الشـائع بـين                

 ، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجـات  درجات التالميذ والتلميذات لصالح التالميذ    

بينما ال  . التالميذ ذوي األخطاء الشائعة في اختبار التشخيص ودرجاتهم في األساليب المعرفية            

 . يوجد داللة إحصائية لتأثير متغير الجنس على األخطاء الشائعة لدى التالميذ 

  ) 1998( دراسة المحيميد 

 التعرف على األخطاء التي يقع فيها تالميذ الصفوف الرابع والخـامس                 هدفت الدراسة إلى  

والسادس االبتدائية أثناء تعاملهم مع الكسور ، كما هدفت أيضاً إلى معرفة العالقة بين أخطـاء                

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة مـن               . التالميذ ومرحلتهم العقلية    

تلميذاً ،   ) 477( م اختيارها بطريقة عشوائية طبقية ، وتكونت عينة الدراسة من مدارس ت ) 6( 

تلميذاً ، الصـف   ) 164( تلميذاً ، الصف الخامس  ) 163( حيث بلغ عدد تالميذ الصف الرابع     

 :أدوات وهي  ) 6( وقام الباحث بتطبيق . تلميذاً  ) 150( السادس 

 .رحلة العقلية للتلميذ  اختبار لمهام بياجيه لقياس الم-1

 . اختبار عن الكسور االعتيادية للصف الرابع خالل الفصل الدراسي الثاني -2

 . اختبار عن الكسور االعتيادية لتالميذ الصف الخامس خالل الفصل الدراسي األول -3

 . اختبار عن الكسور االعتيادية لتالميذ الصف الخامس خالل الفصل الدراسي الثاني -4

 .تبار عن الكسور االعتيادية لتالميذ الصف السادس خالل الفصل الدراسي األول  اخ-5

 . اختبار عن الكسور االعتيادية لتالميذ الصف السادس خالل الفصل الدراسي الثاني -6

خطأ  ) 34( خطأ شائعاً يقع فيه تالميذ الصف الرابع ،          ) 20(     وأسفرت الدراسة عن وجود     

خطأ شائعاً يقع فيه تالميذ الصـف السـادس ،           ) 20( ميذ الصف الخامس ،     شائعاً يقع فيه تال   
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، وكشفت الدراسة عن وجـود       % ) 32.9( وبلغت أعلى نسبة للخطأ في الصف الخامس وهي         

عالقة موجبة قوية بين أخطاء التالميذ ومرحلتهم العقلية ، وأوصت الدراسة بأن يـتم عـرض                

 . التي يقع فيها التلميذ الدروس بصورة تالءم المرحلة العقلية

  )1996( دراسة مصباح 

الدراسة إلى التعرف على األخطاء الشائعة التي يقع فيها تالميذ الصف السـابع مـن               هدفت      

 . التعليم األساسي عند تحصيلهم للمفاهيم الرياضية 

 ) 612(    اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وبلغ حجم عينة الدراسـة               

استخدم الباحث اختباراً لكل من البنيين والبنات وتم حساب         . تلميذاً وتلميذة بمحافظة اإلسكندرية     

 . النسب المئوية لإلجابات الصحيحة والخاطئة لكل مفردة من مفردات االختبار 

فـي     أفضت الدراسة إلى تحديد األخطاء الشائعة في المفاهيم حسب النسبة التي تبناها الباحث              

 للطلبـة   موأوصت الدراسة بضرورة عرض الدروس بصورة تتالءم مع كسب المفاهي         . دراسته  

ووضع برنامج لعالج األخطاء الشائعة في تحصيل المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف السـابع              

 . األساسي 

 porter and other ) 1995( دراسة بروتير وزميله 

كتابة في تعلم الرياضيات على أنماط األخطاء المفاهيمية     هدفت الدراسة إلى معرفة تأثيرات ال

والمهارية التي يقع فيها الطالب في دروس التفاضل والتكامل في الجامعـة ؛ ولتحقيـق ذلـك                 

 . استخدم الباحث عينة موزعة على مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة 

إلى أخطاء مفاهيميـة وأخـرى مهارتيـة            أعد الباحث لذلك نظاماً تصنيفياً ألخطاء الطالب        

 لوغارتميـة ، أمـا      ءوأخطاء غير محددة ، وتضمنت األخطاء المفاهيمية أخطاء لغوية و أخطا          
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األخطاء المهارية فقد تضمنت إجراءات غير مناسبة أو تفسيرات خاطئة للرمـوز أو مهـارات               

 .  استخدام التعريفات والنظريات المناسبة 

الدراسة إلى أن الطالب في المجموعة التجريبية الذين تعلموا الرياضـيات              أشارت نتائج هذه    

بالكتابة كانت أخطائهم المفاهيمية والمهارية أقل بصورة دالة إحصائياً عن طـالب المجموعـة              

 . الضابطة  الذين لم يمارسوا الكتابة أثناء تعلمهم 

 O'connell ) 1993( دراسة أوكنيل 

فحص أنواع األخطاء التي تحـدث أثنـاء الحـل الكتـابي لمسـائل                    هدفت الدراسة إلى    

طالباً من كلية مجتمع بوروا بمنهاتن،  ) 30( االحتماالت؛ ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينته من      

طالباً تخرجوا من كلية المعلمين تخصص تربية وعلم نفس ، وعدداً من الطلبة الملتحقين      ) 50( 

 ) 110( استخدم الباحث رموزاً مختلفة بلـغ عـددها         . تماالت  بأول مساق في اإلحصاء واالح    

أنواع مـن أخطـاء اسـتيعاب     ) 9( رمزاً لتصنيف األخطاء المالحظة في أربعة أنماط ، منها      

نوعاً من األخطـاء المهاريـة ، و         ) 71( نوعاً من األخطاء المفاهيمية ، و        ) 18( النص ، و    

إلى  % 82ة ، وكان معدل صدق المقياس الرمزي السابق بين نوعاً من األخطاء الحسابي ) 12( 

مع األنماط األربعة ، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن أخطاء اسـتيعاب الـنص سـجلت         % 93

، باإلضافة إلى استنتاج أن الجهود لتحسين حـل الطـالب            % 40، واألخطاء المهارية    % 15

ء المهارية وأخطاء استيعاب النص بشـكل       لمسائل االحتماالت يستلزم العمل على تخطي األخطا      

متوازي ، كذلك أشار الباحث في دراسته إلى وجود عالقة ارتباطية بين األخطـاء المفاهيميـة                

 .واألخطاء اإلجرائية 
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  Dian ) 1990 ( ندراسة دي
      هدفت الدراسة إلى تطوير قائمة التشخيص لتقييم فهم الطالب لمفاهيم الجبـر األساسـية              

يد أخطائهم على حل المعادالت الخطية في متغير واحد ، وتعتمد هذه المعادالت في حلهـا                وتحد

على خطوة واحدة أو خطوتين أو خطوات متعددة ، ومعامالت هذه المعادالت أعداد صـحيحة               

 : فقط ؛ ولتحقيق ذلك قام الباحث بما يلي 

 . تحليل الكتاب المدرسي لتحديد المفاهيم وتتابع المعادالت -

 . تصنيف األخطاء وتعديلها على أساس األبحاث السابقة -

 .  بناء اختبار للتعرف على نوع األخطاء ودرجة شيوعها -

   وطبق الباحث االختبار على عينة الدراسة للتعرف على نوع األخطاء وتكرارها التي يقع فيها  

 قائمـة التشـخيص     الطالب ، وكذلك استخدم الباحث المقابلة لتحليل األخطاء ومـن ثـم بنـاء             

وأفضت النتائج في هذه الدراسة إلى أن هذه القائمة تكون وسيلة تشخيصـية مفيـدة        . المستخدمة

بشرط مزيد من التبصر نحو العالقات التبادلية بـين أخطـاء الطـالب المفاهيميـة ومسـتوى         

 .تحصيلهم

 Douglas and others ) 1986( دراسة دوجالس وآخرون 

معرفة أثر تعديل المقروئية على أخطاء حل المسائل اللفظية الحسـابية ،                هدفت الدراسة إلى    

طول الجملة ، صعوبة المفردات ، أمـا عينـة الدراسـة            : وقامت الدراسة على متغيرين هما      

طالباً وطالبة من الصف الثالث االبتدائي وحتى السادس االبتـدائي مـن         ) 1238( فتكونت من   

استخدم الباحث في دراسته اختباراً مكوناً من .  المتحدة األمريكية مدارس والية أيوا في الواليات

األربـع                      مسألة رياضية لفظية حسابية تشتمل علـى العمليـات الحسـابية األساسـية             ) 15( 
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، وكل منهـا يتشـكل ليناسـب جميـع المسـتويات                   )  القسمة   – الضرب   – الطرح   –الجمع  ( 

ضبط الجملـة   : المقروئية ، وذلك بواسطة طريقتي تعديل هما        )  منخفض   –سط   متو –مرتفع  ( 

 . وضبط المفردات 

   أسفرت الدراسة إلى أن مستوى المقروئية ال يؤثر على قدرة الطلبـة علـى حـل المسـائل                  

الرياضية ، وأن أخطاء الطلبة في المسائل المحتوية على عمليتي الضرب والقسمة أعلـى مـن                

 في المسائل المحتوية على الجمع والطرح ، وأنه كلما ارتفع الصف الدراسي تقل              أخطاء الطلبة 

 . أخطاء الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية الحسابية 

  Fishobein and others  )1985 ( آخرون وندراسة فيشوبي

ظية على أخطاء         هدفت الدراسة لمعرفة أثر نوع البيانات الواردة في المسألة الرياضية اللف          

طالبـاً وطالبـة مـن       ) 628( الطلبة في حل المسألة الرياضية ، و تكونت عينة الدراسة من            

 . مدرسة من إيطاليا  ) 13( الصفوف الخامس والسابع والتاسع في 

مسألة رياضية لفظية وزعـت      ) 42(      استخدم الباحث في هذه الدراسة اختباراً يتكون من         

مسـألة ، والقسـمة          ) 12( مسألة ، والضرب     ) 16( الجمع والطرح   : ع  على العمليات األرب  

مسألة ، وطلب من الطلبة وضع إشارة إلى نوع العملية الحسابية الالزمة لحل المسـألة                ) 14( 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المسائل التي كانت تحتوي أعداداً كسرية كانت . الرياضية اللفظية 

مسائل الرياضية اللفظية التي تحوي أعداد صحيحة ، وأن المسائل التي تحتوي أكثر أخطاء من ال

 . على بيانات زائدة كانت أكثر أخطاء من غيرها ؛ ألنها تشتت ذهن الطلبة 
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  ) 1984( دراسة خضراوي 

     هدفت الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة التي يقع فيها تالميذ الصف الثالث من التعلـيم               

ساسي أثناء تعليمهم للمهارات والمفاهيم والحقائق التي تضمنها المقرر ، والكشف عن أسباب             األ

 . هذه األخطاء ، ووضع مقترحات يمكن أن تسهم في عالجها والوقاية منها 

   اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وطبق دراسته على عينة من تالميذ               

 . ئي تمثل المستويات المختلفة في مدينة سوهاج الصف الثالث االبتدا

   استخدم الباحث في دراسته اختباراً تشخيصياً بعد تحليله لمقرر الرياضيات للصف الثالث من             

التعليم األساسي إلى مفاهيم ومهارات وحقائق بهدف تشخيص األخطاء ، كما استخدم اسـتطالع              

ت فردية لبعض التالميذ الذين أجابوا إجابات رأي معلمي رياضيات الصف الثالث ، وتمت مقابال       

 . خاطئة على بعض بنود االختبار 

أخطاء في األنشطة العددية ، أخطاء في       :    أسفرت الدراسة إلى أن أخطاء التالميذ صنفت إلى         

المسائل اللفظية ، استخدام خاطئ للرموز ، أخطاء في أنشطة القياس ، وتوصلت الدراسة إلى أن 

األخطاء تكمن في ضعف التالميذ في القراءة و طرق التدريس غير الفعالة و زيـادة          أهم أسباب   

 . عدد التالميذ داخل الفصل 

  ) 1979( دراسة هويدي 
     هدفت الدراسة إلى معرفة أهم األخطاء الشائعة في الجبر بين طالب الصف الثاني الثانوي              

 األخطاء ، واتبع الباحث فـي دراسـته          العلمي ، ووضع مقترحات لعالجها وتفسير أسباب هذه       

المنهج الوصفي التحليلي ، وطبق الباحث دراسته على أفراد عينة عشوائية طبقية تكونت مـن               

مدارس البنات ومدارس البنيين ، بعضها حكومية وبعضها اآلخر خاصـة ، بعضـها للمدينـة                

58 



فـاهيم والمهـارات ،     وبعضها اآلخر للريف ، قام الباحث بتحليل محتوى المقرر من حيـث الم            

 : واستخدم اختباراً تشخيصياً للكشف عن األخطاء الشائعة ، وقد أفضت دراسته إلى ما يلي 

 . وجود أخطاء شائعة بين تالميذ الصف الثاني الثانوي علمي في مادة الجبر -

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنيين والبنات في انتشار األخطاء -

 .روق ذات داللة إحصائية بين طلبة الريف والمدينة في األخطاء  ال توجد ف-

   وتعرض الباحث في دراسته إلى بعض األسباب المؤدية لألخطاء ، وأعطى بعض التصورات    

 .التي ربما تفيد في عالج هذه األخطاء 

 :تعليق على المحور الثاني 

علـم الرياضـيات لمراحـل          اهتمت معظم الدراسات في هذا المحور بتشخيص أخطاء في ت         

 . دراسية مختلفة ، ومسببات هذه األخطاء ، ووضع مقترحات وتصورات لعالج هذه األخطاء 

 – تعديل المقروئية    –الكتابة في تعلم الرياضيات     : (    باإلضافة إلى معرفة أثر متغيرات مثل       

 . ات على أخطاء الطلبة في تعلم الرياضي) نوع البيانات في المسألة الرياضية 

   استفاد الباحث في دراسته من هذه الدراسات في إعداد قائمة األخطاء لدى طلبة الصف األول               

الثانوي األدبي ، باإلضافة االطالع على النسب التي تبنتها هذه الدراسات للخطأ الشائع ، وكذلك               

ـ             ه إلجـراء   في كيفية إعداده لالختبار التشخيصي لحل المسألة الرياضية ، ومعرفته بحاجة بحث

 .  مقابالت مع عدد من طلبة الصف األول الثانوي األدبي 
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 دراسات تناولت المسألة الرياضية : المحور الثالث  

  ) 2003( دراسة أبو ناموس 

    هدفت الدراسة لمعرفة عوامل تدني طلبة المرحلة اإلعدادية بمنطقة العين التعليميـة بدولـة              

حل مسائل الرياضيات اللفظية ، وأثر عوامل الجنس والمسـتوى          اإلمارات العربية المتحدة في     

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ، واختار الباحث عينته           . التحصيلي واللغة   

طالباً وطالبة بطريقة عشوائية ، موزعين على الصفوف الثالثة للمرحلة           ) 1124( البالغ عددها   

ية بمنطقة العين  بمعدل شعبة لكل مدرسة من مدارس العين ، وقد      اإلعدادية من المدارس الحكوم

مسائل لفظية مـن مفـردات مـنهج         ) 6( استخدم الباحث في دراسته اختباراً تشخيصياً يحوي        

الرياضيات لكل صف دراسي ، وأسفرت دراسة الباحث إلى وجود ضعف لدى طلبة العينة فـي      

 العملية ، المهارات المرتبطـة بحـل المسـائل ، تطبيـق             تحديد العملية ، تنفيذ   : كل مما يأتي    

، %73 . 1ولوحظ أن المهارات تحتل رأس القائمة وبمتوسط . النظريات ، ذكر نص النظريات 

باإلضافة إلى أنه ال توجد داللة إحصائية بين مستويات الطلبة في حل المسائل اللفظية يعزى إلى    

 . وسط درجات الطلبة تزداد بارتفاع مستواهم الصفيعامل الجنس ، وكما أوضحت النتائج أن مت

  ) 2001( دراسة غالب 

    هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى اكتساب طالب الصف الثامن األساسي بأمانة العاصـمة             

اليمنية للمفاهيم األساسية ومقدرتهم على حل المسألة الرياضية المبنية على تلك المفاهيم ، كمـا               

معرفة الفروق في مستوى اكتساب المفاهيم الرياضية ومقدرتهم علـى حـل            هدفت الدراسة إلى    

 . المسألة الرياضية 
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طالـٍب   ) 406(    اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تكونت عينة الباحـث مـن              

 ) 18( طالبة ، اختيرت من      ) 253( طالباً ، واإلناث     ) 153( وطالبة، إذ بلغت عينة الذكور      

 . مدارس لإلناث  ) 9( مدارس للذكور و  ) 9( ومية منها مدرسة حك

    استخدم الباحث مقياسين ، حيث تم بناء المقياس األول وفق نموذج ديفيس الكتساب المفهوم              

فقرة من نوع االختيار من متعدد ، وبني اآلخر وفق هليدابرانتد لتصـنيف              ) 84( ويتكون من   

 . سألة رياضية م ) 57( المسائل الرياضية وتكون من 

   توصلت الدراسة إلى وجود تدني واضح في مستوى اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية عن             

وبنسـبة          ) 39.16( المستوى المقبول تربوياً ، حيث بلغ متوسط اكتساب الطـالب للمفـاهيم             

مسألة ، كما أظهرت الدراسة وجود تدني واضح أيضاً في مقدرة الطالب على حل ال             % ) 49( 

، كما وأظهرت الدراسة وجـود فـروق ذات         % ) 33( وبنسبة   ) 40.56( الرياضية بمتوسط   

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في عملية اكتساب المفاهيم والمقدرة علـى حـل المسـألة                

 .الرياضية لصالح اإلناث 

 Montague and other ) 2000( دراسة منتيجو وزميله 

بحث أداء طلبة المرحلة المتوسطة واستمراريتهم في حل المسائل الرياضية               هدفت الدراسة ل  

اختار الباحـث  . اللفظية حسب مستوياتهم التحصيلية وحسب طرق الحل واستراتيجياته المتعددة       

عينة دراسته من طلبة الصفين السابع والثامن من إحدى مدارس جنوب والية فلوردا ، وبلغ عدد   

 –متميزين ( وطالبة موزعين حسب معدلهم التحصيلي إلى ثالث مجموعات طالباً  ) 54( عينته 

 ) .   ذوي مشاكل تعلم –متوسطي التحصيل 
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مسائل كالمية مصممة بعناية بشكل انفرادي وعلى        ) 6(     استخدم الباحث اختباراً مكون من      

 ) .  تفكير علني –تفكير صامت ( نوعين 

فـي معـدالت الحـل      ) المتميزون  ( لمجموعة األولى          أظهرت دراسة الباحث تفوق طلبة ا     

وزمن الحل ونسبة الخطأ ، باإلضافة إلى ذلك أتضح أن المتميزين وصـلوا لتلـك المعـدالت                 

بإتباعهم أساليب حل متعددة حسب نمط المسألة الكالمية ، كما ثبت عدم وجود فروق ذات داللة                

 .كير الصامت بين طريقة الحل الكالمية بالتفكير المسموع والتف

   )1999( دراسة بركات 

     هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريب طلبة الصف األول الثانوي على اسـتراتيجية حـل               

المسألة الهندسية في مقدرتهم على حل مسائل في محتوى رياضي ، وتأثير ذلك على بقاء أثـر                 

طالباً ،   ) 112( ة الدراسة من    اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي ، وتكونت عين        . التعلم  

موزعين في أربع شعب من شعب الصف األول الثانوي بمدينة دبي ، بواقع شعبتين كمجموعـة    

استخدم الباحث في دراسته اختبـارين تحصـيليين مـن          . تجريبية وشعبتين كمجموعة ضابطة     

ن علـى تطبيـق    إعداده ، طبق االختبار األول بعد التجربة مباشرة والثاني بعد مرور أسـبوعي            

االختبار األول ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى                  

في أداء طالب الصف األول الثانوي على االختبار األول تعزى لطريقة التـدريس              ) 0. 05( 

 لصالح لصالح المجموعة التجريبية ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار الثاني  

  . ةالمجموعة التجريبي
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  ) 1998( دراسة عبده 

:                هدفت الدراسة إلى معرفة أثر ثالثة متغيرات مرتبطة ببنيـة المسـألة الرياضـية هـي                 

علـى  )  طبيعة المسألة    – قابلية المسألة للتمثيل بالرسم      –معلومات زائدة ال عالقة لها بالحل       ( 

 . ألساسي في حل مسائل رياضية فيزيائية لفظية قدرة طلبة الصف العاشر ا

طالباً وطالبة من طلبة     ) 280(   اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي ، وتكونت عينته من           

الصف العاشر األساسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظـة جنـين ، مـنهم                     

م الباحث في دراسته اختباراً تحصيلياً وزع على عينة         استخد. طالبة   ) 140( طالباً و    ) 140( 

 : وقد توصلت دراسة الباحث إلى ما يلي . الدراسة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء الطلبة يعزى إلى متغير المعلومات الزائدة               -

 . وذلك لصالح المسائل غير المشتملة على معلومات زائدة 

ة إحصائية بين متوسطي أداء الطلبة يعزى إلى متغير قابليـة المسـألة              توجد فروق ذات دالل    -

 . للتمثيل بالرسم وذلك لصالح المسألة القابلة للتمثيل بالرسم 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء الطلبة يعزى إلى متغير طبيعـة المسـألة      -

 .وذلك لصالح المسائل ذات الطبيعة المادية 

  ) 1997( بة وزميله دراسة عبان

 ، ومـدى اختالفهـا      ة    هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة وتكرار أخطاء حل المسألة الحسـابي          

 . بحسب جنس الطلبة ومستوى أدائهم على االختبار 

طالٍب  ) 287(    اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من 

 . س االبتدائي بمدينة العين اإلماراتية وطالبة في الصف الخام
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 .  استخدم الباحث في دراسته اختباراً تم إعداده من قبل الباحث ليخدم أغراض دراسته 

  أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر أخطاء حل المسألة شيوعاً هي أخطاء العمليات ، ثم أخطاء                

الكتمال ، باإلضافة إلى أن أكثر األخطاء       الحسابات ، ثم أخطاء عدم المحاولة ، ثم أخطاء عدم ا          

إسهاماً في التمييز بين الجنسين هي أخطاء الحسابات وأخطاء عدم المحاولة ، وبواقع يشير إلى               

شيوع هذين النوعين من األخطاء لدى الذكور أكثر من اإلناث ، وأشارت الدراسة إلى اختالف                

 . نسب شيوع األخطاء بحسب مستوى التحصيل لدى الطلبة 

  ) 1996( دارسة عفانة 

    هدفت الدراسة إلى تحديد صعوبات التفكير في حل المسائل الرياضية لدى طالب الصـفين              

 . الثاني الثانوي والثالث الثانوي علمي بمدينة غزة باستخدام التحليل العاملي 

طالٍب  ) 710(    اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبـاً و           ) 380( وطالبة من مدارس الثانوية بمحافظة غزة ، وقُسمت عينـة الدراسـة إلـى               

وقد استخدم الباحث في دراسته استبيان من خالله اسـتطاع          . طالبة بطريقة عشوائية     ) 330( 

 .  الصعوبات المتعلقة بالتفكير في حل المسائل الرياضية دالباحث تحدي

فقرة من فقـرات االسـتبيان ،        ) 18( رت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات تمثلت في            أسف

وهي تمثل صعوبات التفكير في حل المسألة الرياضية لدى الفئة المستهدفة ، وباإلضافة  إلـى                

ذلك أفضت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين صعوبات التفكير في حل المسائل الرياضـية               

راسي ، ولم يكن هناك أي أثر لمتغير الجـنس والصـف الدراسـي علـى                وتحصيل الطلبة الد  

 . التفكير في حل المسائل الرياضية تصعوبا
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  ) 1995( دراسة الشريف 

.       هدفت الدراسة إلى معرفة واقع امتالك تالميذ الصف السادس مهارات حل المسألة الكالمية            

تلميـذاً   ) 1403( ، وتكونت عينة البحث من      اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي        

من منطقة العين التعليمية بدولة اإلمارات بطريقة عشوائية طبقية ، وذلك باختيار خمس مدارس              

تلميذاً من كل مدرسـة مـن        ) 20(  ، ثم قام الباحث باختيار       ةعشوائياً من إحدى عشرة مدرس    

ي دراسته اختباراً تحصيلياً من النـوع       المدارس الخمسة بشكل عشوائي ، وقد استخدم الباحث ف        

المقالي لقياس مدى امتالك التالميذ لمهارات حل المسألة الرياضية الكالمية ، وأسفرت دراسـة              

 : الباحث إلى ما يلي 

 % .      59 نسبة النجاح في مهارة تحديد المعطيات -

 % .60 نسبة النجاح في مهارة تحديد المطلوب -

  % . 56رة تحديد العمليات المستخدمة في حل المسألة الرياضية  نسبة النجاح في مها-

  % .35 نسبة النجاح في مهارة تحديد الجمل العددية -

  % .24 نسبة النجاح في مهارة تنفيذ الحل والحصول على جواب -

  % . 18 نسبة النجاح في مهارة التأكد من صحة الحل أو معقوليته تساوي -

رت الدراسة أن هناك انخفاضاً في مستوى امتالك التالميذ لمهارات حل              وبناء على ذلك أظه   

 .  المسألة الرياضية الكالمية 
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  Lewis and other  )1994( دراسة لويس وزميله 

    هدفت الدراسة إلى الكشف عن القدرة على فهم العالقات الرياضية من خالل الجمل الواردة              

 . لحسابية لدى الطلبة  اللفظية اةفي المسائل الرياضي

طالباً وطالبة من طلبة جامعة سانتاباربارا ، وكان متوسط          ) 122(    تكونت عينة الدراسة من     

مسـائل   ) 10( وقد استخدم الباحث في دراسته اختباراً مكوناً من         . عاماً   ) 19( أعمار العينة   

كل يواجهونهـا عنـد حلهـم       لفظية حسابية ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يعانون من مشا          

المسائل اللفظية ، ترجع المشاكل إلى فهم الجمل الواردة في المسائل الرياضية اللفظية ، وقـدرة              

 .الطلبة على ترتيب وتنظيم الجمل الواردة في المسألة 

  Thomas and others ) 1993 ( وندراسة توماس وآخر

ية حـل المسـألة الرياضـية المتعلقـة              هدفت الدراسة إلى الوصول إلطار محدد حول كيف       

، ومسائل أخرى غير روتينية لـدى       )  القسمة   – الضرب   – الطرح   –الجمع  ( بالعمليات األربع   

 .أطفال الصفوف االبتدائية المبكرة 

طالباً وطالبة من هذه المرحلة وأعد الباحث اختباراً لـذلك ،            ) 70(    اختار الباحث عينته من     

 إلى مقابالت منفردة أجراها الباحث      ةمنفرد على أفراد عينة بحثه ، باإلضاف      وقام بتطبيقه بشكل    

طفالً استعملوا استراتيجية واضحة فـي      ) 32( ولقد أسفرت دراسة الباحث إلى أن       . مع الطلبة   

مسائل من مسائل االختبار،   ) 7( طفالً أجابوا بدقة عن  ) 32( مسائل من االختبار ،  ) 9( حل 

لم يكونوا قادرين على إجابة األسئلة بدقة ، باإلضافة إلى أن الكثير مـن األطفـال   أطفال   ) 5( 

استطاعوا حل معدل كبير من المسائل التي تتعلق بحاالت الضرب والقسمة بطريقة أسرع ممـا               

 . كان  يفترض 

66 



   وتوصل الباحث في دراسته إلى أن استراتيجيات األطفال في حل المسائل يمكـن أن تـوفر                

عمل موحد في كيفية التفكير في حل المسائل في الصفوف االبتدائية المبكرة ، وهذا اإلطار إطار  

 .  القى القبول من الطلبة والمدرسين 

 Willie ) 1991( دراسة ولي 

    هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب على استخدام اآلالت الحاسبة في القدرة علـى حـل                

تحصيلي لطالب المدن في الصف الثامن في مقاطعة أوكلند فـي           المسائل الرياضية والمستوى ال   

 . والية متشقن في الواليات المتحدة األمريكية ، واتجاهاتهم نحو حل المسائل الرياضية 

طالباً وطالبة من طلبة الصف الثامن ، ووزعـت عينـة            ) 129(    تكونت عينة الدراسة من     

 .رى تجريبية الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخ

   أعد الباحث في دراسته اختباراً مكوناً من عدد من المسائل الرياضية ، ثم قام بتطبيق قبلـي                 

لالختبار على المجموعتين الضابطة والتجريبية ، ومن ثم قام بتدريب المجموعة التجريبية على             

لالختبـار علـى    استخدام اآلالت الحاسبة لمدة تسعة أسابيع ، وقام بعـدها بـالتطبيق البعـدي               

 : وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى ما يلي . المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين الطالبات في المجموعة التجريبيـة               -

 . لصالح التجريبية ةوالمجموعة الضابط

ن الطالب في المجموعة التجريبية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بي-

  . ةوالمجموعة الضابط

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعـدي بـين طلبـة المجموعـة التجريبيـة                  -

 . لصالح التجريبية ةوالمجموعة الضابط
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 وجود فروق جوهرية في اتجاهات الطالبات نحو حل المسائل الرياضية بـين المجمـوعتين               -

  . ةريبية لصالح التجريبيالضابطة والتج

   وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بضرورة االهتمام بتـدريب الطلبـة علـى اآلالت الحاسـبة      

 .واالهتمام بتنمية اتجاهات الطالب نحو حل المسائل الرياضية 

 Roberta  ) 1991( دراسة روبيرتا 

قدرة على حـل المسـائل          هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم التعاوني على زيادة ال          

الرياضية ، ولتحديد عما إذا كان أقل مستوى من التعلم التعاوني يستطيع مساعدة الطالب فـي                

قام الباحث بتطبيق هذه الدراسة على طالب الثانوية        . زيادة مهاراتهم في حل المسائل الرياضية       

 . في مادتي الجبر والهندسة 

دراسته أدوات للتقييم تحتوي على اختبارات مهارات          استخدم الباحث من جامعة رميديال في       

االختيار المتعدد ، وأسئلة نصف مفتوحة ، و قسم الباحث عينته إلى مجموعتين إحداها يتعلمون               

 . بالتعلم التعاوني واألخرى بدون تعلم تعاوني 

ئل     وقد أسفرت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تعلم كيفيـة حـل المسـا                

الكالمية في الجبر والبراهين المكتوبة في الهندسة لصالح المجموعة التي تتعلم بالتعلم التعاوني ،      

باإلضافة إلى استنتاج أن التعلم التعاوني زاد بوضوح من قدرات الطالب على حـل المسـائل                

 .  الرياضية وقدراتهم التحصيلية 
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 Emery ) 1990( دراسة امري 

إلى معرفة أثر استخدام التعلم الذاتي في المقدرة على حل المسائل الرياضية ،     هدفت الدراسة 

طالباً وطالبة من الصف الثـامن قسـمت إلـى ثالثـة             ) 55( حيث تكونت عينة الدراسة من      

 : مجموعات 

تعلمت أساليب تعلم ذاتي خاصة بحل مسـألة محـددة ، وكيـف ومتـى      :  المجموعة األولى    -

 ) .  تجريبية مجموعة. ( يستخدمها 

 . أعطيت مسائل بأنواع متعددة ولكن بدون أن تعط أساليب التعلم الذاتي :  المجموعة الثانية -

.        أعطيت مسائل بنوع واحد ، ولكنها لم تعـط أسـاليب  الـتعلم الـذاتي       :  المجموعة الثالثة    -

 ) . مجموعة ضابطة ( 

 ، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن الطالب في            استخدم الباحث في دراسته اختبار قبلي وبعدي      

المجموعة األولى أظهرت تفوق ملحوظ على المجموعة الثانية والثالثة باإلضـافة إلـى تفـوق               

وبذلك يكون للتعلم الذاتي أثر في المقدرة علـى حـل           . الذكور على اإلناث في كل المستويات       

 . المسائل الرياضية 

  ) 1989( دراسة جويعد 

اسة إلى معرفة أثر تدريب طلبة الصف الثالث اإلعدادي على استراتيجية حل المسألة             هدفت الدر 

 . الجبرية في مقدرتهم على حل مسائل محتوى رياضي ، وأثر ذلك في بقاء أثر التعلم

طالباً وطالبة  ) 180(     اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من       

 شعب من شعب الصف الثاني اإلعدادي في لواء عجلون بـاألردن ، بواقـع                )6( توزعت في   

 ..                       ثالث شعب ذكور وثالث شعب إناث 
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 مجموعة  –مجموعة باستراتيجية ومحتوى مباشر     ( وزعت هذه الشعب على ثالث مجموعات ،        

عـدل شـعبتين لكـل      ، بم )   مجموعة بدون اسـتراتيجية      –باستراتيجية ومحتوى غير مباشر     

استخدم الباحث في دراسته اختبـارين تحصـيليين ، طبـق           . مجموعة، وكل شعبة من مدرسة      

 . االختبار األول بعد التجربة مباشرة واالختبار الثاني بعد مرور أسبوعين على االختبار األول 

ر األول     أسفرت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة علـى االختبـا              

تعزى لطريقة التدريس ولصالح كل من المجموعتين األولى والثانية باإلضافة إلى وجود فروق             

ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة على االختبار الثاني تعزى لطريقة التدريس ولصالح كل من               

 .   المجموعتين األولى والثانية 

  : تعليق على المحور الثالث

 :  المحور على ما يلي ركزت الدراسات في هذا

 دراسات اهتمت ببنية المسألة الرياضية وأثرها على قدرة الطلبة على التعامل مـع المسـألة                -

  ) . 1994( ،  ودراسة لويس  ) 1998( الرياضية مثل دراسة عبده 

 دراسات اهتمت بتحديد األخطاء في حل المسألة الرياضية وتأثير متغيرات على األخطاء في              -

)   استراتيجيات الحل -لغة المسألة – المستوى التحصيلي – بنية المسألة –الجنس : ( ل حلها مث

،  ) 1997( ، ودراسة عبانبه     ) 1999( ، ودراسة بركات     ) 2003( مثل دراسة أبو ناموس     

  )  . 1995( ودراسة الشريف 

ى حلها وأثر ذلـك      دراسات تناولت أساليب واستراتيجيات حل المسألة الرياضية والتدريب عل         -

، ودراسـة بركـات           ) 2000( في مقدرتهم على حل المسألة الرياضية مثل دراسـة منتيجـو        

  ) . 1989( ، ودراسة جويعد  ) 1990( ، ودراسة امري  ) 1999( 
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 دراسات تناولت أثر التعلم التعاوني واستخدام الحاسبة في المقدرة على حل المسألة الرياضية              -

  ) . 1991( ، ودراسة ولي  ) 1991( روبيرتا مثل دراسة 

  استفاد الباحث من دراسات هذا المحور في تحديد بعض األخطاء في حل المسألة الرياضية ،               

 .       باإلضافة إلى التعرف على أساليب واستراتيجيات حل المسألة الرياضية 

 :تعليق على الدراسات السابقة 

لتي استطاع الباحث اإللمام بها على بناء وتجريب برامج لهـا                ركزت الدراسات السابقة وا   

تأثير على تعلم مادة الرياضيات ، أو تشخيص أخطاء في تعلم مقررات الرياضيات ، أو تنـاول            

المسألة الرياضية من حيث البنية واستراتيجيات الحل وأساليب التطوير والتدريب علـى حـل              

 : لحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي المسألة الرياضية ، واختلفت الدراسة ا

 اعتمدت معظم الدراسات التي تناولت بناء برامج مقترحة على المـنهج التجريبـي ، ولكـن                 -

دراسة الباحث اعتمدت على المنهجين الوصفي و التجريبي وذلـك باعتمادهـا علـى اختبـار                

ي األدبي تم إعداده مـن      تشخيصي ألخطاء حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانو         

 . قبل الباحث نفسه ، ثم بناء برنامج مقترح لعالج  األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية 

 ركزت أغلب الدراسات التي تناولت األخطاء على تشخيصها بالدرجة األولـى دون وضـع               -

 . قترح لعالجها عالج لها، ولكن دراسة الباحث قامت بالتشخيص لألخطاء،ومن ثم بناء برنامج م

 الدراسات التي تناولت المسـألة الرياضـية تعرضـت لـبعض عناصـر بنيـة المسـألة ،          -

واستراتيجيات وأساليب حلها ، ولكن دراسة الباحث وضعت برنامجاً مقترحاً متضمن مجموعة             

من الخبرات واألنشطة والوسائل وطرق واستراتيجيات التدريس والتقـويم ؛ بغـرض عـالج              
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شائعة لدى الطلبة في حل المسألة الرياضية والمساهمة في تنمية قدرة الطلبة على حل              األخطاء ال 

 . المسألة الرياضية واالتجاه نحوها وإثارة دافعيتهم لتعلم مادة الرياضيات 

 الدراسات السابقة تناولت مراحل دراسية مختلفة ، ولكن هذه الدراسة تعد هي األولى حسـب                -

 . ى طلبة العلوم اإلنسانية بغزة في مادة الرياضيات علم الباحث التي تجرى عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



 

 

 

�

 
 

 منهج الدراسة* 
 

 مجتمع الدراسة * 
 

 عينة الدراسة * 
 

 أدوات الدراسة * 
 

 إجراءات الدراسة * 
 

 األساليب اإلحصائية  * 

 

 

 الفصل الرابع
�الطريقة واإلجراءات

 



 الفصل الرابع 

 الطريقة واإلجراءات

هجية الدراسة وتحديد مجتمعها واختيار عينتها ، باإلضـافة           يتناول الباحث في هذا الفصل من     

إلى أدوات الدراسة ، وإجراءات الدراسة ، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في الوصـول              

 : إلى نتائج الدراسة وتحليلها ، وفيما يلي وصف للعناصر السابقة 

 : منهج الدراسة 

وصفي والتجريبي ، حيث اهتمت الدراسة بالتعرف           اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهجين ال      

على األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي، وبنـاء               

برنامج مقترح لعالج هذه األخطاء ، ومن ثم التعرف على فاعلية البرنـامج المقتـرح لعـالج                 

 . األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية 

 : الدراسة مجتمع

     يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي األدبي بمدارس محافظة رفـح              

للفصل الدراسـي الثـاني ،       ) 2007 – 2006( التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي       

ـ     ) 1384( طالباً وطالبة ، حيث بلغ عدد الطـالب          ) 3027( والبالغ عددهم    دد طالبـاً ، وع

  )  .  1( طالبة ، ملحق رقم  ) 1643( الطالبات 
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 : عينة الدراسة 

 :  عينة الدراسة الوصفية -1

     وهي العينة التي تم تطبيق االختبار التشخيصي عليها ، وذلك لتحديد األخطاء الشائعة فـي               

طالباً،  ) 139 ( طالٍب وطالبة ، منهم   ) 303( حل المسألة الرياضية ، إذ تكونت هذه العينة من          

طالبة من طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، حيث تم اختيار هـذه العينـة بطريقـة       ) 164( 

من مجتمع الدراسة األصلي المكون من أربع عشـرة مدرسـة ،            % 10عشوائية طبقية وبنسبة    

حـث  وهي تمثل جميع مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة رفح ، والختيار هذه العينة اتبـع البا              

 : الخطوات التالية 

 . حصر مدارس الذكور -

 . اختار الباحث ثالثة مدارس من مدارس الذكور بالقرعة -

 .من كل مدرسة  ) 2(  اختار الباحث الشعبة التي تحمل رقم -

 . حصر مدارس اإلناث -

 .  اختار الباحث أربعة مدارس من مدارس اإلناث بالقرعة -

 . من كل مدرسة  ) 2( مل رقم  اختار الباحث الشعبة التي تح-

 : والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة الوصفية 
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  )1 (جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة الوصفية

 عدد الطلبة الشعبة المختارة عدد الشعب اسم المدرسة

 46 2 / 1 3 للبنيين) ب ( كمال عدوان الثانوية 

 47 2 / 1 3 للبنيين) أ ( شهداء رفح الثانوية 

 46 2 / 1 3 رأس الناقورة الثانوية للبنيين

 41 2 / 1 7 للبنات) أ ( القادسية الثانوية 

 40 2 / 1 9 للبنات) ب ( القدس الثانوية 

 42 2 / 1 5 رابعة الثانوية للبنات

 41 2 / 1 9 شفا عمر الثانوية للبنات

 303 7 39 المجموع

 

 : عينة الدراسة التجريبية -2

 تكونت عينة الدراسة التجريبية من طلبة الصف األول الثانوي األدبي الذين ينتمـون إلـى                  

مجتمع الدراسة ولم يتم تطبيق االختبار التشخيصي عليهم ، وتم اختيارهم بطريقة قصدية لتسهيل 

إجراءات الدراسة ، وتكونت العينة من أربع شعب ، شعبتين ذكور من مدرسة كمـال عـدوان                     

حيث تمثل المجموعة الضابطة شعبة ذكـور       .  ، وشعبتين إناث من مدرسة رابعة العدوية         )أ  ( 

وشعبة إناث ، وكذلك المجموعة التجريبية ، وبهذا يكون عدد أفراد عينة الدراسـة التجريبيـة                     

 :والجدول التالي يوضح ذلك . طالباً وطالبة  ) 165( 
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 ) 2 (جدول رقم 

 يبيةعينة الدراسة التجرتوزيع 

 
 المجموع العدد التجريبية العدد الضابطة 

 81 40 3 / 1 41 1 / 1كمال عدوان أ  

 84 43 3 / 1 41 1 / 1 رابعة للبنات

 165 83  82  المجموع 

 

 : أدوات الدراسة 

لمسألة الرياضية لـدى        نظراً آلن الدراسة الحالية تهدف إلى تحديد األخطاء الشائعة في حل ا           

الطلبة الصف األول الثانوي األدبي ، ومن ثم الحكم على فاعلية البرنامج المقترح في عالج هذه                

 : األخطاء ؛ لذلك تم إعداد أدوات البحث التالية 

 .  استبيان مفتوح -

 . االختبار التشخيصي -

 . ضية لدى الطلبة  البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الريا-

 ) .  البعدي –القبلي  ( ي االختبار التشخيص-

 

 

 

 المجموعة 

 المدرسة
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 : االستبيان المفتوح 

      قام الباحث بتصميم استبيان مفتوح مكون من فقرتين ، للتساؤل عن وجود األخطاء الشائعة 

في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، وحصر هذه األخطـاء مـن                 

  ) 2( ملحق رقم . ة نظر معلميهم  وجه

 : االختبار التشخيصي 

أداة تستخدم للكشف عن مواطن القوة والضعف أو األخطاء لموضوع دراسي معـين أو                   " 

  ) .              41 : 2006عالم ، " ( لمهمات تعليمية محددة 

ع فقرات االختبار بحيـث     وذلك بتجزيء المهارة أو المهمة التعليمية إلى أبسط جزيئاتها ، ووض          

تقيس كل جزئية من تلك الجزيئات ، دون النظر إلى ما يحصل عليه الطالب من درجات بقدر ما 

 . تنظر إلى ما يقع فيه الطالب من أخطاء ، وبذلك يمكن توفير األساليب المناسبة للعالج 

 : وقد مر بناء االختبار التشخيصي بالخطوات التالية 

 . دراسة االستطالعية على المعلمين القيام بال : أوالً

 . تحديد الهدف من االختبار  : ثانياً

 . تصميم فقرات االختبار  : ثالثاً

 . كتابة تعليمات االختبار  : رابعاً

 . قياس صدق االختبار  : خامساً

  قياس ثبات االختبار     : سادساً

 .حساب زمن االختبار  :  سابعاً
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  : االستطالعية القيام بالدراسة: أوالً 

معلماً ومعلمة ، ممن يدرسون طلبـة      ) 20(      وقد تم من خاللها توزيع استبيان مفتوح على         

الصف األول الثانوي األدبي ؛ وذلك بهدف تحديد أهم األخطاء في حل المسألة الرياضية لـدى                

 .  الطلبة 

ألدب التربوي والدراسات السابقة          وبناء على الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث وا        

خطأ في حل المسألة الرياضية ، ملحق رقم     ) 25( المتعلقة بموضوع البحث توصل الباحث إلى 

 )3 . (  

  :  التشخيصيتحديد الهدف من االختبار: ثانياً 

     يهدف االختبار إلى التأكد من وجود األخطاء في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصـف               

ول الثانوي األدبي ، وتحديد النسب المئوية لهذه األخطاء ؛ حتى يتمكن الباحث مـن وضـع                 األ

 . برنامج مناسب لعالج األخطاء الشائعة 

 : تصميم فقرات االختبار : ثالثاً 

 :      إلعداد فقرات االختبار التشخيصي قام الباحث بالخطوات التالية 

 حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي          بعد أن حدد الباحث قائمة األخطاء في       -

األدبي ، وجب عليه التعرف على األخطاء التي يقع فيها الطلبة والنسب المئوية لهذه األخطاء ،                

وبالتالي تحديد أي األخطاء التي تمثل خطأ شائعاً ، لذلك قام الباحث بتصميم فقـرات االختبـار                 

 . تحديدها ، بحيث يكون لكل خطأ فقرة تقيسه مستعيناً بقائمة األخطاء التي تم 
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القسم األول  : فقرة ، بحيث ينقسم االختبار إلى قسمين         ) 25(  أعد الباحث اختباراً مكوناً من       -

فقرة يلتزم الطالب بما هو مطلوب منه فقط ، ويتكون القسم الثـاني مـن                   ) 19 (منه يتكون من 

 .فقرات من نوع االختيار المتعدد  ) 6( 

  :  تعليمات االختبار : رابعاً 

 :       قدم الباحث االختبار بمجموعة من التعليمات مراعياً فيها ما يلي 

 .  اسم الطالب ومدرسته -

 .  تحديد الهدف من االختبار -

 .  تحديد عدد فقرات االختبار وطريقة اإلجابة عنها -

 .  وضع مثال يوضح كيفية اإلجابة على الفقرات -

 : صدق االختبار  : خامساً

يقيس االختبار ما وضع لقياسه " صدق االختبار بأنه  ) 104 : 2003(    يعرف األغا واألستاذ 

 : ، ومن أجل ذلك استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق االختبار هما "دون زيادة أو نقصان 

 :) المضمون (  صدق المحتوى -1

موعة من المحكمين تضم متخصصـين فـي مجـال               قام الباحث بعرض االختبار على مج     

تدريس الرياضيات ومشرفي مبحث الرياضيات ، وكان من بينهم مدرسون في الجامعات بدرجة             

 : الدكتوراة والماجستير ، بهدف االستفادة من خبرتهم فيما يلي 

 .  مالءمة فقرات االختبار لألخطاء الشائعة التي تم حصرها -

 . صياغة فقرات االختبار -

 . مقترحات بخصوص االختبار عموماً -
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عدد هؤالء المحكمين والجهة التي يعملون بهـا ، وفـي ضـوء              ) 4(     ويوضح ملحق رقم    

 . مالحظات المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة 

 :  االتساق الداخلي -2

 إلى قوة ارتباط الفقرة      يشير" صدق االتساق الداخلي بأنه      ) 122 :  1997(       يعرف األغا   

لذلك قام الباحث بالتجربة االستطالعية لالختبار على عينة من طلبـة        " . أو البند بالدرجة الكلية     

طالباً وطالبة ، وذلك بعد انتهاء طلبة العينـة          ) 60( الصف األول الثانوي األدبي ، بلغ عددها        

. ذي تم وضع فقرات االختبار عليـه   االستطالعية من دراسة الكتاب األول لمقرر الرياضيات ال       

ثم قام الباحث بحساب معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية مستخدماً 

      .  في ذلك معادلة بيرسون لحساب معامل االرتباط لدرجات خام 

 والدرجـة   معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار         ) 5(    يبين ملحق رقم    

 إلـى   0.28الكلية لالختبار ، ويتضح من الملحق أن معامالت االرتباط لفقرات االختبار بـين              

وهذا يدلل على أن االختبار      ) 0.01 ،   0.05(   وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة          0.69

 . يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 

 : ثبات االختبار : سادساً 

الحصول على النتائج نفسها تقريبـاً      " الثبات على أنه     ) 355 : 1994( بو ناهية         يعرف أ 

 –، ولحساب الثبات اسـتخدم الباحـث طريقـة كـودر     " عند تكرار القياس في نفس الظروف      

 .  والتجزئة النصفية 21ريتشاردسن 
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  : 21 ريتشاردسن – طريقة كودر -1

 ، حيث وجـد     21 ريتشاردسن   –تبار بطريقة  كودر           تم حساب معامل الثبات لفقرات االخ     

وهي قيمة تدل على أن االختبار يتمتـع         ) 0.881( أن قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة تساوي        

                             .    بدرجة جيدة من الثبات 

 :  التجزئة النصفية -2

وباستخدام معادلة سبيرمان    ) 0.757(      تم حساب معامل ارتباط بين نصفي االختبار فكان         

وهذا معامل ثبات يدل على أن       ) 0.862( براون للتعديل أصبح معامل الثبات لالختبار يساوي        

 .   االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات 

 : زمن االختبار : سابعاً 

 :        لحساب متوسط زمن أداء االختبار قام الباحث بالخطوات التالية 

يب أوراق اإلجابة لطلبة العينة االستطالعية حسب الزمن الذي استغرقه كل طالب وطالبة              ترت -

 . ألداء االختبار بالدقائق 

 .  فصل اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى لهذه األزمنة -

 .  حساب متوسط زمن أداء اإلرباعي األعلى للطالب والطالبات -

 . ى للطالب والطالبات  حساب متوسط زمن أداء اإلرباعي األدن-

 .  حساب متوسط زمن أداء االختبار -

 :والجدول التالي يوضح ذلك 
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  )3 (جدول رقم 

 متوسط زمن أداء االختبار

متوســط زمــن أداء  البيان

 اإلرباعي األعلى 

متوسط زمن أداء    

 اإلرباعي األدنى

 متوسط زمن األداء

ــار  االختبــــ

 التشخيصي

 

50 

 

70 

 

60 
 

لتأكد من ثبات وصدق االختبار وحساب زمن أداء االختبار ، وبذلك يصبح االختبار مما سبق تم ا

  ) 6( ملحق رقم . جاهز للتطبيق على عينة الدراسة الوصفية 

 : تطبيق االختبار 

 :      قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة الدراسة الوصفية مراعياً ما يلي 

 . اب الجزء األول من المقرر قبل تطبيق االختبار التشخيصي  التأكد من إنهاء الطلبة دراسة كت-

 .  حصول الباحث على إذن الوزارة والمديرية بالتطبيق في مدارسها -

 االستعانة بالمدرسين ومدراء المدارس التي تم فيها التطبيق ، للتأكيد عليهم باالهتمام والجدية              -

 . في تطبيق االختبار 

 : تصحيح االختبار 

 بعد االنتهاء من تطبيق االختبار على جميع طلبة عينة الدراسة الوصفية ، قـام الباحـث                     

بتصحيح االختبار على أساس إعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ، وإعطاء صفر لكل إجابة 

 .خاطئة 
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كل  االختبار ، وإعداد قائمة باألخطاء لدى الطلبة ونسبة شيوع           ت    ثم قام الباحث بتفريغ بيانا    

خطأ ، وذلك بهدف تحديد األخطاء الشائعة وفقاً للنسبة التي تبناها الباحث في التعريف اإلجرائي               

          :وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول من أسـئلة الدراسـة وهـو                . للخطأ الشائع   

  "دبـي ؟    ما األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثـانوي األ             " 

 :والجدول التالي يوضح ذلك 

  ) 4( جدول رقم 

 عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة والنسب المئوية لكل منهما

عدد اإلجابات  الفقرة الرقم

 الصحيحة

نسبة اإلجابات 

 الصحيحة

عدد اإلجابات 

 الخاطئة

نسبة اإلجابات 

 الخاطئة

 47.2 % * 143 52.8%  160فهم لغة المسألة                         1
تحديد المعطيات في  2

 43.3 % * 131 56.7 % 172  المسألة

تحديد البيانات الزائدة في  3
 29.3 % 88 70.7 % 215 المسألة

تحديد البيانات الناقصة  4
 27.7 % 83 72.3 % 220 في المسألة

اإلخفاق في إيجاد  5
العالقات بين معطيات 

 المسألة 
215 % 70.7 88  %29.3 

 منتحديد المطلوب  6
 56.4% *  171 43.6 % 132  المسألة بصيغة لفظية

من تحديد المطلوب  7
 59.4 % * 180 40.6 % 123  المسألة بصيغة رمزية

ترجمة بيانات المسألة إلى  8
 224 معادالت

%73.7 
79 % 26.3 
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ترجمة بيانات المسألة في  9
 26.3 % 79 73.7 % 224 صورة رموز

بيانات المسألة تمثيل  10
برسم شكل أو تخطيط 

  يساعده على الحل
144  %47.5 159 * % 52.5 

اختيار الفروض المالئمة  11
للحل طبقاً لمفاهيم أو 

 قوانين رياضية
224 % 73.7 79 % 26.3 

كتابة القوانين المناسبة  12
لحل المسألة بطريقة 

 صحيحة
239  %78.6 64 % 21.4 

تنظيم خطوات حل  13
 13.3 % 39 86.7 % 264 لة والتسلسل فيهاالمسأ

تحديد مواطن الغموض  14
 6.7 % 19 93.3 % 284 عند حل المسألة 

البحث عن طرق حل  15
 29.6 % 89 70.4 %  214 بديلة

استخدام الحاسبة في  16
 61.0 % * 185 39.0 % 118  العمليات الرياضية

طريقة التفكير في حل  17
 22.4 % 67 77.6 % 236 المسألة

التعويض الصحيح في  18
 64.9 % * 197 35.1 % 106  قانون حل المسألة

 30.3 % 91 69.7 % 212 التنبؤ بطريقة الحل 19
تحديد القانون المناسب  20

 22.1 % 66 77.9 % 237 لحل المسألة 

فهم المفاهيم الواردة في  21
 26.7 % 80 73.3 % 223  المسألة

ي تحديد طبيعة الحل ف 22
 215 المسألة

% 70.7 
88 % 29.3 
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اتفاق المطلوب مع ناتج  23
 20.1 % 60 79.9 % 245 الحل        

 20.5 % 61 79.5 % 244 تحديد طبيعة الجواب 24
 47.3 % * 143 52.7 % 162  التأكد من صحة الحل 25

 تدل على الخطأ الشائع* 

 ) :      البعدي –القبلي  ( شخيصياالختبار الت

  أعد جزء من هذا االختبار من نفس أسئلة االختبار التشخيصي ، حيث قام الباحث بتحليـل                   

نتائج االختبار التشخيصي ، وتحديد الفقرات التي تمثل أخطاء شائعة حسب النسبة التي تبناهـا               

 . فقرات  ) 8(الباحث في التعريف اإلجرائي للخطأ الشائع ، وقد بلغ عددها 

فقرة ، بواقع       ) 16( فقرة جديدة لكل خطأ وبذلك أصبح االختبار مكون من             وأضاف الباحث   

 . فقرة لكل خطأ  ) 2( 

    ثم قام الباحث بحساب ثبات االختبار واالتساق الداخلي له من خالل إجابات العينة التجريبية              

هذا يدلل على   ، و  ) 0.832( التي طبق عليها االختبار القبلي ، حيث بلغ معامل ثبات االختبار            

أن معامالت االرتباط لفقرات االختبار القبلي بين  ) 5( ويبين جدول رقم . ثبات مرتفع لالختبار 

 وهي قيم دالة إحصائياً ، وهذا يدلل على أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من               0.604 إلى   0.314

صبح االختبار جاهز فـي     وقد تم تحديد التعليمات الخاصة باالختبار ، وبهذا أ        . االتساق الداخلي   

  ) .7( صورته النهائية  ملحق رقم  
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  ) 5( جدول رقم 

 معامالت االرتباط لدرجة كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات االختبار القبلي 
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.359 فهم لغة المسألة  .1
 0.01لة عند دا 0.426 فهم لغة المسألة  .2
 0.05دالة عند  0.349 تحديد المعطيات في المسألة  .3
 0.01دالة عند  0.432 تحديد المعطيات في المسألة  .4
 0.01دالة عند  0.404 تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية  .5
 0.05دالة عند  0.326 تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية  .6
 0.01دالة عند  0.551 غة رمزيةتحديد المطلوب من المسألة بصي  .7
 0.05دالة عند  0.352 تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية  .8
 0.01دالة عند  0.604 تمثيل بيانات المسألة برسم شكل تخطيطي  .9
 0.01دالة عند  0.555 تمثيل بيانات المسألة برسم شكل تخطيطي .10
 0.05د دالة عن 0.314 التعويض الصحيح في قانون حل المسألة .11
 0.01دالة عند  0.482 التعويض الصحيح في قانون حل المسألة .12
 0.05دالة عند  0.326 استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية .13
 0.01دالة عند  0.432 استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية .14
 0.05دالة عند  0.386 )التحقق ( التأكد من صحة الحل  .15
 0.05دالة عند  0.337 ) التحقق (التأكد من صحة الحل  .16

 0.304 =)0.05(وعند مستوى داللة ) 38(الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة 

 0.393 =)0.01(وعند مستوى داللة ) 38(الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة 
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 :ضبط بعض متغيرات الدراسة 

 –العمر الزمنـي    ( التجربة مثل        قام الباحث بضبط بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها على         

 االختبـار   – المستوى االقتصادي واالجتمـاعي      - التحصيل العام    –التحصيل في الرياضيات    

 ) . القبلي في األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية 

   : العمر الزمني : أوالً 

ت المدرسة الخاصة     تم الحصول على العمر الزمني لطلبة عينة الدراسة التجريبية من سجال           

: بأحوال الطلبة ، وتم حساب متوسط األعمار واالنحراف المعياري لكـل مـن المجمـوعتين                

 .الضابطة و التجريبية ومن ثم داللة الفروق بينهما 

 : التحصيل في الرياضيات : ثانياً 

 اعتمد الباحث درجات التحصيل في الرياضيات التي حصل عليها طلبـة عينـة الدراسـة                  

فـي مـادة     ) 2007 – 2006( تجريبية في اختبار نهاية الفصـل األول للعـام الدراسـي            ال

 . الرياضيات، وذلك لقياس تحصيلهم السابق في الرياضيات 

    وتم ضبط التحصيل في الرياضيات من خالل حسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف               

 . المعياري للدرجات ، ومن ثم داللة الفروق بينهما 

 :  التحصيل العام :ثالثاً 

    اعتمد الباحث درجات التحصيل في المباحث الدراسية المختلفة التي حصل عليها طلبة عينة             

وذلك لقياس  ) 2007 – 2006( الدراسة التجريبية في اختبار نهاية الفصل األول للعام الدراسي 

احـث مـن خـالل      وتم ضبط التحصيل في جميع المب     . تحصيلهم السابق في المباحث المختلفة      

 .       حساب المتوسط واالنحراف المعياري للدرجات ، ومن ثم داللة الفروق بينهما 
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 :المستوى االقتصادي و االجتماعي :  رابعاً

، وقطـاع تعليمـي     ) مدينة رفح   (     نظراً ألن أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى منطقة واحدة          

اعية والمعيشية متقاربة جداً ، وهذا مـن شـأنه أن           واحد ، وتكاد تكون الظروف البيئية واالجتم      

 .يجعل المستوى االقتصادي واالجتماعي متقارباً بين طلبة عينة الدراسة التجريبية 

 : االختبار القبلي في األخطاء الشائعة  : خامساً

      تم تطبيق االختبار القبلي على المجموعتين الضابطة والتجريبية ، ومن ثم جمـع بيانـات            

.    الختبار وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجات ومن ثم داللة الفروق بينهما           ا

 : والجداول التالية توضح تكافؤ المجموعات في بعض المتغيرات 

  ) 6( جدول 
 تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في بعض المتغيرات

االنحراف  المتوسط العدد العينة االبيان
يالمعيار  

"ت"قيمة  قيمة  
 مستوى الداللة الداللة

 العمر 0.533 16.319 82 ضابطة
 0.593 16.305 83 تجريبية

0.156 0.876 
غير دالة 
 إحصائياً

التحصيل في  16.539 68.207 82 ضابطة
 الرياضيات

 17.298 70.880 83 تجريبية 
1.014 0.312 

غير دالة 
 إحصائياً

 129.732 531.596 83 تجريبية التحصيل العام 118.189 517.530 82 ضابطة
0.728 0.468 

غير دالة 
 إحصائياً

 االختبار القبلي 3.524 5.671 82 ضابطة
 3.635 5.614 83 تجريبية

0.101 0.920 
غير دالة 
 إحصائياً
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  )7( جدول 
 في بعض المتغيرات) ذكور(تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية 

يانالب  المتوسط العدد العينة 
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 العمر 0.521 16.250 41 ضابطة ذكور
 0.640 16.024 40 تجريبية ذكور

1.744 0.085 
غير دالة 
 إحصائياً

التحصيل في  14.468 65.317 41 ضابطة ذكور
 الرياضيات

 
 16.075 65.825 40 تجريبية ذكور

0.150 0.882 
غير دالة 
 إحصائياً

 120.562 493.688 40 تجريبية ذكور التحصيل العام 101.750 499.390 41 ضابطة ذكور
0.230 0.818 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.561 2.338 3.650 40 تجريبية ذكور االختبار القبلي 2.222 3.366 41 ضابطة ذكور
 غير دالة  0.577

 

  ) 8( جدول 

 في بعض المتغيرات) إناث(تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 

  

: أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين          ) 8 ،   7 ،   6( يتضح من الجداول      

العمر الزمني ، التحصيل في الرياضيات ،       : الضابطة والتجريبية في كل من المتغيرات التالية        

 المتوسط العدد العينة البيان
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 العمر 0.543 16.388 41 ضابطة إناث
 0.399 16.567 43 تجريبية إناث

1.726 0.088 
غير دالة 
 إحصائياً

 التحصيل في 18.097 71.098 41 ضابطة إناث
 17.241 75.581 43 تجريبية إناث الرياضيات

1.163 0.248 
غير دالة 
 إحصائياً

 131.374 535.671 41 ضابطة إناث
 التحصيل العام

 129.307 566.860 43 تجريبية إناث
1.096 0.276 

غير دالة 
 إحصائياً

 3.054 7.976 41 ضابطة إناث
 االختبار القبلي

 3.6923 7.442 43 تجريبية إناث
0.720 0.474 

غير دالة 
 إحصائياً
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المستوى االقتصادي واالجتماعي ، االختبار القبلي في األخطاء الشائعة في حل   التحصيل العام ،    

 . المسألة الرياضية ، وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتان في تلك المتغيرات 

 : البرنامج المقترح 

في ضوء األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي                  

م تحديدها بناء على االختبار التشخيصي ، وبعد اإلطالع على األدب التربوي والبـرامج              الذي ت 

المقترحة في الدراسات السابقة المختلفة ، قام الباحث بإتباع الخطوات التالية في إعداد برنامجه              

 . المقترح 

 : أسس بناء البرنامج : أوالً 

 :  األسلوب العلمي -1 

 : اء برنامجه المقترح على أسلوب علمي ، ويتمثل هذا األسلوب بما يلي     اعتمد الباحث في بن

 . تحديد األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى الطلبة من خالل االختبار التشخيصي -

 عرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمين المتخصصين إلبـداء الـرأي فيـه ،                -

 .وإجراء التعديالت الالزمة 

لتطبيق االستطالعي للبرنامج للتعرف على المدة الزمنية الالزمة لتدريسه وكـذلك التعـرف             ا -

 .على الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه 

 :  مراعاة التنوع -2

      ويقصد به التنوع في طرائق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأسـاليب التقـويم ،              

 . ل الطلبة وتحقيق لألهداف المنشودة والذي من شأنه أن يضمن فعالية من قب
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 : فعالية الطالب ونشاطه -3

 .     من خالل تشجيع الطلبة وإثارة دافعيتهم للتعلم ، وذلك يعد عنصراً مهماً في عالج األخطاء 

 :  فعالية دور المعلم -4

خـالل ممارسـاته        في أثناء البرنامج يكون دور المعلم إيجابياً متفاعالً ، مراعياً للتنوع من  

 . وأنشطته 

   :مواصفات البرنامج :  ثانياًً

 :       تضمن البرنامج المواصفات التالية 

 تنظيم محتوى البرنامج بحيث يشتمل على عدد من الدروس المناسبة لتحقيق أهدافه ، وبلـغ                -

 . دروس ، بواقع درس لكل هدف  )  8( عددها 

)  دقيقـة  45( حصص ، بواقع حصة   )  8( بلغت   عدد الحصص الالزمة لتحقيق األهداف و      -

 . لكل درس 

 يتعلق البرنامج بالجزء األول من الكتاب المدرسي من منهاج الصف األول الثانوي األدبـي ،         -

المتتاليـات والمتسلسـالت ، اإلحصـاء واالحتمـال ،          : الذي يشتمل على ثالث وحدات وهي       

 . الرياضيات المالية 

الشرح والمناقشة ، العـرض ، اسـتراتيجية الرسـم         : ( منت ما يلي    وتض:  طريقة التدريس    -

 ) . لبوليا، التعلم الفردي ، التعلم التعاوني 

 يتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة والوسائل التي تجعل الطلبة متفاعلين ومندمجين مـع              -

 . الدرس 
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البرنـامج ألهدافـه     يتضمن البرنامج أساليب تقويم تساعد على التعرف على مـدى تحقيـق              -

تقويم مبدئي يستعين به المعلم في معرفة خبرات        : الموضوعة ، ويتم التقويم على ثالث مراحل        

الطلبة السابقة تمهيداً للدرس الجديد ، تقويم تكويني أثناء الحصة من خالل المناقشة والبطاقـات               

 . اية البرنامج بعد تطبيقه الصفية  وكراسة التدريبات ، تقويم ختامي وهو المرحلة الثالثة في نه

 : مكونات البرنامج : ثالثاً 

 :  أهداف البرنامج -1

       إن تحديد األهداف منذ بداية أي نشاط أو برنامج يعتبر عنصراً أساسياً في عملية اإلعداد،            

بل تعتبر األهداف بمثابة معيار يتحدد بموجبه محتوى البرنامج وطبيعـة نشـاطاته ووسـائله               

 .  التقويمية ، باإلضافة إلى طريقة التدريس التي تتالءم مع تحقيق هذه األهداف وأساليبه

    وبناء على ذلك يهدف البرنامج المقترح إلى عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية 

. لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي التي تم تحديدها من خالل نتائج االختبار التشخيصـي                

 :  حقيق الهدف العام من خالل تحقيق األهداف الخاصة التالية ويمكن ت

 .  أن يحدد الطالب المعطيات في المسألة -

 . أن يحدد الطالب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية -

 .   أن يحدد الطالب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -

 ) . مسألة فهم لغة ال(  أن يعيد الطالب كتابة المسألة بلغته الخاصة -

 . أن يقوم الطالب بالتعويض الصحيح في قانون حل المسألة -

 . أن يقوم الطالب بتمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط -

 . أن يستخدم الطالب الحاسبة في العمليات الرياضية بشكل صحيح -
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 ) . التحقق (  أن يقوم الطالب بالتأكد من صحة الحل -

 :توى البرنامج  اختيار وتنظيم مح-2

     أعد الباحث ثمانية دروس تضمنت األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضـية ، وكانـت               

 : خطوات إعداد الدروس كما يلي 

 .  تحديد الخطأ الشائع المراد عالجه -

 . تحديد أهداف كل درس من الدروس الثمانية -

 .  تحديد المتطلبات األساسية لكل درس -

 . د االختبارية بناء على هذه المتطلبات كتهيئة للدرس  تحديد البنو-

 .  تحديد الوسائل التعليمية المناسبة لكل درس -

 . تحديد الخبرات واألنشطة وأساليب التقويم التي تحقق أهداف الدرس -

 :     أما األخطاء المراد عالجها من خالل البرنامج فهي كما يلي 

 . تحديد المعطيات في المسألة -

 . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية -

 . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -

 .  فهم لغة المسألة -

 . التعويض الصحيح في قانون حل المسألة -

 . تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط -

 . استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية -

  ) .التحقق(  التأكد من صحة الحل -
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 :     وكانت الدروس كما يلي 

، والخطـأ المـراد عالجـه تحديـد       ) المتتاليات  ( كان موضوع الدرس األول     : الدرس األول   

المعطيات في المسألة  ، وكانت أهم األهداف السلوكية تحديد المعطيـات الزائـدة أو الناقصـة                 

 . والمعطيات الالزمة للحل 

، والخطأ المراد عالجـه تحديـد       ) االحتماالت  ( ثاني   كان موضوع الدرس ال    : الدرس الثاني   

المطلوب من المسألة بصيغة رمزية ، وكانت أهم األهداف السلوكية تحديد المطلوب من المسألة              

 . بصيغة رمزية 

، والخطأ المراد عالجـه تحديـد       ) االحتماالت  ( كان موضوع الدرس الثالث     : الدرس الثالث   

ظية ، وأهم األهداف السلوكية تحديد المطلوب من المسألة بصيغة        المطلوب من المسألة بصيغة لف    

 . لفظية 

، والخطأ المراد عالجه فهم ) العالمة المعيارية ( كان موضوع الدرس الرابع  : الدرس الرابـع    

 . لغة المسألة ، وكانت أهم األهداف السلوكية إعادة الطالب صياغة المسألة بلغته الخاصة 

، والخطـأ المـراد عالجـه       ) المتتاليـات   (  موضوع الدرس الخامس     كان: الدرس الخامس   

التعويض الصحيح في قانون حل المسألة ، وكانت أهم األهـداف السـلوكية تحديـد القـانون                 

 . والتعويض الصحيح فيه

، والخطـأ المـراد     ) اإلحصاء واالحتماالت   ( كان موضوع الدرس السادس     : الدرس السادس   

لمسألة برسم شكل أو تخطيط ، وكانت أهم األهداف السلوكية إيجاد الحـل             عالجه تمثيل بيانات ا   

 . من خالل الرسم 
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استخدام الحاسبة فـي  ( كان موضوع الدرس السابع هو الخطأ المراد عالجه : الدرس السـابع   

 . ، وكانت أهم األهداف السلوكية إيجاد العمليات الرياضية باستخدام الحاسبة) العمليات الرياضية 

، )التأكد من صحة الحل ( كان موضوع الدرس الثامن هو الخطأ المراد عالجه : لدرس الثامن   ا

.          وكانت أهم األهداف السلوكية اسـتخدام الرسـم أو التعـويض للتأكـد مـن صـحة الحـل                    

 . الدروس الثمانية للبرنامج  ) 8( ويبين ملحق رقم 

 :     األنشطة والوسائل -3

ث في برنامجه المقترح أنشطة ووسائل تعليمية مختلفة ، بحيث تزيد من فعاليـة                   اتبع الباح  

البرنامج وتؤدي إلى تعلم فعال ذا معنى ، وهي بطاقات صفية تتضمن مسائل منتمية لكل درس ، 

وكراسة تدريبات للنشاط البيتي تتضمن مسائل منتمية لكل درس ،  ولوحات تشمل القـوانين ،                

افيات باستخدام جهاز العرض العلوي باإلضافة إلى المادة التعليميـة          وعرض مجموعة من الشف   

المعروضة على السبورة العادية والبيانية ، ووسائل إيضاح أخرى تالئم الدرس المراد تدريسـه              

 . والخطأ المطلوب عالجه لتزيد من تفاعل الطلبة وإثارة دافعيتهم للتعلم 

 :  طرق واستراتيجيات تدريس البرنامج -4

 :     تضمن البرنامج مجموعة من الطرق واستراتيجيات التدريس وهي كما يلي  

يكون فيها كالم المعلم وسلوكه خاضعاً لفهم التالميذ واسـتجابة لموقـف            : الشرح والمناقشة   * 

 .معين يطلبه التالميذ أو يشعر هو بأنهم يطلبونه منه 

ة نظر المعلم وإدراكه للموضوع ، وذلك يعني التحدث المباشر إلى التالميذ من وجه: العرض * 

 . انطالقاً من رغبة ذاتية للمعلم في تقديم المهمة الرياضية متكاملة ومتماسكة  وفي تسلسل منطقي
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يقصد به تقسيم تالميذ الفصل إلى مجموعـات صـغيرة غيـر متجانسـة                         : التعلم التعاوني   * 

 . نياً أفراد ؛ بقصد أن يتم تعلمهم تعاو ) 5 – 4( 

 . تفكير التلميذ بشكل منفرد لفترة محددة لحل المشكلة : التعلم الفردي * 

تتمثل برسم شكل هندسي أو تخطيطي للمساعدة إما في حل المسألة           : استراتيجية الرسم لبوليا    * 

 .  أو التحقق من صحة الحل 

  : التقويم -5

د الوسيلة الهامة لمعرفة مستويات أداء            يرتبط التقويم باألهداف الموضوعة والمحددة ، ويع      

التالميذ ومدى بلوغ البرنامج لألهداف الموجودة ، وهذا يستدعي أن يكـون التقـويم مسـتمراً                

استخدم الباحث في هذا البرنامج ثالثة أنواع مـن التقـويم            .بأساليبه المتعددة وأدواته المختلفة     

 :وهي

 : التقويم المبدئي 

ي شكل أسئلة ومناقشة شفوية قصيرة يستعين بها المعلم في معرفة خبرات                وهذا التقويم يتم ف   

 .الطلبة السابقة تمهيداً للدرس الجديد 

 : التقويم التكويني 

     وهذا ما يحدث أثناء الدرس من خالل المناقشة والبطاقات الصفية ، وبعد كـل درس مـن                 

أ الذي تضـمنه الـدرس ، وهـذه         خالل كراسة التدريبات التي تشتمل على مسائل لعالج الخط        

 .المسائل تعتبر واجباً منزلياً يصحح في الحصة القادمة 
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 : التقويم الختامي 

     يتم بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج المقترح بأكمله ، و ذلك من خالل تطبيـق االختبـار                 

 . سؤاالً بواقع سؤالين عن كل درس  ) 16( البعدي الذي يتكون من 

 : خطوات السير في البرنامج :  رابعاًً

 :  تشتمل هذه الخطوات على ما يلي       

 . وتقديم التغذية الراجعة للطلبة " أسئلة كراسة التدريبات "  يبدأ الدرس بمناقشة النشاط البيتي -

 " . الهدف العام للدرس "  تحديد الخطأ المراد عالجه -

 .امج  تحديد أهداف سلوكية لكل درس من دروس البرن-

 مناقشة شفوية قصيرة من خالل أسئلة لمعرفة خبرات الطلبة السابقة تمهيداً للـدرس الجديـد                -

 . ولجذب االنتباه 

 يقوم المعلم بممارسة الخبرات واألنشطة والوسائل التي تتالءم وطبيعة الدرس والخطأ المراد             -

 . عالجه 

متنوعة على ما تـم شـرحه فـي          يتم توزيع بطاقات صفية على الطلبة مشتملة على مسائل           -

، ثـم تجمـع     "  فردي   –تعاوني  " الحصة ، ويطلب المعلم من الطلبة الحل حسب طريقة التعلم           

 . البطاقات وتصحح لتعزيز اإلجابات الصحيحة وتعديل اإلجابات الخاطئة 

ها  يعطى المعلم في نهاية الحصة نشاطاً بيتياً من كراسة التدريبات التي قام الباحـث بإعـداد                -

  )    9( ملحق رقم . والتي تتضمن مسائل متنوعة منتمية للدرس 
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 :ضبط البرنامج  : خامساً

 البرنامج بصورته األولية ، قام الباحث بعرض البرنامج على مجموعة           بعد أن أعد الباحث       

 : من المحكمين بعد عرضه على مشرف الدراسة ، وذلك إلبداء الرأي ومالحظاتهم حول 

 . حقيق البرنامج ألهدافه  مدى ت-

 . سالمة صياغة محتوى البرنامج -

 . مدى صحة المادة الرياضية ومناسبتها لعالج األخطاء ومستويات الطلبة -

 . مدى مالءمة التسلسل المنطقي في عالج األخطاء -

 . مدى مالءمة الصياغة اللغوية لمستويات الطلبة -

 .طة  مدى مالءمة التسلسل المنطقي بين األنش-

 . مدى مالءمة أسئلة التقويم الخاصة بكل درس -

 . كفاية عدد الدروس ومالءمتها للطلبة -

 . مقترحات أخرى يمكن إضافتها -

    جمع الباحث أراء المحكمين واستفاد من توجيهاتهم ، وعدل بما يراه مناسباً لمستوى الطلبة              

   ) 10( ملحق رقم . مجه والمقرر الدراسي ، وبذلك حصل الباحث على صالحية برنا

 : وبهذا  يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وهو 

                          ما أسس البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة            " 

 " . الصف األول الثانوي األدبي ؟ 
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 : نامج التطبيق االستطالعي للبر

    قام الباحث بتجريب بعض الدروس على عينة استطالعية من طلبة الصف األول الثـانوي              

 : األدبي يوضحها الجدول التالي 

  )9( جدول رقم 

 عينة الدراسة االستطالعية للبرنامج

 المجموع  عدد الطلبة الشعبة المدرسة

 كمال عدوان للبنين ب
  

 رابعة العدوية للبنات

  طالباً 84 41  3 / 1

 وطالبة

 

 : وذلك بهدف التعرف إلى ما يلي 

 . مدى استجابة الطلبة لتجربة الدراسة -

 . الصعوبات التي قد تعترض تطبيق تجربة الدراسة على الطلبة -

 . المدة الزمنية لتدريس البرنامج -

 : وقد توصل الباحث من خالل التجريب االستطالعي للبرنامج إلى ما يلي 

 . حماس الطلبة واستجابتهم لألنشطة -

حصص ، ومدة الحصـة            ) 8(بلغت المدة الزمنية لتدريس البرنامج      :  المدة الزمنية للتجربة     -

 : دقيقة ، وفيما يلي الخطة المقترحة لتدريس البرنامج موضحة بالجدول التالي  ) 45( 

 

 

1 / 4 43 
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  )10( جدول رقم 

 الخطة المقترحة لتدريس البرنامج

 عدد الحصص الخطأ المراد عالجه  لدرسا

 1  تحديد المعطيات في المسألة األول

 1 تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية الثاني

 1 تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية الثالث

 1 فهم لغة المسألة الرابع

 1 التعويض الصحيح في قانون حل المسألة الخامس

 1  المسألة برسم شكل أو تخطيطتمثيل بيانات السادس

 1 استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية السابع

 1 )التحقق ( التأكد من صحة الحل  الثامن

 8 المجموع الكلي للحصص 
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 : الدراسة خطوات

 :    تمت إجراءات الدراسة على النحو التالي 

 فـي بعـض الكتـب والدراسـات          اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة       -

 . واألبحاث 

 توزيع استبيان مفتوح على عدد من معلمي الرياضيات لجمع أرائهم حول األخطاء الشائعة في -

  ) . 2( حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، ملحق رقم 

بة في ضوء االستبيان المفتوح  إعداد قائمة األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى الطل-

  ) . 3( واألدب التربوي المتعلق بالمسألة الرياضية ، ملحق رقم 

 إعداد اختباراً تشخيصياً في ضوء قائمة األخطاء وذلك لتحديد وحصر األخطاء لدى الطلبـة               -

 ) . 6( حسب النسبة التي تبناها الباحث ، ملحق رقم 

الدراسة الوصفية بعد عرضه علـى مجموعـة مـن           تطبيق االختبار التشخيصي على عينة       -

 .  م 2007 / 01 / 12المحكمين ، وذلك بتاريخ 

 تحليل إجابات الطلبة على االختبار وحساب نسبة شيوع الخطأ وذلك لتحديد أهـم األخطـاء                -

  ) 4انظر جدول رقم . ( وأكثرها انتشاراً  لدى الطلبة 

في ضوء األخطاء الشائعة لـدى الطلبـة ،         ) عدي    الب  -القبلي  (  إعداد االختبار التشخيصي     -

  ) . 7( ملحق رقم 

  .  م 2007 / 01 / 25 تطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة التجريبية وذلك بتاريخ -

 إعداد البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى الطلبة وعرضه              -

  ) . 8(  ملحق على مجموعة من المحكمين ،
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 تدريس الباحث نفسه للبرنامج المقترح للمجموعتين التجريبيتين ، وبـدأت عمليـة التـدريس         -

 م ، حيـث اسـتمرت عمليـة         2007 / 03 / 24 م وانتهت بتاريخ     2007 / 02 / 25بتاريخ  

التدريس لمدة أربعة أسابيع بواقع حصتين أسبوعياً ، وكذلك قـام الباحـث نفسـه بالتـدريس                 

 . وعتين الضابطتين بالطريقة التقليدية في الفترة الزمنية نفسها للمجم

الضابطة والتجريبية ، قام الباحـث بتطبيـق        :  بعد االنتهاء من عملية التدريس للمجموعتين        -

 .   م على كٍل من المجموعتين 2007 / 03 / 26االختبار البعدي بتاريخ 

ات الطـالب والطالبـات وإجـراء األسـاليب      بعد التطبيق البعدي قام الباحث بتصحيح إجاب - 

والتحليالت اإلحصائية من أجل اختبار فروض الدراسة للحصول على النتائج وحسـاب نسـبة              

 . الكسب المعدل لبالك ، ومن ثم وضع التوصيات والمقترحات 
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة 

 : يب اإلحصائية التالية       استخدم الباحث في هذه الدراسة األسال

 . النسبة المئوية لتحديد األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية -1

 لحساب داللة الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين وغير متساويتين ) ت (  اختبار -2

  ) 81 : 1998عفانة ،       ( 

      م -م   ) =                 ت ( قيمة 
                   

  1  +   1 )      1 -ن  ( ع    ) + 1 -ن  (    ع     

                                             

 

 متوسط كل من العينتين على الترتيب  = 2 ، م 1حيث م 

 تباين كل من العينتين على الترتيب = ع    ، ع   

 كل من العينتين على الترتيب عدد أفراد  = 2 ، ن1ن

  مستقلتين لعينتين) يو (  ويتني – اختبار مان -3

  )125 : 1998عفانة ،      (   )20 ≤ن ( لعينتين مستقلتين ) يو (  ويتني – اختبار مان -أ

  1 مجـ ت- )     1 + 1ن ( 1ن +   2 ن1ن =   1يو
 

    2 مجـ ت- )     1 + 2ن ( 2ن +     2 ن1ن = 2يو

 حجم العينة األولى  = 1حيث ن

 حجم العينة الثانية  = 2ن

1 

2 

1 2 

2 
2 

1 2 

  ن
1 

  ن
 ن  + ن 2

 
 
 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

12
- 2  
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 مجموع رتب المتغير األول  = 1مجـ ت

 مجموع رتب المتغير الثاني  = 2مجـ ت

  )128 : 1998عفانة ،      (   )20 >ن ( لعينتين مستقلتين ) يو (  ويتني – اختبار مان -ب

 2 ن1   ن-يو ص     =     ز 

 

  ) 1 – 2ن + 1ن  ( 2 ن1   ن         

 

 حجم العينة األولى  : 1حيث ن

 حجم العينة الثانية  : 2      ن

 قيمة يو الصغيرة  :       يوص 

  )  96 : 1998عفانة ، (  اختبار مربع إيتا للتأكد من حجم التأثير    -4

  )  =            η 2(   مربع إيتا 
 

 ) ت ( مربع قيمة   = η 2   حيث 

 درجات الحرية    = ح . د 

  )11 (جدول  

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير 

 األداة المستخدمة حجم التأثير
 كبير متوسط صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 
     

 2 ت 

 ت 
  ح . د +  2

2 

12 

105 



 : الكسب المعدل لبالك -5

  )111 : 2006، الحناوي (  س             –ص +   س    –ص =   نسبة الكسب المعدل 
 

 الدرجة الكلية في االختبار البعدي : حيث ص 

 الدرجة الكلية في االختبار القبلي :       س 

 النهاية العظمى لالختبار :       د 

 د   س –د 

106 



 

 

�

 

 إجابة السؤال األول * 
 

 إجابة السؤال الثاني * 
 

 إجابة السؤال الثالث * 
 

 التوصيات * 
 

 المقترحات * 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها



 مس الفصل الخا

 نتائج الدراسة ومناقشتها

   يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي كشفت عنها الدراسة ، ومناقشة هذه النتائج من خـالل            

 .اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 : إجابة السؤال األول 

ما األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة         " :     وينص هذا السؤال على ما يلي       

 ." ول الثانوي األدبي ؟ الصف األ

،  ) 5( ، جدول رقم     ) 84(    تمت اإلجابة عن هذا السؤال في فصل اإلجراءات صفحة رقم           

 : وبناء على الجدول السابق يتضح ما يلي 

، والنسبة التي    % 64.7إلى   % 43.1 تتفاوت النسبة المئوية لشيوع األخطاء بين الطلبة من          -

فـي حـين أن                        ) 2002: أبـو حمـادة     ( و   ) 2000: سـوي   عي( حددها الباحث تتفق مـع      

) 2000شـيخ العيـد ،      ( و ) 1989: صالح  ( و   ) 1983: المنوفي  ( و   ) 1968: داوود  ( 

ــبة   ــأ بنس ــود الخط ــرون أن وج ــرى                            % 25ي ــا ي ــة ، بينم ــراد العين ــين أف ــأكثر ب ف

فأكثر بين  % 35فهوم األخطاء الشائعة يعني شيوع الخطأ بنسبة        أن م ) 145: 2001الصادق ، ( 

فأكثر ؛ لتحديد وحصر األخطاء التـي       % 40و يرجع سبب اختيار الباحث للنسبة        .أفراد العينة   

تواجه الطلبة في حل المسألة الرياضية ليتسنى للباحث وضع برنامج عالجي قابل للتطبيق فـي               

فقد تـم االهتمـام     % 40تم إغفال األخطاء التي كانت دون       الظروف المتاحة ، في حين أنه لم ي       

بعالجها من خالل دروس البرنامج ومن خالل األنشطة الصفية والبيتية التـي هـدفت لعـالج                

 . األخطاء الشائعة 
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 . جاءت األخطاء التي نالت نسبة عالية من خالل إجابات الطلبة عن أسئلة االختبار التشخيصي-

الطلبة يعانون من أخطاء لها نفس الطبيعة ؛ لذلك جاءت هذه الدراسـة              وجود نسبة عالية من      -

 . ببرنامج عالجي يدرس جامعياً لطلبة المجموعة التجريبية 

وإجراء مقابالت فردية مع الطلبـة وجـد الباحـث أن            ) 5(     ومن خالل نتائج الجدول رقم      

 :  األخطاء تركزت فيما يلي 

 . تحديد المعطيات في المسألة -

 .  تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -

 . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية  -

 . فهم لغة المسألة -

 .  تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط يساعده على الحل -

 .  استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية -

 .  التعويض الصحيح في قانون حل المسألة -

 ) .التحقق ( من صحة حل المسألة  التأكد -

 :      ويرى الباحث أن أسباب هذه األخطاء قد ترجع إلى ما يلي 

 :  المعلم -1

 . قلة خبرة المعلم وكفاءته التعليمية - 

 . التشخيص والمعالجة السطحية ألخطاء الطلبة -

 . قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في حل المسائل الرياضية -

 .ة استخدام أساليب التعزيز وإثارة الدافعية لدى الطلبة  قل-
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 :  المنهج الدراسي -2

 كثافة محتوى المناهج بالمفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات علـى حسـاب المسـائل              - 

 .الرياضية 

 .  اعتماد المناهج على آلية الحفظ واالستظهار دون الفهم والمناقشة في طريقة الحل -

 :  الصفية  البيئة-3

 . ازدحام الفصول بالطلبة - 

 ) . إلخ ...... روتين المبنى ، ضعف اإلضاءة ، سوء التهوية (  الصف الدراسي الروتيني -

 .  عالقة المعلم بالطلبة -

 :  اإلدارة التعليمية -4

 .  الترفيع اآللي -

 . قلة عدد الحصص المخصصة لتدريس منهاج الرياضيات لهذه المرحلة -

 . ة الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين على التعامل مع المسائل الرياضية واستراتيجيات حلها قل-

  : نيإجابة السؤال الثا

ما أسس البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في        : "      وينص هذا السؤال على ما يلي       

  " .حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ؟ 

 : على عدة أسس وهي فقد بني البرنامج   

 . األسلوب العلمي -

 . مراعاة التنوع -

  . فعالية الطالب ونشاطه -
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 .  فعالية دور المعلم -

 : السؤال الثالث إجابة

ما فاعلية البرنـامج المقتـرح      "      لإلجابة عن السؤال الثالث من الدراسة والذي ينص على          

 " .ي حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبـي ؟  لعالج األخطاء الشائعة ف   

ينبغي اختبار فروض الدراسة ومناقشة نتائجها وحساب نسبة الكسب المعدل وكذلك المقارنة بين             

 : النسب المئوية لألخطاء الثمانية قبل وبعد تطبيق البرنامج وذلك كما يلي 

 : اختبار الفرض األول 

توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                       : " لفرض على ما يلي          وينص هذا ا  

 )α ≥ 0.05  (      متوسـط  ط درجات طلبة المجموعة الضابطة و     في االختبار البعدي  بين متوس

 . " درجات طلبة المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

فـروق ذات    ال توجد : " الصفري التالي       والختبار هذا الفرض قام الباحث باختبار الفرض        

ط درجـات طلبـة     في االختبار البعدي  بين متوس      )  α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى     

 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبيـة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية و     

ام الباحـث بحسـاب متوسـط       والختبار الفرض الصفري ق   " .  الذين درسوا بالبرنامج المقترح   

 .الضابطة والتجريبية : درجات الطلبة واالنحراف المعياري في االختبار البعدي للمجموعتين 

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي عينتين مسـتقلتين ،         ) ت  (    واستخدم الباحث اختبار    

 للتأكد من أن تلك الفروق      كما تم استخدام اختبار مربع إيتا في حالة وجود فروق دالة إحصائياً ؛            

 : جوهرية وليست نتيجة للصدفة ، والجدول التالي يوضح ذلك 
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  )12(جدول رقم 

  طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي متوسطي درجاتداللة الفروق بين

 المتوسط العدد العينة الخطأ
االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   η 2 مستوى الداللة 
 حجم
 التأثير

 األول 0.601 1.378 82 ضابطة
 0.328 1.880 83 تجريبية

 كبير 0.214 0.01دالة عند  6.664

 0.773 0.659 82 ضابطة
 الثاني

 0.691 1.361 83 تجريبية
 كبير 0.189 0.01دالة عند  6.158

 0.773 1.085 82 ضابطة
 الثالث

 0.507 1.711 83 تجريبية
 كبير 0.189 0.01دالة عند  6.154

 0.818 0.854 82 ضابطة
 الرابع

 0.697 1.687 83 تجريبية
 كبير 0.233 0.01دالة عند  7.042

 0.762 1.366 82 ضابطة
 الخامس

 0.239 1.940 83 تجريبية
 كبير 0.208 0.01دالة عند  6.543

 0.860 0.976 82 ضابطة
 السادس

 0.612 1.482 83 تجريبية
 طمتوس 0.104 0.01دالة عند  4.360

 0.738 0.671 82 ضابطة
 السابع

 0.606 1.590 83 تجريبية
 كبير 0.320 0.01دالة عند  8.755

 0.533 1.366 82 ضابطة
 الثامن

 0.444 1.735 83 تجريبية
 كبير 0.125 0.01دالة عند  4.834

 3.673 8.354 82 ضابطة
 المجموع

 2.065 13.386 83 تجريبية
 كبير 0.420 0.01دالة عند  10.864

 1.65 =)0.05(وعند مستوى داللة ) 163(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 
 2.35 =)0.01(وعند مستوى داللة ) 163(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 

 

لتطبيـق  يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في ا   

، بينما المتوسط الحسابي لـدرجات طلبـة         ) 2.065( بانحراف معياري    )  13.386( البعدي  

أي أن المتوسـط الحسـابي        ) .3.673( بانحراف معيـاري     ) 8.354( المجموعة الضابطة   

لدرجات طلبة المجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة الضابطة 
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( ، و  ) 10.86( المحسـوبة   ) ت  ( حيث بلغ قيمة    ) ت  ( كس ذلك على نتائج اختبار      ، وقد انع  

 ، وبذلك فإن    163 ولدرجات حرية تساوي      )α = 0.01( عند مستوى  ) 2.35( الجدولية  ) ت  

الجدولية ، وهذا يعني رفـض الفـرض الصـفري    ) ت ( المحسوبة أكبر من قيمة    ) ت  ( قيمة  

في  )  α  =0.01( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         توجد وقبول الفرض البديل ، وبذلك    

ط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليديـة           بين متوس  االختبار البعدي 

 الذين درسوا بالبرنامج المقترح لصالح المجموعـة        متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية    و

لبرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حـل المسـألة        وللتأكيد على أثر ا   .    التجريبية  

( الرياضية لدى طلبة المجموعة التجريبية ، قام  الباحث بحساب حجم التأثير  الذي بلغت قيمته                 

، وهذه القيمة تدلل على أثر البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة فـي حـل                 ) 0.420

 .عة التجريبية المسألة الرياضية لدى طلبة المجمو

 : اختبار الفرض الثاني 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                      : "       وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (      متوسط ط درجات طالب المجموعة الضابطة و     في االختبار البعدي  بين متوس

ض قام     والختبار هذا الفر     . "   المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية     بدرجات طال 

 α( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال توجد : " الباحث باختبار الفرض الصفري التالي      

لذين درسـوا   لمجموعة الضابطة ا   ط درجات طالب  في االختبار البعدي  بين متوس      )  0.05 ≤

 "  الذين درسوا بالبرنامج المقترح   المجموعة التجريبيةبمتوسط درجات طالبالطريقة التقليدية و

    والختبار الفرض الصفري قام الباحث بحساب متوسط درجات الطالب واالنحراف المعياري 

) ت  ( واسـتخدم الباحـث اختبـار       . الضابطة والتجريبية   : في االختبار البعدي للمجموعتين     
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استخدام اختبار مربع إيتا في للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين ، كما تم            

حالة وجود فروق دالة إحصائياً ؛ للتأكد من أن تلك الفروق جوهرية وليست نتيجـة للصـدفة ،            

 : والجدول التالي يوضح ذلك 

  )13( جدول رقم 

 طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعديمتوسطي درجات داللة الفروق بين 

 المتوسط العدد العينة الخطأ
االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   η 2 مستوى الداللة 
حجم 
 التأثير

 األول 0.587 1.171 41 ضابطة ذكور
 0.335 1.875 40 تجريبية ذكور

 كبير 0.356 0.01دالة عند  6.606

 0.575 0.341 41 ضابطة ذكور
 الثاني

 0.733 1.225 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.316 0.01دالة عند  6.043

 0.781 1.122 41 ضابطة ذكور
 الثالث

 0.526 1.675 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.150 0.01دالة عند  3.730

 0.637 0.488 41 ضابطة ذكور
 الرابع

 0.740 1.625 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.410 0.01دالة عند  7.415

 0.787 0.927 41 ضابطة ذكور
 الخامس

 0.267 1.925 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.423 0.01دالة عند  7.605

 0.711 0.537 41 ضابطة ذكور
 السادس

 0.552 1.050 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.143 0.01دالة عند  3.624

 0.693 0.659 41 ضابطة ذكور
 السابع

 0.709 1.400 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.223 0.01دالة عند  4.759

 0.475 1.220 41 بطة ذكورضا
 الثامن

 0.490 1.625 40 تجريبية ذكور
 كبير 0.153 0.01دالة عند  3.781

 المجموع 3.017 6.463 41 ضابطة ذكور
 2.216 12.400 40 تجريبية ذكور 

 كبير 0.562 0.01دالة عند  10.071

 1.65 =)0.05(وعند مستوى داللة ) 79(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 
 2.35 =)0.01(وعند مستوى داللة ) 79(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق             

، بينما المتوسط الحسابي لـدرجات طـالب         ) 2.216 (بانحراف معياري  ) 12.400( البعدي 

  ) .3.017( بانحراف معياري )  6.463( المجموعة الضابطة 

    أي أن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسـابي             

حيث بلغ قيمـة     ) ت ( لدرجات طالب المجموعة الضابطة ، وقد انعكس ذلك على نتائج اختبار            

  )α = 0.01( ىعنـد مسـتو    ) 2.35( الجدوليـة   ) ت  ( ، و    ) 10.071( المحسوبة  ) ت  ( 

الجدولية ،  ) ت  ( المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت  (  ، وبذلك فإن قيمة      79ولدرجات حرية تساوي    

فـروق ذات داللـة      وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ، وبذلك توجـد           

ط درجات طالب المجموعة  بين متوسفي االختبار البعدي )  α  =0.01( إحصائية عند مستوى 

 الـذين    المجموعة التجريبيـة   بمتوسط درجات طال  ابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية و     الض

 . درسوا بالبرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية 

     وللتأكيد على أثر البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسـألة الرياضـية      

،  )0.562(حث بحساب حجم التأثير الذي بلغت قيمته        لدى طالب المجموعة التجريبية ، قام  البا       

وهذه القيمة تدلل على أثر البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية         

 .لدى طالب المجموعة التجريبية 
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 : اختبار الفرض الثالث 

 عنـد مسـتوى                   توجد فروق ذات داللـة إحصـائية      : "       وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (      متوسط ط درجات طالبات المجموعة الضابطة و     في االختبار البعدي  بين متوس

 . "  المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية طالباتدرجات 

فروق ذات داللـة   ال توجد: " والختبار هذا الفرض قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي     

ـ        )  α ≥ 0.05( ائية عند مستوى    إحص ط درجـات طالبـات   في االختبار البعدي  بـين متوس

 المجموعـة   طالبـات متوسـط درجـات     المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية و      

 " .    الذين درسوا بالبرنامج المقترحالتجريبية

ت واالنحراف المعياري    والختبار الفرض الصفري قام الباحث بحساب متوسط درجات الطالبا

 . الضابطة والتجريبية : في االختبار البعدي للمجموعتين 

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي عينتين مسـتقلتين ،         ) ت  (    واستخدم الباحث اختبار    

كما تم استخدام اختبار مربع إيتا في حالة وجود فروق دالة إحصائياً ؛ للتأكد من أن تلك الفروق                  

 : وليست نتيجة للصدفة ، والجدول التالي يوضح ذلك جوهرية 
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  )14 (جدول رقم 

 طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعديمتوسطي درجات داللة الفروق بين 

 المتوسط العدد العينة الخطأ
االنحراف 
 المعياري

 η 2 مستوى الداللة "ت"قيمة 
حجم 
 التأثير

 األول 0.547 1.585 41 اثضابطة إن
 0.324 1.884 43 تجريبية إناث

 متوسط 0.102 0.01دالة عند  3.059

 0.821 0.976 41 ضابطة إناث
 الثاني

 0.631 1.488 43 تجريبية إناث
 متوسط 0.112 0.01دالة عند  3.217

 0.773 1.049 41 ضابطة إناث
 الثالث

 0.492 1.744 43 ية إناثتجريب
 كبير 0.229 0.01دالة عند  4.941

 0.822 1.220 41 ضابطة إناث
 الرابع

 0.658 1.744 43 تجريبية إناث
 متوسط 0.113 0.01دالة عند  3.237

 0.401 1.805 41 ضابطة إناث
 الخامس

 0.213 1.953 43 تجريبية إناث
 متوسط 0.053 0.05دالة عند  2.134

 0.774 1.415 41 ضابطة إناث
 السادس

 0.324 1.884 43 تجريبية إناث
 كبير 0.140 0.01دالة عند  3.654

 0.789 0.683 41 ضابطة إناث
 السابع

 0.427 1.767 43 تجريبية إناث
 كبير 0.431 0.01دالة عند  7.886

 0.553 1.512 41 ضابطة إناث
 الثامن

 0.374 1.837 43 تجريبية إناث
 متوسط 0.109 0.05دالة عند  3.169

 3.300 10.244 41 ضابطة إناث
 المجموع

 1.406 14.302 43 تجريبية إناث
 كبير 0.400 0.01دالة عند  7.393

 1.65 =)0.05(وعند مستوى داللة ) 82(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 
 2.35 =)0.01(وعند مستوى داللة ) 82(قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 

جدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعـة التجريبيـة فـي             يتضح من ال  
، بينما المتوسط الحسـابي لـدرجات        ) 1.40( بانحراف معياري    ) 14.30( التطبيق البعدي   

أي أن المتوسط الحسابي     ) . 3.30( بانحراف معياري    ) 10.24( طالبات المجموعة الضابطة    
ريبية أكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طالبـات المجموعـة          لدرجات طالبات المجموعة التج   

  حيث بلغ قيمة ) ت ( الضابطة ، وقد انعكس ذلك على نتائج اختبار 
                                                    



  )α = 0.01( عنـد مسـتوى      ) 2.35( الجدوليـة   ) ت  ( ، و    ) 7.39( المحسوبة  ) ت   ( 

الجدولية ،  ) ت  ( المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت  (  ، وبذلك فإن قيمة      82 تساوي   ولدرجات حرية 

فـروق ذات داللـة      وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ، وبذلك توجـد           

ـ    في االختبار البعدي   )  α  =0.01( إحصائية عند مستوى     ط درجـات طالبـات      بـين متوس

 المجموعـة   البـات متوسـط درجـات ط    ة التقليدية و  المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريق    

 .  الذين درسوا بالبرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية التجريبية

     وللتأكيد على أثر البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسـألة الرياضـية      

،  )0.40(  الذي بلغت قيمته لدى طالبات المجموعة التجريبية ، قام  الباحث بحساب حجم التأثير

وهذه القيمة تدلل على أثر البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية         

 .لدى طالبات المجموعة التجريبية 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفروض األول والثاني والثالث 

فروق ذات داللة إحصـائية عنـد        من خالل اختبار الفرض األول أشارت النتائج إلى وجود           -

في االختبار البعدي بين متوسط درجات الطلبة في المجموعة الضابطة           ) α  =0.01( مستوى  

 .ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

ـ                - د  من خالل اختبار الفرض الثاني أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية عن

في االختبار البعدي بين متوسط درجات طالب المجموعـة الضـابطة            ) α  =0.01( مستوى  

 .ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 
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 من خالل اختبار الفرض الثالث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد                 -

عدي بين متوسط درجات طالبات المجموعـة الضـابطة    في االختبار الب   ) α  =0.01( مستوى  

 .ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

 :      ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى ما يلي 

:  األثر الفعال للتدريب على األخطاء في حل المسائل الرياضية ويتفق ذلك مع دراسة كل من                 -

،  )1991( ، ولي  ) 1990( ، امري  ) 1999( ، بركات   ) 2002(  مليحة   ، ) 2001( قاسم  

  ) . 1989( جويعد 

تنظـيم محتـوى    :  األثر الفعال للبرنامج الذي اقترحه الباحث المبني على مواصفات مثـل             -

البرنامج ، طرق التدريس المتنوعة ، األنشطة والوسائل المستخدمة ، التي تزيد من فعالية الطلبة 

 .ارة دافعيتهم للتعلم ، وتؤدي إلى تعلم فعال ذي معنى وإث

 تشخيص الباحث لألخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى الطلبة وجهه في كثير مـن                -

األحيان إلى انتقاء الخبرات التعليمية وتقويمها بشكل متالئم ، باإلضافة إلى تركيزه علـى هـذه                

 . لة عليها األخطاء ، والتكرار في ضرب األمث

 تطبيق الباحث نفسه البرنامج على الطالب والطالبات ألنه أقدر من غيـره علـى تطبيقـه ،                  -

 . باإلضافة لتتبعه كل خطوة من خطوات التجربة أكسبها الجدية واالهتمام 

 إتاحة البرنامج الفرصة للطلبة للتفاعل اإليجابي مع األنشطة ، أي أن المتعلم هنا هو طـرف                 -

 .عال إيجابي وف
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 : اختبار الفرض الرابع 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                      : "       وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (     ط درجات الطـالب مرتفعـي التحصـيل فـي          بين متوس في االختبار البعدي

 " . لتجريبية  المجموعة االطالب مرتفعي التحصيل فيمتوسط درجات المجموعة الضابطة و

    ولتحديد الطالب مرتفعي التحصيل تم حساب اإلرباعي األعلى لتحصيل الطالب في كل من             

المجموعتين الضابطة والتجريبية ، حيث بلغ عدد الطالب مرتفعي التحصيل فـي المجموعـة              

 . طالباً) 12(طالباً ، وعدد الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية  ) 12( الضابطة 

ال توجـد فـروق     : "      والختبار الفرض السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي          

ـ   في االختبار البعدي     )  α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى       ط درجـات   بـين متوس

الطالب مرتفعي التحصـيل  متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة و   

 " .جريبية  المجموعة التفي

لعينتـين  ) يـو   (  وتينـي    –     والختبار الفرض الصفري قام الباحث باستخدام اختبار مان         

، كما تم استخدام مربع إيتا في حالة وجود فـروق ذات داللـة ؛                ) 20 >ن  ( مستقلتين عندما   

 : للتأكد من أن تلك الفروق جوهرية وليست نتيجة للصدفة والجدول التالي يوضح ذلك 
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  )15( جدول رقم 

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

 العدد المجموعة الخطأ
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة  Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

η 2 
حجم 
 التأثير

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 8.833 106 
مرتفعي تحصيل  األول

 تجريبية ذكور
12 16.167 194 

28 2.860 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.271

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 8.792 105.5 
مرتفعي تحصيل  الثاني

 تجريبية ذكور
12 16.208 194.5 

27.5 2.763 
دالة 

إحصائياً 
 0.01عند 

 كبير 0.258

يل مرتفعي التحص
 ضابطة ذكور

12 10.500 126 
مرتفعي تحصيل  الثالث

 تجريبية ذكور
12 14.500 174 

48 1.546 
غير دالة 
 - - إحصائياً

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 8.375 100.5 
مرتفعي تحصيل  الرابع

 تجريبية ذكور
12 16.625 199.5 

22.5 3.035 
دالة 

إحصائياً 
 0.01عند 

 كبير 0.295

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 8.833 106 
مرتفعي تحصيل  الخامس

 تجريبية ذكور
12 16.167 194 

28 2.946 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.283

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 10.917 131 
مرتفعي تحصيل  السادس

 تجريبية ذكور
12 14.083 169 

53 1.238 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 10.625 127.5 
مرتفعي تحصيل  السابع

 تجريبية ذكور
12 14.375 172.5 

49.5 1.395 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 11.500 138 
مرتفعي تحصيل  الثامن

 تجريبية ذكور
12 13.500 162 

60 0.799 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

 المجموع
مرتفعي التحصيل 

 ضابطة ذكور
12 7.792 93.5 

 
مرتفعي تحصيل 
 تجريبية ذكور

12 17.208 206.5 
15.5 3.293 

دالة 
إحصائياً 

 0.01عند 
 كبير 0.330

 1.960تساوي )  α 0.05≤ (الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
 2.580 تساوي)  α 0.01≤ (الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
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يتضح من الجدول السابق تفوق الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية على الطالب             

مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة ، حيث بلغ مجموع الرتب لدرجات الطالب مرتفعـي      

، وبلغ مجموع رتب الدرجات للطـالب مرتفعـي          ) 93.5( التحصيل في المجموعة الضابطة     

، وبحساب قيمة اإلحصـائي ز كانـت قيمـة ز                  ) 206.5( مجموعة التجريبية   التحصيل في ال  

 ، وهذا يعني رفض الفرض الصـفري   ) α 0.01 =( وهي قيمة دالة عند مستوى   ) 3.293( 

 )  α  =0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى         "  :وقبول الفرض البديل بمعنى     

ط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعـة الضـابطة          بين متوس في االختبار البعدي    

 " .  لصالح التجريبية  المجموعة التجريبية الطالب مرتفعي التحصيل فيمتوسط درجات و

وهذه القيمة تدلل علـى أن       ) 0.330(       كما يتضح من الجدول أن قيمة مربع إيتا تساوي          

ء لدى الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة       البرنامج المقترح كان له تأثير في عالج األخطا       

 .التجريبية 

 :  الخامس ضاختبار الفر

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                      : "        وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (     ط درجات الطالبات مرتفعـات التحصـيل فـي         بين متوس في االختبار البعدي

 " .  المجموعة التجريبية الطالبات مرتفعات التحصيل فيمتوسط درجات المجموعة الضابطة و

ولتحديد الطالبات مرتفعات التحصيل تم حساب اإلرباعي األعلى لتحصيل الطالبات في كل مـن   

المجموعة الضابطة والتجريبية ، حيث بلغ عدد الطالبات مرتفعات التحصيل فـي المجموعـة              

طالبات مرتفعـات التحصـيل فـي المجموعـة التجريبيـة                     طالبة ، وعدد ال    ) 12( الضابطة  

 . طالبة ) 12( 
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ال توجـد فـروق     : "      والختبار الفرض السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي          

ـ   في االختبار البعدي     )  α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى       ط درجـات   بـين متوس

الطالبـات مرتفعـات    متوسط درجـات    ي المجموعة الضابطة و   الطالبات مرتفعات التحصيل ف   

 " . المجموعة التجريبية التحصيل في

لعينتـين  ) يـو   (  وتينـي    –    والختبار الفرض الصفري قام الباحث باستخدام اختبار مـان          

مستقلتين ، كما تم استخدام مربع إيتا في حالة وجود فروق ذات داللة ؛ للتأكـد مـن أن تلـك                     

 : رية وليست نتيجة للصدفة والجدول التالي يوضح ذلك الفروق جوه
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  )16( جدول رقم 
في  الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبيةمتوسطي درجات داللة الفروق بين 

 االختبار البعدي

 العدد المجموعة الخطأ
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة  Uقيمة 
مستوى 

 اللةالد
η 2 

حجم 
 التأثير

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 11.500 138 
مرتفعي تحصيل  األول

 تجريبية إناث
12 13.500 162 

60 1.445 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 8.958 107.5 
مرتفعي تحصيل  الثاني

 جريبية إناثت
12 16.042 192.5 

29.5 2.605 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.236

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 9.500 114 
مرتفعي تحصيل  الثالث

 تجريبية إناث
12 15.500 186 

36 2.744 
دالة 
 إحصائياً

 0.05عند 
 كبير 0.255

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 12.500 150 
ي تحصيل مرتفع الرابع

 تجريبية إناث
12 12.500 150 

72 0.000 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 11.500 138 
مرتفعي تحصيل  الخامس

 تجريبية إناث
12 13.500 162 

60 1.072 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 11.458 137.5 
ي تحصيل مرتفع السادس

 تجريبية إناث
12 13.542 162.5 

59.5 1.114 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 9.250 111 
مرتفعي تحصيل  السابع

 تجريبية إناث
12 15.750 189 

33 2.490 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.220

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 12.500 150 
مرتفعي تحصيل  الثامن

 تجريبية إناث
12 12.500 150 

72 0.000 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 9.083 109 
مرتفعي تحصيل  المجموع

 تجريبية إناث
12 15.917 191 

31 2.429 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.211

 1.960تساوي )   α 0.05≤ (الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
 2.580تساوي )   α 0.01≤ ( الجدولية عند مستوى داللة "Z"قيمة 

124 



 التحصيل في المجموعـة التجريبيـة علـى         تيتضح من الجدول السابق تفوق الطالبات مرتفعا      

الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة الضابطة ، حيث بلـغ مجمـوع الرتـب لـدرجات                

، وبلغ مجموع رتب الـدرجات       ) 109( الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة الضابطة       

، وبحساب قيمة اإلحصـائي ز       ) 191( للطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية       

، وهذا يعني رفض الفرض  ) α 0.05 =( وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 2.429( كانت قيمة ز 

ـ          "  :الصفري وقبول الفرض البديل بمعنى       توى          توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس

 )α  =0.05  (     ط درجات الطالبات مرتفعـات التحصـيل فـي         بين متوس في االختبار البعدي

  المجموعـة التجريبيـة      في لالطالبات مرتفعات التحصي  متوسط درجات   المجموعة الضابطة و  

 " . لصالح المجموعة التجريبية 

 وهذه القيمة تدلل علـى أن        )0.211(       كما يتضح من الجدول أن قيمة مربع إيتا تساوي          

البرنامج المقترح كان له تأثير في عالج األخطاء لدى الطالبـات مرتفعـات التحصـيل فـي                 

 .المجموعة التجريبية 

  :  والخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الرابع      

نـد   من خالل اختبار الفرض الرابع أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية ع               -

 بين متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة  ) α 0.01 = (مستوى 

ومتوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح الطـالب مرتفعـي         

 . التحصيل في المجموعة التجريبية 

لة إحصائية عنـد     من خالل اختبار الفرض الخامس أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دال            -

بين متوسط درجات الطالبات مرتفعـات التحصـيل فـي المجموعـة      ) α 0.05 = (مستوى  
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الضابطة ومتوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح الطالبات     

 . مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية 

لبة غير مقتصـرة علـى الطلبـة منخفضـي               ويمكن إرجاع ذلك إلى أن األخطاء لدى الط       

التحصيل فقط ، فالطلبة مرتفعي التحصيل لديهم أخطاء وقد أثبتت نتائج االختبار القبلي أن الطلبة 

مرتفعي التحصيل لديهم أخطاء يصعب عالجها عند استخدام طرق وأساليب تدريس تقليديـة ،              

 التعلم – التعلم الفردي –ح والمناقشة الشر( ولكن عند استخدام طرق التدريس غير التقليدية مثل 

، واستخدام وسائل تعليمية متعددة ومالئمة للخطأ المراد عالجه ، باإلضافة إلى تنوع             ) التعاوني  

كل ذلك يؤدي إلى تعلم فعال ذي معنـى ويسـاعد الطلبـة             . األنشطة المناسبة لكل المستويات     

 النتائج مع ما توصل إليه أبـو عطايـا             تتفق هذه . مرتفعي التحصيل على عالج األخطاء لديهم       

  ) .2001( وقاسم  ) 2002( ، وأبو حمادة  ) 2001( 

 : اختبار الفرض السادس 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                      : "        وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (     ـ    بين متوس في االختبار البعدي ي التحصـيل فـي     ط درجات الطالب منخفض

 " .  المجموعة التجريبية الطالب منخفضي التحصيل فيمتوسط درجات المجموعة الضابطة و

ولتحديد الطالب منخفضي التحصيل تم حساب اإلرباعي األدنى لتحصيل الطالب في كـل مـن    

المجموعتين الضابطة والتجريبية ، حيث بلغ عدد الطالب منخفضي التحصيل فـي المجموعـة              

 ) 12( طالباً ، وعدد الطالب منخفضي التحصيل في المجموعـة التجريبيـة             ) 12( الضابطة  

ال توجد فروق   : " والختبار الفرض السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي          . طالباً  

ـ   في االختبار البعدي     )  α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى       ط درجـات   بـين متوس
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 ل في المجموعة الضابطة ومتوسـط درجـات الطـالب منخفضـي           الطالب منخفضي التحصي  

 " . المجموعة التجريبية التحصيل في

لعينتـين  ) يـو   (  وتينـي    –     والختبار الفرض الصفري قام الباحث باستخدام اختبار مان         

مستقلتين ، كما تم استخدام مربع إيتا في حالة وجود فروق ذات داللة ؛ للتأكـد مـن أن تلـك                     

 : هرية وليست نتيجة للصدفة والجدول التالي يوضح ذلك الفروق جو
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  )17( جدول رقم 

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

 العدد المجموعة الخطأ
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
قيمة 

"Z" 
مستوى 

 لةالدال
η 2 

حجم 
 التأثير

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 9.458 113.5 
 األول

منخفضي تحصيل 
 تجريبية ذكور

12 15.542 186.5 

35.5 2.556 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.229

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 9.792 117.5 
ل منخفضي تحصي الثاني

 تجريبية ذكور
12 15.208 182.5 

39.5 2.038 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 12.083 145 
منخفضي تحصيل  الثالث

 تجريبية ذكور
12 12.917 155 

67 0.330 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 7.708 92.5 
منخفضي تحصيل  الرابع

 تجريبية ذكور
12 17.292 207.5 

14.5 3.682 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.381

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 8.667 104 
منخفضي تحصيل  الخامس

 تجريبية ذكور
12 16.333 196 

26 2.945 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.283

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 9.167 110 
منخفضي تحصيل  السادس

 تجريبية ذكور
12 15.833 190 

32 2.534 
دالة 

إحصائياً 
 0.05ند ع

 كبير 0.226

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 9.208 110.5 
منخفضي تحصيل  السابع

 تجريبية ذكور
12 15.792 189.5 

32.5 2.452 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.215

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 10.000 120 
منخفضي تحصيل  الثامن

 تجريبية ذكور
12 15.000 180 

42 2.064 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة ذكور

12 7.583 91 
منخفضي تحصيل  المجموع

 تجريبية ذكور
12 17.417 209 

13 3.421 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.347

 1.960تساوي    )α 0.05≤( الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
 2.580تساوي    )α 0.01≤( الجدولية عند مستوى داللة  " Z"قيمة 

128 



   يتضح من الجدول السابق تفوق الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبيـة علـى       

الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة ، حيث بلغ مجموع الرتب لدرجات الطالب             

، وبلغ مجموع رتب الـدرجات للطـالب         ) 91( لمجموعة الضابطة   منخفضي التحصيل في ا   

، وبحساب قيمة اإلحصائي ز كانت قيمة         ) 209( منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية      

 ، وهذا يعني رفض الفرض الصفري  ) α 0.05 = (وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 3.421(ز 

 )  α  =0.05( ت داللة إحصائية عند مسـتوى       توجد فروق ذا  :  " وقبول الفرض البديل بمعنى     

ط درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعـة الضـابطة       بين متوس في االختبار البعدي    

 لصـالح المجموعـة      المجموعـة التجريبيـة    الطالب منخفضي التحصيل في   متوسط درجات   و

وهذه القيمة تـدلل    )  0.347(  كما يتضح من الجدول أن قيمة مربع إيتا تساوي           "  .  التجريبية

على أن البرنامج المقترح كان له تأثير في عالج األخطاء لدى الطالب منخفضي التحصيل في                

 .المجموعة التجريبية 

 :  السابع ضاختبار الفر

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى                      : "        وينص هذا الفرض على ما يلي       

 )α ≥ 0.05  (  ط درجات الطالبات منخفضات التحصـيل فـي        بين متوس  البعدي   في االختبار

 " .  المجموعة التجريبية الطالبات منخفضات التحصيل فيمتوسط درجات المجموعة الضابطة و

ولتحديد الطالبات منخفضات التحصيل تم حساب اإلرباعي األدنى لتحصيل الطالبات في كل من             

 عدد الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعـة     المجموعتين الضابطة والتجريبية ، حيث بلغ     

 ) 12( طالبة ، وعدد الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية           ) 12( الضابطة  

 . طالبة 
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ال توجد فـروق    : "       والختبار الفرض السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي          

ـ   في االختبار البعدي    )   α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى       ط درجـات   بـين متوس

الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالبـات منخفضـات            

 " .  المجموعة التجريبية التحصيل في

لعينتـين  ) يـو   (  وتينـي    –      والختبار الفرض الصفري قام الباحث باستخدام اختبار مان         

مربع إيتا في حالة وجود فروق ذات داللة ؛ للتأكـد مـن أن تلـك                مستقلتين ، كما تم استخدام      

 : الفروق جوهرية وليست نتيجة للصدفة والجدول التالي يوضح ذلك 
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  )18 (جدول رقم 

في  الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبيةمتوسطي درجات داللة الفروق بين 
 االختبار البعدي 

 العدد المجموعة الخطأ
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة  Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

η 2  حجم
 التأثير

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 12.000 144 
منخفضي تحصيل  األول

 تجريبية إناث
12 13.000 156 

66 0.413 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 12.500 150 
 الثاني

منخفضي تحصيل 
 تجريبية إناث

12 12.500 150 

72 0.000 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 10.250 123 
منخفضي تحصيل  الثالث

 تجريبية إناث
12 14.750 177 

45 1.720 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 9.167 110 
منخفضي تحصيل  الرابع

 تجريبية إناث
12 15.833 190 

32 2.678 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.246

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 12.000 144 
منخفضي تحصيل  الخامس

 تجريبية إناث
12 13.000 156 

66 0.604 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 11.667 140 
منخفضي تحصيل  السادس

 تجريبية إناث
12 13.333 160 

62 0.675 
غير دالة 
 إحصائياً

- - 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 7.000 84 
منخفضي تحصيل  السابع

 تجريبية إناث
12 18.000 216 

6 4.046 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.427

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 8.875 106.5 
منخفضي تحصيل  الثامن

 تجريبية إناث
12 16.125 193.5 

28.5 2.844 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.269

منخفضي التحصيل 
 ضابطة إناث

12 8.375 100.5 
منخفضي تحصيل  المجموع

 تجريبية إناث
12 16.625 199.5 

22.5 2.923 
دالة 

إحصائياً 
 0.05عند 

 كبير 0.280

 1.960تساوي  ) α 0.05 ≤( الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
 2.580تساوي    )α 0.01 ≤( الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة 
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   يتضح من الجدول السابق تفوق الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية علـى   

الرتـب لـدرجات    الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة ، حيث بلغ مجمـوع            

وبلغ مجموع رتب الدرجات     ) 100.5( الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة       

، وبحساب قيمة اإلحصائي ز  ) 199.5( للطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية 

، وهـذا يعنـي رفـض       )α 0.05 =( وهي قيمة دالة عند مستوى  ) 2.923( كانت قيمة ز 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       :  " لصفري وقبول الفرض البديل بمعنى      الفرض ا 

 )α  =0.05  (     ط درجات الطالبات منخفضات التحصـيل فـي        بين متوس في االختبار البعدي

  المجموعـة التجريبيـة     الطالبات منخفضات التحصيل في   متوسط درجات   المجموعة الضابطة و  

 . " لصالح المجموعة التجريبية 

وهذه القيمـة تـدلل علـى أن         ) 0.280(    كما يتضح من الجدول أن قيمة مربع إيتا تساوي          

البرنامج المقترح كان له تأثير في عالج األخطاء لدى الطالبـات منخفضـات التحصـيل فـي                 

 .المجموعة التجريبية 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفروض السادس والسابع 

لسادس أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد            من خالل اختبار الفرض ا     -

بين متوسط درجات الطالب منخفضي التحصـيل فـي المجموعـة              )α  =0.05 (مستوى    

الضابطة ومتوسط درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية لصالح الطالب           

 . منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية 

اختبار الفرض السابع أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد               من خالل    -

بين متوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعـة            )α=  0.05 (مستوى        
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الضابطة ومتوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعـة التجريبيـة لصـالح             

 : ويمكن إرجاع ذلك إلى .  التجريبية الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة

 أن المتعلم يسعى دائماً إلى المعرفة بدافع ذاتي الكتساب ما يساعده على الفهم ، كما افتـرض                  -

أي شخص يستطيع تعلم أي خبرة ، وفي أي موضوع ، وفي أي مرحلة من مراحل                " برونر أن   

  ) . 175 : 1999المشهراوي ، " ( عمره إذا توفر له المعلم المخلص 

 مراعاة المعلم لمستوى الطلبة منخفضي التحصيل إلى جانب التشجيع المستمر لهم أدى إلـى               -

 . تفاعل الطلبة مع محتوى البرنامج واكتساب الثقة بأنفسهم وعدم الشعور بالعجز 

 من خالل البرنامج تم إتاحة الفرصة والوقت الكـافي لهـؤالء الطلبـة للتفكيـر والمناقشـة                  -

  . واالستفسار

 التنوع في طرق التدريس التي اعتمدها البرنامج من خالل الشرح والمناقشة والتعلم التعاوني              -

 .  حل المسألة توالفردي وبعض استراتيجيا

 البرنامج العالجي المقترح يلبي حاجات هذه الفئة من الطلبة ويناسب قدراتهم مما ساهم فـي                -

وتتفق هذه النتائج   . ب على األخطاء التي كانت لديهم       تفاعلهم المستمر مع أنشطة البرنامج والتغل     

 ) 2001(، وحسن    ) 2002( ، وعبد الحميد     ) 2003( مع ما توصلت إليه دراسة المشهراوي       

ويتضح من النتائج المتعلقة بفـروض الدراسـة فاعليـة           )  . 2001( ، وخالفت دراسة قاسم     

ألخطاء لدى طلبة عينة الدراسـة ، ومـن         وقد اتضح هذا األثر من عالج ا      . البرنامج المقترح   

الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل ، والطالبات مرتفعات ومنخفضات التحصيل ، وبالتـالي            

يمكن استخدام البرنامج كأداة عالجية لألخطاء في حل المسألة الرياضية في مـدارس الـذكور               

 .واإلناث 
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 : الكسب المعدل 

لمقترح قام الباحث باستخدام معادلة بالك لحساب نسبة الكسب       للتأكيد على فاعلية البرنامج ا

 : المعدل للطلبة والجدول التالي يوضح ذلك 

  )19( جدول رقم 

 الكسب المعدل لطلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي

تجريبية قبلي 
 وبعدي

 المتوسط العدد العينة
االنحراف 
 المعياري

نسبة الكسب 
 المعدل

المجموعة  3.635 5.614 83 قبلي
 2.065 13.386 83 بعدي الكلية

1.234 

 ذكور 2.338 3.650 40 قبلي
 2.216 12.400 40 بعدي

1.255 

 إناث 3.692 7.442 43 قبلي
 1.406 14.302 43 بعدي

1.230 

 

وللطالبـات بلغـت         ) 1.25(  أن نسبة الكسب المعدل للطالب بلغت        يتضح من الجدول السابق   

، وهذه المعدالت تدلل على فاعلية البرنامج المقتـرح فـي            ) 1.23( وللطلبة بلغت    ) 1.23( 

وكذلك قام الباحث بمقارنة النسب المئوية لألخطاء الثمانية قبل وبعد . عالج األخطاء لدى الطلبة   

 : تطبيق البرنامج والجدول التالي يوضح ذلك 

  )20( جدول رقم 

 اء قبل وبعد تطبيق البرنامجمقارنة النسب المئوية لألخط

 النسبة لإلجابات الخاطئة بعد البرنامج النسبة لإلجابات الخاطئة قبل البرنامج الخطأ 

  %11.8  % 47.4 األول

  %37.5  %43.1 الثاني

  %18.7  %56.2 الثالث
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  %12.5  %59.2 الرابع

  %15  %52.3 الخامس

  %28.1  %60.8 السادس

  %36.2  %64.7 السابع

  %13.7  %47.1 الثامن
 

 % ) 40(  السابق انخفاض النسبة المئوية لإلجابات الخاطئة عـن النسـبة            يتضح من الجدول  

الممثلة للخطأ الشائع بعد تطبيق البرنامج ، وهذا يدلل على األثر الواضح للبرنامج المقترح فـي             

  . عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى الطلبة 

 ماذا قدمت الدراسة الحالية ؟ 

      في ضوء النتائج السابقة يرى الباحث أن الدراسة الحالية قدمت بعض اإلسـهامات التـي               

يأمل أن تفيد في عالج األخطاء في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي 

 : وذلك كما يلي 

 في حل المسألة الرياضية يستفاد منه في مراحـل           قدمت الدراسة اختباراً تشخيصياً لألخطاء     -

 . دراسية أخرى 

 أظهرت الدراسة األخطاء في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبـي؛               -

 . وبذلك تعد حافزاً لمزيد من الدراسات التي تتناول المسألة الرياضية وتبني استراتيجيات عالجية

 برنامجاً مقترحاً لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى            قدمت الدراسة الحالية   -

طلبة الصف األول الثانوي األدبي ، ويمكن أن يستفيد منه كٌل من معلمي الرياضيات والمشرفين               

 .   التربويين ومخططي تطوير منهاج الرياضيات وخاصة أن المنهاج الحالي تجريبي 
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 : توصيات الدراسة 

 : ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يلي         في

 .  ضرورة استخدام البرنامج العالجي المقترح في الدراسة - 

 .  االهتمام بتشخيص األخطاء الشائعة لدى الطلبة في الموضوعات المختلفة قبل عملية التدريس-

 . الصعوبة  أن تكون المسائل المعروضة من قبل المعلم متدرجة في -

 .  اهتمام القائمين على إعداد مناهج الرياضيات وتطويرها باالهتمام بالمسألة الرياضية وبنيتها -

 اهتمام القائمين على الدورات التدريبية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية              -

 . يجيات حلها لتأهيل المعلمين على كيفية التعامل مع المسألة الرياضية واسترات

 زيادة تركيز اهتمام المعلمين بالمسألة الرياضية ومهارات حلها دون التركيز فقط على نـاتج               -

 . الحل 

 استخدام المعلمين استراتيجيات حل للمسألة الرياضية ال تشتمل على خطـوات متعـددة وال               -

 . تحتاج إلى زمن كبير ؛ حتى ال تتسبب بوقوع الطلبة بأخطاء 

 : دراسة مقترحات ال

 :      يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية 

 .  دراسة أخرى مماثلة تتناول عالج األخطاء التي لم يتعرض لها الباحث في دراسته -

 .  دراسة تتناول مدى حاجة طالب األدبي لتعلم الرياضيات واتجاهاتهم نحوها -

 .  ة الرياضية لدى الطلبة  دراسة لتقصي أثر استراتيجيات أخرى على قدرة حل المسأل-

 .  دراسات أخرى تتناول برامج عالجية في أخطاء تعلم الرياضيات -
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 المراجع

 : المراجع العربية : أوالً 
 القرآن الكريم * 
 ، مكتبة النهضـة     "استراتيجيات في تعليم الرياضيات     "  ) : 1989( إبراهيم ، مجدي عزيز     * 

 . رة ، مصر المصرية للنشر والتوزيع ، القاه
ـ  "تدريس الرياضيات في التعليم قبل الجامعي       "  ) : 1985( إبراهيم ، مجدي عزيز     *  ، 2 ، ط

 . مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 
 ،  "مدى احتياج طالب القسم األدبي لمادة الرياضيات        "  ) : 1975( إبراهيم ، مجدي عزيز     * 

 . ، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، مصر ) شورة غير من( رسالة ماجستير 
برنامج مقترح لعالج صعوبات حل المسـألة الرياضـية         "  ) : 2002( أبو حمادة ، إبراهيم     * 

، كليـة   ) غير منشـورة    (  ، رسالة ماجستير     "اللفظية لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة        
 .  ، غزة التربية ، جامعة األقصى بالتنسيق مع جامعة عين شمس

األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعـدادي فـي   "  ) : 1999( أبو الخير ، مدحت    * 
 ، مجلة كلية التربية ، جامعـة أسـيوط ،           "تعلم مفاهيم المجموعات ووضع مقترحات لعالجها       

  ) . 6( ، العدد  ) 2( المجلد 
 ، مكتبة الفالح للنشر "ية وتدريسها مناهج الرياضيات المدرس"  ) : 1994( أبو زينة ، فريد * 

 .  والتوزيع ، الكويت 
ـ "الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها "  ) : 1982( أبو زينة ، فريد كمال    *   ، دار 1 ، طـ

 . الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان 
ـ  "مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها     "  ) : 1999( أبو سل ، محمد عبد الكريم       *   ،  1 ، ط
 . ر الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان دا
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشـائعة فـي المفـاهيم          "  ) : 2001( أبو عطايا ، أشرف     * 

، كليـة   ) غير منشورة   ( ، رسالة ماجستير    " الجبرية لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة        
 . التربية ، جامعة األقصى بالتنسيق مع جامعة عين شمس ، غزة 

عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة اإلعدادية فـي حـل          "  ) : 2003(  أبو ناموس ، حسن      *
 ، رسـالة ماجسـتير                     "مسائل الرياضيات اللفظية فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة              

 . ، كلية التربية ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، السودان ) غير منشورة ( 
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ـ  "القياس والتقويم   "  ) : 1994(  ، صالح الدين     أبو ناهية *   ، مكتبة االنجلو المصرية     1 ، ط
 .، القاهرة ، مصر 

 ، "مقدمة في تصـميم البحـث التربـوي      "  ) : 2003( االغا ، إحسان واألستاذ ، محمود        * 
 .  ، الرنتيسي للطباعة والنشر ، غزة 3طـ
ـ  "ناصره ومناهجه وأدواته    البحث التربوي ع  "  ) : 1997( االغا ، إحسان    *   ، مطبعة   2 ، ط

 . مقداد ، غزة 
فاعلية أسلوب تدريس عالجي لصعوبات تعلم تالميذ       "  ) : 1997( األمين ، إسماعيل محمد     * 

، المؤتمر العلمي الخامس     " الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات          
 . ية التربية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر ، كل) من أجل مستقبل عربي أفضل ( 
برنامج تعليمي مقترح لتنمية بعض مفاهيم ومهـارات        "  ) : 1993( أمين ، ميرفت فتحي     * 

، كليـة  ) غيـر منشـورة   (  ، رسالة دكتوراه "الرياضيات لطفل مرحلة رياض األطفال بالمنيا    
 .التربية ، جامعة المنيا ، مصر 

 ،  "استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلـم الرياضـيات         "  ) : 2003( بدوي ، رمضان مسعد     * 
 . ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان 1طـ
أثر استخدام طريقـة حـل المشـكالت فـي تـدريس        "  ) : 1999( بركات ، أحمد يوسف     * 

 "الرياضيات في مقدرة طالب الصف األول الثانوي في مدارس دبي على حل المسائل الرياضية 
 .، كلية التربية ، جامعة عدن ، اليمن ) غير منشورة ( رسالة ماجستير ، 
ـ  " أساليب تعليم الرياضيات    "  ) : 2005( البكري ، أمل والكسواني ، عفاف       *   ، دار   3، طـ

 .   الفكر للطباعة والنشر ، عمان 
: مة  ، ترج2 ، الجزء األول ، طـ"طرق تدريس الرياضـيات  "  ) : 1989( بل ، فريدريك  * 

 . وليم عبيد ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة : محمد المفتي وممدوح سليمان ، مراجعة 
 ،  "تدريس الحساب وأسسه النفسية والتربويـة       "  ) : 1996( جابر ، جابر وهندام ، يحيى       * 

 . دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، مصر 
الية برنامج مقترح في الهندسة الفراغيـة والمسـتوية         فع " ) : 2003( جاد ، نبيل صالح     * 

، " وفقاً للمدخل التكاملي في تنمية التفكير الهندسي لطالب كلية التربيـة شـعبة الرياضـيات            
 . ، كلية التربية ، جامعة قناة السويس ، مصر ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 
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ثاني اإلعدادي على استراتيجية حل     أثر تدريب طلبة الصف ال    "  ) : 1989( جويعد ، سوسن    * 
) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     "المسألة الجبرية في مقدرتهم على حل المسائل الرياضية         

 . ، كلية التربية ، جامعة اليرموك ، األردن 
برنامج عالجي مقترح لمنخفضـي التحصـيل فـي       "  ) : 2001( حسن ، سامي عبد المعز      * 

، كلية التربيـة ، جامعـة       ) غير منشورة   ( ، رسالة ماجستير    " دادية  الرياضيات بالمرحلة اإلع  
 . المنوفية ، مصر 

ميول طالب المرحلة اإلعدادية في مدينـة غـزة نحـو           "  ) : 1998( الحمضيات ، محمود    * 
، ) غير منشـورة    ( ، رسالة ماجستير     "دراسة مادة الرياضيات ومدى اهتمام معلميهم بتنميتها        

 . لتنسيق مع جامعة عين شمس ، غزة جامعة األقصى با
برنامج مقترح لمعالجة صعوبات تعلم التكنولوجيا     "  ) : 2006( الحناوي ، هاني عبد الكريم      * 

، كليـة   ) غير منشـورة    ( ، رسالة ماجستير    " لدى طلبة الصف التاسع األساسي بشمال غزة        
 . التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 

تقويم أخطاء تالميذ الصف الثالـث مـن التعلـيم           " ) : 1984( ين  خضراوي ، زين العابد   * 
، كلية التربيـة ، جامعـة       ) غير منشورة   ( ، رسالة ماجستير    " األساسي في مقرر الرياضيات     

 . جنوب الوادي ، مصر 
 ، عالم الكتب للنشر 3، طـ" أصول تدريس الرياضـيات  "  ) : 1984( خضر ، نظلة حسن   * 

 . ة ، مصر والتوزيع ، القاهر
 ، 3 ، طـ"تدريس الرياضات في المدرسة الثانوية      "  ) : 1994( خليفة ، خليفة عبد السميع      * 

 . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر 
بحث األخطاء الهامة التي تصـادف تالميـذ الصـف الثـاني            "  ) : 1968( داوود ، وديع    * 

، رسـالة ماجسـتير            " مقترحات لعالجهـا    اإلعدادي في حل تمارين الهندسة النظرية ووضع        
 .   ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة، مصر ) غير منشورة ( 
فعالية برنامج مقترح في أسس الرياضيات المدرسية       "  ) : 1999( زهران ، بسمات محمد     * 

لة ماجسـتير           ، رسـا   "لطالب شعبة الرياضيات بكلية التربية في تنمية الكفايات التخصصـية           
 . ، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، مصر ) غير منشورة ( 
تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضـيات      "  ) : 1988( سعادة ، جودت واليوسف ، جمال       * 

 . ، دار الجيل للنشر ، بيروت 1، طـ" والعلوم والتربية االجتماعية 
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لشائعة لدى طلبـة الصـفين الخـامس والسـادس          األخطاء ا "  ) : 2003( السعيد ، تهاني    * 
، كلية التربية ، جامعة النجاح ، ) غير منشورة (  ، رسالة ماجستير "بالعمليات الحسابية األربع 

 . نابلس 
 ، دار الفجر    "طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق       "  ) : 1995( سالمة ، حسن    * 

 . للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 
ـ   "تعليم العلوم والرياضيات    "  ) : 2003( سالمة ، عبد الحافظ     *   ، دار اليـازوري     1 ، طـ

 . للنشر والتوزيع ، عمان 
 ، "أساسيات العلوم والرياضيات وأساليب تدريسـها  "  ) : 2002( سليمان ، نايف وآخرون    * 
 . ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان 1طـ
 ، الجامعة المفتوحـة ،      "المدخل لتدريس الرياضيات    "  ) : 1996( الشارف ، أحمد العريفي     * 

 . طرابلس ، الجماهيرية العظمى 
واقع امتالك تالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي     "  ) : 1995( الشريف ، ممدوح صالح    * 

، العـدد   ) المنطقة التعليمية بالعين    ( ، دراسات تربوية محكمة     " لمهارات حل المسائل الكالمية     
  . األول

 ، دار النهضة "الرياضيات أهدافها واستراتيجيات تدريسها     "  ) : 1985( شعراوي ، إحسان    * 
 .العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 

األخطاء الشائعة في خطوط طلبة المرحلة األساسية العليا "  ) : 2000( شيخ العيد ، إبراهيم   * 
، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، )  غير منشورة ( ، رسالة ماجستير    "في مادة الخط العربي     

 .غزة 
 ،  "طرق تدريس الرياضيات نظريـات وتطبيقـات        "  ) : 2001( الصادق ، إسماعيل محمد     * 
 .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة، مصر 1طـ
برنامج لتنمية الوعي بالحاسـب اآللـي واسـتخداماته فـي           "  ) : 1993( صالح ، ماجدة    * 
، ) غير منشـورة  ( ، رسالة دكتوراه " ريس لدى معلمي الرياضيات في المرحلة الثانويـة    التد

 .كلية التربية ، جامعة المنوفية ، مصر 
صعوبات قراءة الرياضيات لدى تالميذ الحلقـة الثانيـة مـن           " ) : 1989( صالح ، ماجدة    * 

تربية ، جامعـة اإلسـكندرية ،       ، كلية ال  ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     "التعليم األساسي   
 .مصر 
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دراسة تحليليـة ألخطـاء حـل المسـألة         "  ) : 1997( عبانبة ، عبد اهللا والنهار ، تيسير        * 
 ، مجلـة كليـة      "الحسابية لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي بدولة اإلمارات العربية المتحدة           

  ) .21( ، العدد  ) 4( التربية ، جامعة العين ، الجزء 
األخطاء الشائعة في مـادة الرياضـيات وعالقتهـا          "  ) :1999( د الاله ، عبد الرسول      عب* 

 ، رسالة ماجسـتير              "ببعض األساليب المعرفية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسـي     
 .، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، مصر ) غير منشورة ( 
برنامج قائم على األنشطة اإلثرائية لتنمية أسـاليب  "  ) : 2002( عبد الحميد ، عبد الناصر  * 

 ، رسـالة دكتـوراه                    "التفكير واالتجاه نحو الرياضـيات لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة              
 . ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، مصر ) غير منشورة ( 
 ، الهيئة المصرية للنشر والتوزيـع ،         "مدخل إلى الرياضيات   "  ) :1970( عبد اهللا ، أديب     * 

 .القاهرة ، مصر 
فعالية برنامج كمبيوتري لتدريس الرياضيات على      "  ) : 2004( عبد اهللا ، سيد عبد الرحيم       * 

 ، رسالة   "التحصيل وبعض جوانب التفكير البصري لدى التالميذ الصم بالصف األول اإلعدادي            
 .ية ، جامعة المنيا ، مصر ، كلية الترب) غير منشورة ( ماجستير 

 "أساسيات العلوم والرياضيات وأساليب تدريسها      "  ) : 2002( عبد الهادي ، نبيل وآخرون      * 
 .  ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان 1، طـ

أثر وجود معلومات زائدة في المسـائل الفيزيائيـة اللفظيـة           "  ) : 1998( عبده ، شحادة    * 
، مجلة التقويم والقياس النفسي     " م وطبيعتها على قدرة الطلبة على حلها        وقابليتها للتمثيل بالرس  

  ) . 12( والتربوي ، جامعة األزهر بغزة ، العدد 
ـ  "تعليم الرياضيات لجميع األطفال     "  ) : 2004( عبيد ، وليم    *   ، دار المسيرة للنشـر      1 ، ط

 . والتوزيع ، عمان 
ـ  "ويات الرياضيات   ترب"  ) : 2000( عبيد ، وليم وآخرون     *   ، مكتبة االنجلو المصرية     1 ، ط

 .، القاهرة ، مصر 
 ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة        " التعليم وتطبيقاته "  ) : 1978( عثمان ، سيد أحمد     * 

 . ، مصر 
ـ     "اإلحصاء التربوي   "  ) : 1998( عفانة ، عزو إسماعيل      *  ، مطبعـة    1 ، الجزء الثاني ، ط

 . غزة  مقداد ، 
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ـ     "اإلحصاء التربوي   "  ) : 1997( عفانة ، عزو إسماعيل     *   ، مطبعـة    1 ، الجزء األول ، ط
 .مقداد ، غزة  

التكوين العاملي لصعوبات التفكير في حـل المسـألة         "  ) : 1996( عفانة ، عزو إسماعيل     * 
والقيـاس النفسـي    ، مجلة التقويم    " الرياضية لدى طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي بغزة           

  ) .8( والتربوي ، جامعة األزهر بغزة ، العدد 
ـ   "التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة   "  ) : 1995( عفانة ، عزو إسماعيل     *   ،  1، ط

 .كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة 
ـ   "مناهج الرياضيات وأسـاليب تدريسـها       "  ) : 2002( عقيالن ، إبراهيم    *   دار   ، 2 ، طـ

 . المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 
 ، دار 1 ، طـ"االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية "  ) : 2006( عالم ، صالح الدين * 

 .الفكر للنشر والتوزيع ، عمان 
برنامج إثرائي مقترح لتنمية التفكيـر االبتكـاري فـي          "  ) : 2000( علي ، وائل عبد اهللا      * 

، معهد  ) غير منشورة   ( ، رسالة ماجستير    "  في مرحلة رياض األطفال      الرياضيات للموهوبين 
 .الدراسات و البحوث التربوية ، جامعة القاهرة ، مصر 

أثر تدريب الصف العاشر األساسي علـى مهـارات حـل           "  ) : 1999( عواد ، محمد رجا     * 
 ، رسـالة     "المسألة الرياضية وفق نموذج بوليا في المدارس الحكومية فـي مدينـة نـابلس             

 .، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ) غير منشورة ( ماجستير  
صعوبات الهندسة لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي       "  ) : 2000( عيسوي ، شعبان حنفي     * 

 ، مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، كلية التربية           "وأثر دمج بعض مداخل التدريس لعالجها       
  ) .14( ، المجلد  ) 1( دد ، جامعة المنيا ، الع

اكتساب المفاهيم الرياضية وعالقتها بحـل المسـألة        "  ) : 2001( غالب ، محمد سرحان     * 
 ، رسـالة ماجسـتير                      "الرياضية لدى طالب المسـتوى الثـامن فـي الجمهوريـة اليمنيـة              

 . ، كلية التربية ، جامعة صنعاء ، اليمن ) غير منشورة ( 
برنامج مقترح لتنمية مهارات حل المسائل الرياضـية         " ) : 2001(  ، سامي عبد اهللا      قاسم* 

، كلية  ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     "لدى طلبة الصف السادس األساسي بمحافظة غزة        
 .التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 
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حلة الثانوية العامة فـي     األخطاء الشائعة لدى طلبة المر    "  ) : 1990( قرني ، زبيدة محمد     * 
، كليـة التربيـة ،    ) غير منشـورة    ( ، رسالة ماجستير    " المعادالت الكيميائية دراسة تقويمية     

 . جامعة المنصورة، مصر 
 ، مجلـة آفـاق التربويـة ، العـدد          " حل المسألة الرياضـية     "  ) : 1995( الفي ، حسين    * 
 )7. (  
امج مقترح في تدريس الرياضيات لتنمية مهـارات        فعالية برن  " ) : 1995( متولي ، فتحي    * 

، كلية التربية ،    ) غير منشورة   (  ، رسالة دكتوراه     "عمليات العلم لدى طالب المرحلة الثانوية       
 .جامعة القاهرة ، مصر 

أثر استخدام األلعاب التعليمية الموجهة في تنمية مهارات        "  ) : 1991( محمد ، فايز محمد     * 
 ، رسـالة    "ية في الرياضيات لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي           حل المسائل اللفظ  

 .، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة ، مصر ) غير منشورة ( ماجستير 
 ، دار المطبوعـات     " نظرة تحليلية    –تطوير البرامج التعليمية    "  ) : 1995( محمد ، فتحية    * 

 .، مصر الجديدة ، اإلسكندرية 
تحليل األخطاء الشائعة لتالميذ المرحلة االبتدائية بنين في        "  ) : 1998( المحيميد ، سليمان    * 

، ) منشـورة   ( ، رسالة ماجستير    " الكسور االعتيادية بمدينة الرياض في ضوء نظرية بياجيه         
  ) .66( ، العدد  ) 17( رسالة الخليج العربي ، المجلد 

أثر تدريب طلبة الصف الثالث اإلعدادي علـى اسـتراتيجية          "  ) : 1989( المشايخ ، جبر    * 
 ، رسالة ماجستير       "للبرهان الرياضي في تنمية قدرتهم على حل المسائل الهندسية والحسابية           

 .، الجامعة األردنية ، عمان ) غير منشورة ( 
ضي لدى طلبة الصف برنامج مقترح لتنمية التفكير الريا " ) : 1999( المشهراوي ، إبراهيم * 

، كلية التربية ، جامعـة األقصـى   ) غير منشورة (  ، رسالة دكتوراه "الثامن األساسي بغـزة   
 .بالتنسيق مع جامعة عين شمس ، غزة 

برنامج مقترح لتنمية القدرة على حل المسائل اللفظيـة         "  ) : 2003( المشهراوي ، عفاف    * 
، رسـالة ماجسـتير                    " محافظـة غـزة     الجبرية لدى طالبـات الصـف التاسـع األساسـي ب          

 .، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ) غير منشورة ( 
األخطاء الشائعة في تحصيل تالميذ الصف السابع األساسـي         "  ) : 1996( مصباح ، محمد    * 

، كلية  ) رة  غير منشو (  ، رسالة ماجستير     "للمفاهيم الرياضية المتضمنة في مقرر الرياضيات       
 .التربية ، جامعة اإلسكندرية ، مصر 

143 



برنامج مقترح لتنمية مهارات قراءة الدوال وترجمتهـا لـدى          "  ) : 2002( مليحة ، أحمد    * 
، كلية التربية ، الجامعة     ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     "طالب الصف الحادي عشر بغزة      

 .اإلسالمية ، غزة 
فعالية برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي واالتجاه       "  ) : 1998( منصور ، عبد المجيد     * 

) غير منشورة   ( ، رسالة دكتوراه    " نحو الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري         
 .، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة ، مصر 

ب الصف الثاني الثانوي في     بحث الصعوبات التي تواجه طال    "  ) : 1983( المنوفي ، سعيد    * 
 ، رسـالة    "دراستهم الميكانيكا وتجريب أساليب عالجية للتغلب على بعض هـذه الصـعوبات             

 . ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، مصر ) غير منشورة ( ماجستير 
 ، دار الفكر    "تعليم العلوم والرياضيات لألطفال     "  ) : 1990( نصر ، رضا محمد وآخرون      * 

 .  والتوزيع ، عمان للنشر
ـ  "تدريس الرياضـيات    "  ) : 1961( هندام ، يحيى وأبو يوسف ، محمد        *   ، مكتبـة  2 ، طـ

 .النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر 
أهم األخطاء الشائعة في الجبر عند تالميذ الصف الثاني         "  ) : 1979( هويدي ، بهي الدين     * 

، كلية  ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     "ا  الثانوي علمي وأسبابها ووضع مقترحات لعالجه     
 .التربية ، جامعة المنصورة ، مصر 

استراتيجيات حل المسألة الرياضية عنـد طلبـة الصـف األول           "  ) : 1986( وفا ، سعاد    * 
، مجلة ) منشورة (  ، رسالة ماجستير "الثانوي وأثر التحصيل ومستوى التفكير والجنس عليها 

  ) .5( لتربوية ، الجامعة األردنية ، العدد دراسات في العلوم ا
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 المالحق 
 



  )1( ملحق رقم 

 توزيع مجتمع الدراسة

 عدد الطلبة عدد الشعب اسم المدرسة

 141 3 للبنيين ) أ ( كمال عدوان الثانوية 

 117 3 للبنيين ) ب ( كمال عدوان الثانوية 

 132 3 للبنيين ) أ ( شهداء رفح الثانوية 

 475 10 للبنيين ) ب ( شهداء رفح الثانوية 

 158 4 للبنيين ) أ ( السبع الثانوية 

 233 5 محمد يوسف النجار الثانوية للبنيين

 128 3 رأس الناقورة الثانوية للبنيين

 318 7 للبنات ) أ ( القادسية الثانوية 

 220 5 رابعة الثانوية للبنات 

 155 3 آمنة الثانوية للبنات

 372 9 للبنات ) ب ( القدس الثانوية 

 359 9  عمر الثانوية للبناتشفا

 145 3 جنين الثانوية للبنات

 74 2 العقاد الثانوية للبنات

 3027 69 المجموع
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  ) 2( ملحق رقم 

 استبيان مفتوح 

 : معلم الرياضيات المحترم / السيد 
 

  بدراسة للتعرف على أهم األخطاء الشائعة التـي          حسن رشاد رصرص  /         يقوم الباحث   
 . طلبة الصف األول الثانوي األدبي في حل المسألة الرياضية تواجه

 :فالرجاء التكرم مشكوراً باإلجابة على السؤالين اآلتيين 
 
 دبي ؟األهل توجد أخطاء شائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي * 

 )نعم ، ال ( 

 
 .ألخطاء من وجهة نظرك فالرجاء تحديد هذه ا" بنعم " إذا كانت اإلجابة * 

 
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 

 
 
 

 حسن رصرص/ الباحث                                                                
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  )3( ملحق رقم 

 قائمة األخطاء لدى الطلبة

 الخطأ الشائع الرقم الخطأ الشائع الرقم
                       فهم لغة المسألة  1

 ) صوغ المسألة بلغة الطالب ( 
تحديد مواطن الغموض عند حل  14

 المسألة 
 البحث عن طرق حل بديلة 15 تحديد المعطيات في المسألة 2

 
استخدام الحاسبة في العمليات  16 لزائدة في المسألةتحديد البيانات ا 3

 الرياضية
 طريقة التفكير في حل المسألة 17 تحديد البيانات الناقصة في المسألة 4

 
اإلخفاق في إيجاد العالقات بين معطيات  5

 المسألة 
التعويض الصحيح في قانون حل  18

 المسألة
تحديد المطلوب من المسألة بصيغة  6

 لفظية 
 التنبؤ بطريقة الحل 19

تحديد المطلوب من المسألة بصيغة  7
 رمزية

 تحديد القانون المناسب لحل المسألة  20

 فهم المفاهيم الواردة في المسألة 21 ترجمة بيانات المسألة إلى معادالت 8
 

 تحديد طبيعة الحل في المسألة 22 ترجمة بيانات المسألة في صورة رموز 9
 

 المسألة برسم شكل أو تمثيل بيانات 10
 تخطيط يساعده على الحل

اتفاق المطلوب مع ناتج الحل         23
 )معقولية اإلجابة ( 

اختيار الفروض المالئمة للحل طبقاً  11
 لمفاهيم أو قوانين رياضية

 تحديد طبيعة الجواب 24

كتابة القوانين المناسبة لحل المسألة  12
 بطريقة صحيحة

 ) التحقق ( لحل التأكد من صحة ا 25

تنظيم خطوات حل المسألة والتسلسل  13
 فيها
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  ) 4( ملحق رقم 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين لالختبار التشخيصي
 

  الوظيفة-الدرجة العلمية  االسم الرقم
  الجامعة اإلسالمية– دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات د عزو عفانة. أ  1
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  نائلة الخزندار. د 2
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  خالد السر. د  3
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  منير اسماعيل. د 4
  مشرف تربوي– مناهج وطرق تدريس الرياضيات دكتوراه محمود الحمضيات. د 5
  مشرف تربوي–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  سعد نبهان. د 6
  موظف وكالة–ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات  محمد مقبل 7
  مشرف تربوي–ماجستير رياضيات  فريد أبو عاذرة 8
 تربوي مشرف –بكالوريوس رياضيات  ماهر أبو الهطل 9
  مشرف تربوي–بكالوريوس رياضيات  علي أبو جزر 10
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  ) 5( ملحق رقم 

  التشخيصيمعامالت ارتباط درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

دالة عند  0.693 فهم لغة المسألة .1
0.01 

دالة عند  0.617 سألةتحديد المعطيات في الم .2
0.01 

دالة عند  0.430 تحديد البيانات الزائدة في المسألة .3
0.01 

دالة عند  0.390 تحديد البيانات الناقصة في المسألة .4
0.01 

دالة عند  0.438 اإلخفاق في إيجاد العالقات بين معطيات المسألة .5
0.01 

د دالة عن 0.647  المسألة بصيغة لفظية منتحديد المطلوب .6
0.01 

دالة عند  0.523  المسألة بصيغة رمزيةمنتحديد المطلوب  .7
0.01 

دالة عند  0.610 ترجمة بيانات المسألة إلى معادالت .8
0.01 

دالة عند  0.644 ترجمة بيانات المسألة في صورة رموز .9
0.01 

دالة عند  0.566 تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط يساعده على الحل .10
0.01 

دالة عند  0.588 اختيار الفروض المالئمة للحل طبقاً لمفاهيم أو قوانين رياضية .11
0.01 

دالة عند  0.635 كتابة القوانين المناسبة لحل المسألة بطريقة صحيحة .12
0.01 

دالة عند  0.290 تنظيم خطوات حل المسألة والتسلسل فيها .13
0.05 

عند دالة  0.295 تحديد مواطن الغموض عند حل المسألة .14
0.05 

دالة عند  0.319 البحث عن طرق حل بديلة .15
0.05 

دالة عند  0.522 استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية .16
0.01 

دالة عند  0.280 طريقة التفكير في حل المسألة .17
0.05 

دالة عند  0.536 التعويض الصحيح في قانون حل المسألة .18
0.01 
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دالة عند  0.348 التنبؤ بطريقة الحل .19
0.01 

دالة عند  0.622 تحديد القانون المناسب لحل المسألة .20
0.01 

دالة عند  0.531 فهم المفاهيم الواردة في المسألة .21
0.01 

دالة عند  0.695 تحديد طبيعة الحل في المسألة .22
0.01 

دالة عند  0.603 اتفاق المطلوب مع ناتج الحل .23
0.01 

دالة عند  0.536 تحديد طبيعة الجواب .24
0.01 

دالة عند  0.486 التأكد من صحة الحل .25
0.01 

 0.250) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 58(الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة 
 0.325 ) =0.01(وعند مستوى داللة )  58 (الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة 
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  ) 6( ملحق رقم 

  غزة –الجامعة اإلسالمية 

 يا عمادة الدراسات العل

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 

  المحترم /                                                          السيد
 ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 : وبعد 
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حـل        "    يقوم الباحث بعمل رسالة ماجستير بعنوان       

 " . مسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة ال
بعد اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ،  والدراسة االستطالعية التي تمت علـى               
عدد من معلمي الرياضيات ، تم حصر عدد من األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية ، ثم                 

د من وجود هذه األخطاء ودرجة شيوعها لدى الطلبة المسـتهدفين ،            ُأعد اختباراً تشخيصياً للتأك   
 . ومن ثم بناء برنامج لعالج هذه األخطاء 

  لدى يتشرف الباحث بعرض قائمة األخطاء التي تم حصرها ، واالختبار التشخيصـي علـى               
 : سيادتكم لالستفادة من خبرتكم فيما يلي 

 . حصرها  مالءمة فقرات االختبار لألخطاء التي تم -
 .صياغة فقرات االختبار  -
 .  مقترحات أخرى تراها مناسبة -

 . الفقرات في االختبار مرتبة حسب ترتيب قائمة األخطاء : مالحظة 
 لكم جزيل الشكر والتقدير

 .  حسن رصرص : الباحث 
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  ساعة1:     الزمن                              اختبار تشخيصي       

 : ...................اسم المدرسة : ...........................       اسم الطالب 
 
 

 سحبت كرتان الواحـدة تلـو األخـرى     3 ،   2 ،   1 كيس به ثالث كرات متماثلة ومرقمة         )1( 
 ع ؟ ولوحظ العددان الظاهران ، ما هو الفراغ العيني للتجربة إذا كان السحب دون إرجا

                                                        .أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة : المطلوب 
...............................................................................................  

 

سنوياً ، وتضاف سنوياً ،     % 7كبة  اقترضت هند مبلغ من المال من بنك بسعر الفائدة المر          ) 2( 
 1000واتفقت مع البنك على سداد القرض على خمسة أقساط سنوية متساوية قيمة كـل منهـا                 

 دينار ، ما قيمة القرض ؟ 
 .                                                                     حدد معطيات المسألة : المطلوب 

............................................................................................... 
 

 درجـة ،    76إذا كانت درجات مجموعة من الطالب تتبع توزيعاً طبيعياً بوسط حسـابي              ) 3( 
  91 درجة ، أوجد العالمة المعيارية للدرجة الخام 69 درجات ، ووسيط 10وانحراف معياري 

                                                         .يات الزائدة في المسألة حدد المعط: المطلوب 
............................................................................................... 

 

 القيمة  سم ، ما هو الطول الذي تقابله      168إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من األطوال         ) 4( 
  ؟ 1.2المعيارية 
                                                        .حدد المعطيات الناقصة في المسألة : المطلوب 

............................................................................................... 
 

 ،     0.5 –ئية إلى عالمات معيارية فكانـت كـاآلتي         حولت المفردات في مجموعة إحصا     ) 5 ( 
  ، أ 0.5 ، 1 ، صفر ، 1.5 -

                      .كتابة عالقة رياضية تربط البيانات المعطاة في المسألة إليجاد قيمة أ : المطلوب 
............................................................................................... 

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ، ومالحظة العدد الظاهر ، إذا كان أ  حادث                   ) 6( 
 ) . ب / أ  (  ، ب حادث ظهور عدد زوجي ، فأوجد ل 4ظهور عدد يقل عن 

                                                  .كتابة المطلوب من المسألة بصيغة لفظية : المطلوب 
............................................................................................... 
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 ، واحتمال أن يصيب جمال نفس الهدف هو 0.3إذا كان احتمال أن يصيب أحمد هدفاً هو  ) 7( 
 الثنين معاً ؟  ، ما احتمال إصابة الهدف من ا0.5 ، واحتمال أن يصيب كالهما الهدف هو 0.4

                                                  .اكتب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية : المطلوب 
............................................................................................... 

 

 55 ، ومجموع حديها الخامس والسادس       25 متتالية حسابية مجموع حديها الثاني والثالث      ) 8( 
 .، اكتب حدود المتتالية 

                                            .أعد صياغة بيانات المسألة في صورة معادالت : المطلوب 
 ............................................................................................... 

 

 ، واحتمال سفر منال إلى مدينة القـدس         0.5إذا كان احتمال سفر أحمد إلى مدينة القدس          ) 9 (
 .  ، أوجد احتمال سفر االثنين معاً 0.9 ، وكان احتمال سفر احدهما على األقل إلى القدس 0.7

                                              .أعد صياغة بيانات المسألة في صورة رمزية : المطلوب 
............................................................................................... 

 

ألقيت ثالث قطع نقد منتظمة مرة واحدة ، ما احتمال الحصول على صورة على كل من                 ) 10( 
 القطع الثالث ؟ 

                                               .ارسم شكالً تخطيطياً يساعد في حل المسألة : المطلوب 
 ............................................................................................... 

 

 ، وحاصل ضربهما يساوي 15إذا كان مجموع ثالثة أعداد تشكل متتالية حسابية يساوي  ) 11( 
– 55 .  

                                           . أعداد رمزية تشكل متتالية حسابية افترض ثالث: المطلوب 
............................................................................................... 

 

  + ....... .13 + 8 + 3 حداً من حدود المتسلسلة 20أوجد مجموع أول  ) 12( 
                                                        .كتب القانون المناسب لحل المسألة ا: المطلوب 

............................................................................................... 
 

  .42مته ، أوجد رتبة الحد الذي قي....  ، 9 ، 6 ، 3في المتتالية الحسابية  ) 13( 
                                                     .أعط قيماً ترتيبية لخطوات حل المسألة : المطلوب 

   د ) 1 –ن + ( أ = ح ن )  (
  3×  ) 1 –ن  + ( 3 = 42)   (
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 3 = 6 – 9 = 3 – 6=  ، د 3= أ )  (
  14= ن )  (
  ن 3 = 42)  (
 

فـي السـنة ،     % 8 دينار من بنك بسعر الفائدة المركبـة         20000تريد سعاد اقتراض     ) 14( 
                                                .وتضاف شهرياً ، وترغب سعاد في سداد المبلغ خالل سنتين وعلى دفعات شهرية 

 .إيجاد عدد الدفعات : المطلوب 

............................................................................................... 
 

                        . حدود متتالية حسابية ، فجد قيمة س 10 ، 2+  ، س ، س 4إذا كانت  ) 15( 
 10=  ، ح  4= أ : الحل 
 د  ) 1 –ن + ( أ = ح ن 

  د  3 + 4 = 10
 2= د 

  6= س 
 .ق أعط حالً بديالً للمسألة عن الحل الساب: المطلوب 

...............................................................................................  
  )                   1 – ] 1.06 ( [ 100باستخدام اآللة الحاسبة أوجد قيمة المقدار التالي       ) 16( 

 

                                                                         0.06  
............................................................................................... 

 

ــة  ) 17(  ، اكتــب ......... ، ......... ، .........  ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1فــي المتتالي
 .الحدود الثالثة التالية 

 
                                    .12=  ، ن 0.005=  ، ع 2400= مة الحالية إذا كانت القي ) 18 ( 

 : عوض عن القيم السابقة في العالقة التالية : المطلوب 

 )  ]ع  + 1 ( – 1[ م = القيمة الحالية 
                            ع  

............................................................................................... 
 
 

 ن-

4 

4 

4 
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  .                                            162 ، 2أدخل ثالثة أوساط هندسية بين العددين  ) 19 ( 
 .اكتب فكرة الحل فقط : المطلوب 

............................................................................................... 
  :اختر اإلجابة الصحيحة 

   .                 145أوجد رتبة الحد الذي قيمته .....  ، 13 ، 7 ، 1في المتتالية الحسابية  ) 20( 
 :اختر القانون المناسب لحل المسألة 

 ]  د  ) 1 –ن + ( أ 2=        [ ج ن ) ب (    )ل + أ =         ( ج ن ) أ ( 
                                                                

 

 أ و ج صحيح ) د (    د ) 1 –ن + ( أ = ح ن ) ج ( 
 

                    ) .ر ( أوجد قيمة األساس .....  ، 5 ، 2 ، 1- ، 4-في المتتالية الحسابية  ) 21 ( 
  2) ب (        3) أ ( 
 بق ليس مما س) د (       3-) ج ( 

 

 :                                                  تحديد مجموعة الحل لنظام المتباينات اآلتي  ) 22 ( 
 

  1> س + ص   ،    1<  س –ص  
 :يتم عن طريق 

     الحل الجبري) ب   (       التمثيل البياني) أ ( 
 أ و ج صحيح ) د   (    التمثيل على خط األعداد) ج ( 

 

 

 .            يساوي ) ب  / أ  (  ، فإن ل 0.3) =  ب ∩أ  (  ، ل 0.6) = أ  ( إذا كان ل  ) 23( 
        

 : بدون حل قدر اإلجابة الصحيحة 
 جميع ما سبق ) د (   0.5-) ج (   0.5) ب (  1.8) أ ( 

 

 

                  .أي من اإلجابات التالية يمكن أن تكون ضمن مجموعة حل نظام من المتباينات ) 24( 
 

   )  3 ، 2)   ( ب      (   }2 ، صفر ، 1 -{ ) أ ( 
 جميع ما سبق ) د      (         1) ج ( 
 

 ن

2 
 ن

2 
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، 28 ، وحاصل ضربهما     12إذا كان مجموع ثالثة أعداد تشكل متتالية حسابية يساوي           ) 25 ( 
                                                  :                                                 المتتالية هي 

 ....... ، 7 ، 4 ، 1) ب (    ...... ، 14 ، 2 ، 1) أ ( 
 أ و ب صحيح ) د (    ...... ، 6 ، 3 ، 2) ج ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 



  )7( ملحق رقم 

 قيقةد40:                         اختبار تشخيصي قبلي وبعدي       الزمن 

 : .............اسم المدرسة : ..................................      اسم الطالب 
 

سنوياً ، وتضاف سنوياً ،     % 7اقترضت هند مبلغ من المال من بنك بسعر الفائدة المركبة            ) 1( 
 1000 القرض على خمسة أقساط سنوية متساوية قيمة كـل منهـا             دالبنك على سدا   واتفقت مع 

 ر ، ما قيمة القرض ؟ دينا
 .                                                                     حدد معطيات المسألة : المطلوب 

............................................................................................... 
 

  . 2 ، وأساسها 5متتالية هندسية حدها األول  أوجد مجموع الستة حدود األولى من  )2( 
 :                                                                                        المعطيات هي 

  2=  ، ر 5= أ ) ب (    2=  ، ر 5= ل ) أ  ( 
 ليس مما سبق) د  (     2=  ، أ 5= ن ) ج ( 
 

 ، واحتمال أن يصيب جمال نفس الهدف هو 0.3 يصيب أحمد هدفاً هو إذا كان احتمال أن ) 3( 
  ، ما احتمال إصابة الهدف من االثنين معاً ؟ 0.5 ، واحتمال أن يصيب كالهما الهدف هو 0.4

                                                  .اكتب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية : المطلوب 
.............. ................................................................................. 

 

، سحبت كرتان الواحدة    ) ب  (  كرات سوداء    6،  ) أ  ( صندوق به خمس كرات صفراء       ) 4( 
                 .                                 تلو األخرى مع اإلرجاع ، أوجد احتمال أن تكون الكرتان سوداوين 

                                                                           :المطلوب بصيغة رمزية هو 
 )  ب ∩أ )   ( ب (      )  ب Uأ )   ( أ  ( 
 ليس مما سبق )   د           (     ) ب –أ )  ( ج ( 

                                         

 في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ، ومالحظة العدد الظاهر ، إذا كان)   5( 
 ) .ب  / أ  ( حادث ظهور عدد زوجي ، فأوجد ل :  ، ب 4حادث ظهور عدد يقل عن:  أ 

                                                  .كتابة المطلوب من المسألة بصيغة لفظية : المطلوب 
............................................................................................... 
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  ، أوجد 0.5) = ب (  ، ل 0.3) = أ ( إذا كان أ ، ب حادثان مستقالن وكان ل  ) 6( 
 ) .  ب –أ ( ل 

                                                                            :المطلوب بصيغة لفظية هو 
 وقوع أحدهما على األقل ) ب (    وقوع الحدثين معاً ) أ  ( 
 جميع ما سبق  ) د  ( وقوع أ وعدم وقوع ب                      ) ج ( 

 

 سحبت كرتان الواحـدة تلـو األخـرى      3 ،   2 ،   1كيس به ثالث كرات متماثلة ومرقمة        ) 7( 
 ما هو الفراغ العيني للتجربة إذا كان السحب دون إرجاع ؟ ولوحظ العددان الظاهران ، 

                                                        .أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة : المطلوب 
............................................................................................... 

 

 = σسم ،   160=  إذا كانت أطوال مجموعة من الطلبة تتبع توزيع طبيعي ، وكانت  س                )8( 
 . سم 165سم ، أوجد نسبة عدد الطلبة الذين تقل أطوالهم عن 15
                                                      .أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة : المطلوب   

............................................................................................... 
 

                                    .12=  ، ن 0.005=  ، ع 2400= إذا كانت القيمة الحالية  ) 9( 
 : عوض عن القيم السابقة في العالقة التالية : المطلوب 

 ])  ع  + 1 ( – 1[ م = القيمة الحالية 
                            ع  

...............................................................................................  
  . 2=  ، ر 3=  ، أ 240= إذا كانت ج     ) 10( 

                                               : عوض عن القيم السابقة في العالقة التالية : المطلوب 
  ) 1 -ر  ( أ =     ج   

   1 –               ر 
............................................................................................... 

 
 
 

 ن-

20 

 ن

 ن
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ألقيت ثالث قطع نقد منتظمة مرة واحدة ، ما احتمال الحصول على صورة على كـل                 ) 11 ( 
 طع الثالث ؟ من الق

                                               .ارسم شكالً تخطيطياً يساعد في حل المسألة : المطلوب 
............................................................................................... 

 
  ) 2.15= ع (  تحت العالمة المعيارية أوجد المساحة تحت المنحنى الطبيعي المعياري ) 12( 

 .                                   ارسم شكل المنحنى الطبيعي موضحاً عليه منطقة الحل : المطلوب 
............................................................................................... 

 
 :   سبة أوجد قيمة المقدار التالي باستخدام اآللة الحا ) 13( 

  

                               100 ] ) 1.6 [ – 1                                                (  
 

                                           0.06 
............................................................................................... 

 
 :                                               باستخدام الحاسبة أوجد قيمة المقدار التالي  ) 14( 

                                   
25  )2 × 5 ] + 19 – 1 [ × -2 (  

 
............................................................................................... 

 
، 28 ، وحاصل ضربهما     12إذا كان مجموع ثالثة أعداد تشكل متتالية حسابية يساوي           ) 15( 

 . المتتالية هي 
 ....... ، 7 ، 4 ، 1) ب (    ...... ، 14 ، 2 ، 1) أ  ( 
 أ و ب صحيح ) د (    ...... ، 6 ، 3 ، 2) ج ( 
 
 
 

4 

3
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من % 50من الدارسين يدرسون اللغة اإلنجليزية ،       % 60م اللغات فيه    مركز ثقافي لتعلي   ) 16( 
من الدارسين يدرسون اللغتين معاً ، أوجد احتمال أن         % 35اللغة الفرنسية ،     الدارسين يدرسون 

 .يكون هذا الشخص دارساً إحدى اللغتين على األقل 
                               .ارسم شكالً مناسباً ومن خالله اختر اإلجابة الصحيحة : المطلوب 

............................................................................................... 
 
  %                     85)    ب (     % 75) أ ( 
 
  أ و ب صحيح) د ( %                    95) ج ( 
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  )  8( ملحق رقم 

 دروس البرنامج
  غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمـادة الدراسات العليـا 
 كليــــة التربيـــة 

  قسم المناهج وطرق التدريس
 المحترم /                                                                       السيد 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسـألة         " : بدراسة بعنوان      نعلمكم أنني أقوم  

 " . الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي 
 : عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية من حيث المتعلق ب تحكيم البرنامج :المطلوب 

 . مدى تحقيق البرنامج ألهدافه -
 .لبرنامج  سالمة صياغة محتوى ا-
 . مدى صحة المادة الرياضية ومناسبتها لعالج األخطاء ومستويات الطلبة -
 .مة التسلسل المنطقي في عالج األخطاء ء مدى مال-
 .مة التسلسل المنطقي بين األنشطة ء مدى مال-
 .مة أسئلة التقويم الخاصة بكل درس ء مدى مال-
 .  كفاية عدد الدروس ومالءمتها للطلبة -
 .ترحات أخرى تراها مناسبة  مق- 
 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 
 

 حسن رشاد رصرص / الباحث 
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 الدرس األول

 )المتتاليات : ( موضوع الدرس 
  .  بصورة صحيحة  تحديد المعطيات في المسألة : )الخطأ المراد عالجه( الهدف العام 

 : األهداف السلوكية للدرس 

 :  على المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي بعد االنتهاء من الدرس يتعين
 .  أن يحدد الطالب معطيات المسألة بدقة -1
 . أن يحدد الطالب المعطيات الالزمة للحل -2
 ) .غير الالزمة (  أن يحدد الطالب المعطيات الزائدة -3
 . أن يحدد الطالب المعطيات الناقصة -4

 :  المتطلبات األساسية 

 .راءة صحيحة  قراءة المسألة ق-1
 . تحديد الجمل االستفهامية في المسائل -2
 . تحديد الجمل الطلبية في المسائل -3

 : البنود االختبارية 

 . قراءة األمثلة -1
  ؟ 17هل يوجد حد قيمته ......  ، 5 ، 3 ، 1 في المتتالية الحسابية -2

 . حدد الجملة االستفهامية في المسألة 
 .......... . ، 10 ، 6 ، 2 ةتالي اكتب الحد العام للمت-3

 . حدد الجملة الطلبية في المسألة 
 : الوسائل التعليمية 

  كراسة التدريبات – شفافيات –بطاقات صفية  –السبورة                    
 

نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة
 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
 19إذا كان الحد السابع من حدود متتالية حسابية           )1( مثال  

 اكتـب   49 ، وكان الحد األخير      40والحد الرابع عشر منها     
 . المتتالية 

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 

 
 إيجابية 

 سلبية
 جزئية
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 :  األسئلة التالية نيطلب المعلم من طلبته اإلجابة ع* 
 .  اقرأ المسألة -1
 . حدد معطيات المسألة -2
 .  حدد معطيات المسألة الزائدة -3
 .الالزمة لحل المسألة  حدد المعطيات -4

 أوجـد  4 وأساسها 1 متتالية هندسية حدها األول     )2( مثال  
 . مجموع حدود المتتالية 

 : يطلب المعلم من طليته اإلجابة عن األسئلة التالية * 
 . اقرأ المسألة -1
 . حدد معطيات المسألة -2
 . حدد معطيات المسألة الناقصة -3
 .لمسألة  حدد المعطيات الالزمة لحل ا-4

 : صفي نشاط 

 40 حداً األولى من متسلسلة حسابية هو        20إذا كان مجموع    
 . ، أوجد حدها األول 

 . حدد معطيات المسألة -1
 . إن أمكن )  الناقصة –الزائدة (  حدد معطيات المسألة -2
 . حدد المعطيات الالزمة لحل المسألة -3

 : التقويم الختامي 

  ) .1( الصفية رقم يحل الطلبة مسائل البطاقة 
السؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالث والرابـع        

 . بشكل انفرادي 
 : نشاط بيتي 

 يحل الطلبة في كراسة التدريبات المسائل رقم 
 )1 ، 2 ، 3 . (  

 
 
 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 
 
 

مالحظة حـل   
ط المقابل  النشا

على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 
 
 
 
 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد

 
ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 
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  )1( بطاقة صفية رقم 
 .............. ..............:الصف          ................................: ..اسم الطالب 

 

المعطيات الالزمة لحل المسألة في كل مـن        / المعطيات الزائدة أو الناقصة     / حدد المعطيات   * 
 : المسائل التالية 

 ، أوجد الحـدود الخمسـة       26 ، وحدها األخير     3 ، وأساسها    2 متتالية حسابية حدها األول      -1
 . األولى 

 .................................................. ..............................:المعطيات * 
 ................. .......................................................:المعطيات الزائدة * 
 ................. .......................................................:المعطيات الالزمة * 
 

 

  . 17 في المتتالية الحسابية التي حدها األول 29لحد الذي قيمته  أوجد رتبة ا-2
 ................... .............................................................:المعطيات * 
 ................. ......................................................:المعطيات الناقصة * 
 ................. .......................................................:يات الالزمة المعط* 
 

 

 .2 ، وأساسها 3ة التي حدها األول  أوجد مجموع الحدود الخمسة األولى من المتتالية الهندسي-3
 ................. ...............................................................:المعطيات * 
 .................... ....................................................:المعطيات الزائدة * 
 ................. .......................................................:المعطيات الالزمة * 
 
  . 2دسية التي أساسها  أوجد مجموع العشرة حدود األولى من المتتالية الهن-4
 ................. ...............................................................:المعطيات * 
 .................. .....................................................:المعطيات الناقصة * 
 ............................................. : ..........................المعطيات الالزمة* 

 
 

 
 

167 



 الدرس الثاني

 ) االحتماالت: ( موضوع الدرس 
   . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية: ) الخطأ المراد عالجه ( الهدف العام 

 : األهداف السلوكية للدرس 

 : لى ما يلي    بعد االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً ع
 . أن يحدد الطالب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -1
 .  الطالب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية يكتب أن -2

 : المتطلبات األساسية 

 . تحديد معطيات المسألة -2            . قراءة المسألة قراءة صحيحة -1
  . معرفة بعض الرموز األساسية لمصطلحات االحتماالت -3

 : البنود االختبارية 

 . قراءة األمثلة -1
 ) .  ب Uأ (  ، أوجد ل 0.1) =  ب ∩أ (  ، ل 0.3) = ب (  ، ل 0.5) = أ (  إذا كان ل -2

 .حدد معطيات المسألة 
 .اذكر الرمز المقابل لكل مصطلح رياضي  -3
 

 الرمز المصطلح

 تقاطع حادثين
 اتحاد حادثين
 مكملة الحادث

 الفرق بين حادثين
 الحتمال ا

 

 
 : الوسائل التعليمية 

  لوحة لرموز المصطلحات – كراسة التدريبات – بطاقات الصفية – شفافيات –السبورة 
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نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة
 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
  ، 0.5) = أ (  إذا كان أ ، ب حادثان بحيث ل  )1( مثال 

 ، أوجــد احتمــال 0.3) =  ب ∩أ (  ، ل 0.7) = ب ( ل 
 . وقوع أحدهما على األقل 

 :  األسئلة التالية نيطلب المعلم من طلبته اإلجابة ع* 
 . حدد المطلوب من المسألة -1
 .   اكتب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية -2

 كرات بيضاء ،    6 كرات حمراء ،     9 صندوق به     )2( مثال  
الواحدة تلو األخرى مـع اإلرجـاع ، أوجـد       سحبت كرتان   

 .احتمال أن تكون الكرتان حمراوين 
 : يطلب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية 

 . حدد المطلوب من المسألة -1
 .   اكتب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية -2
 

 : صفي نشاط 

  ، 0.7) = أ ( أ ، ب حادثان في الفراغ العيني بحيث أن ل 
 أوجد احتمـال    0.12) =  ب   ∩أ  (  ، ل    0.4 ) = ب  ( ل  

 . وقوع الحدث أ بشرط وقوع الحدث ب 
 . حدد المطلوب من المسألة -1
 .   اكتب المطلوب من المسألة بصيغة رمزية -2

 : التقويم الختامي 

  ) .2( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 
ت والثالث والرابـع    السؤال األول والثاني بطريقة المجموعا    

 . بشكل انفرادي 
 : نشاط بيتي 

 ) 6 ، 5 ، 4(  في كراسة التدريبات المسائل رقميحل الطلبة

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 
 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 
 إيجابية 

 سلبية
 ئيةجز
 
 
 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد

 
ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 
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  )2( بطاقة صفية رقم 
  : ................       الصف..............................: ..................اسم الطالب 

 

 لرمزية حدد المطلوب من المسائل التالية ثم اكتبه بصورته ا* 

 ،  0.9) =  ب   Uأ  (  ، ل    0.5) = ب(  ، ل    0.7) = أ  (  إذا كان أ ، ب حادثان بحيـث ل           -1
 .أوجد احتمال وقوع الحدثين معاً 

 ..................... ............................................................:المطلوب * 
 ............................................... ..................:المطلوب بصيغة رمزية * 

 

  ،0.3) = ب (  ، ل 0.2) = أ (  إذا كان أ ، ب حادثان من فراغ عيني بحيث كان ل -2
 .  ، أوجد احتمال وقوع الحدثين كالهما 0.1) =  ب ∩أ (  ل 
 ...... ................. ..........................................................:المطلوب * 
 ...................... ...........................................:المطلوب بصيغة رمزية * 
 

 صندوق يحتوي على ثالث كرات زرقاء ، أربع كرات صفراء ، سحبت كرة عشوائية مـن        -3
 . الصندوق ، احسب احتمال أن تكون الكرة ليست صفراء 

 .................. ......................................................... ....:المطلوب * 
 ................. .............................................:المطلوب بصيغة رمزية * 
 
 ، واحتمال أن يصيب رياض نفس الهدف هو         0.8 إذا كان احتمال أن يصيب حسن هدفاً هو          -4

الً من حسن ورياض مرة واحدة نحو الهدف  ، أوجد احتمال أن يصيب االثنان                ، صوب ك   0.7
 . الهدف 

 .......................... .......................................................:المطلوب * 
 ............... .................................................:المطلوب بصيغة رمزية * 
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 الدرس الثالث

 )االحتماالت : ( موضوع الدرس 
 . تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية  :  ) الخطأ المراد عالجه( الهدف العام 

  : األهداف السلوكية للدرس 
 :   بعد االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي 

 .ن المسألة بصيغة رمزية  أن يحدد الطالب المطلوب م-1
 . الطالب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية أن يكتب -2

 : المتطلبات األساسية 

 . قراءة المسألة قراءة صحيحة -1
 . تحديد معطيات المسألة -2

 : البنود االختبارية 

 . قراءة األمثلة -1
حازم الهدف نفسه هو     ، واحتمال أن يصيب      0.6 إذا كان احتمال أن يصيب محمد هدفاً هو          -2

 . ، أوجد احتمال إصابة الهدف 0.3
 .حدد معطيات المسألة 

 : الوسائل التعليمية 

  كراسة التدريبات  – شفافيات – بطاقات صفية – السبورة
نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة

 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
  ، حادثان مستقالن وكان  إذا كان أ ، ب )1( مثال 

 ) . ب ∩أ (  ، أوجد ل 0.5) = ب(  ، ل 0.4) = أ ( ل 
 . حدد المطلوب من المسألة -1
 . اكتب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -2

  ، 0.3) = ب (  ، ل 0.7) = أ (  إذا كان ل  )2( مثال 
 ) . ب ∩أ (  ، أوجد ل 0.9) =  ب Uأ ( ل 
 .سألة  حدد المطلوب من الم-1
 .   اكتب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -2

حظة مـدى   مال
كة الطلبة  مشار

 وتفاعلهم 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 

 إيجابية 
 سلبية
 جزئية

 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد
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  :  صفينشاط

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحـدة ، ومالحظـة            
 :العدد الظاهر على الوجه العلوي فإذا كان 

  .3حادث ظهور عدد يقل عن : أ 
 .حادث ظهور عدد فردي : ب 

 ) .  أ / ب ( أوجد ل 
 . حدد المطلوب من المسألة -1
 .   اكتب المطلوب من المسألة بصيغة لفظية -2

 : التقويم الختامي 
  ) .3( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 

السؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالـث بشـكل         
 . انفرادي 

 : نشاط بيتي 

 يحل الطلبة في كراسة التدريبات المسائل رقم 
 )7 ، 8 ، 9 . (  

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 
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  )3( بطاقة صفية رقم 
 : ..........................الصف ...........   ...........................: ....سم الطالب ا
 

  : لفظيةحدد المطلوب من المسائل التالية ثم اكتبها بصورتها ال * 

 ) .  ب –أ (  ، أوجد ل 0.1) =  ب ∩أ (  ، ل 0.3) = ب (  ، ل 0.7) = أ (  إذا كان ل -1
 ............................................................................ .....:المطلوب * 
 .................. ...............................................:المطلوب بصيغة لفظية * 
 
 :  ، أوجد 0.5) = ب (  ، ل 0.9) = أ (  إذا كان أ ، ب حادثان مستقالن وكان ل -2
   ) .ب(   ل -1
 ) . ب ∩أ (  ل -2
 : المطلوب * 

1- 
............................................................................................... 

2- 
............................................................................................... 

  :المطلوب بصيغة لفظية * 
1- 

............................................................................................... 
2- 

............................................................................................... 
 
  ، أوجد 0.5) = ب(  ، ل0.4) = أ (  إذا علمت أن أ ، ب حادثان مستقالن ، وكان ل -3
 ) . ب Uأ ( ل 
 ................................................. ................................:المطلوب * 
 ................................ ..................................:المطلوب بصيغة لفظية * 
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 الدرس الرابع

 ) العالمة المعيارية : (موضوع الدرس 
   . فهم لغة المسألة :  )الخطأ المراد عالجه( الهدف العام 

 : األهداف السلوكية للدرس 

 :   بعد االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي 
 . أن يحدد الطالب المصطلحات في المسألة -1
 . أن يترجم الطالب المصطلحات إلى رموز -2
 . أن يترجم الطالب الرموز إلى مصطلحات -3
 .  أن يعيد الطالب صياغة المسألة بلغته الخاصة -4

 :  المتطلبات األساسية 

 . قراءة المسألة قراءة صحيحة -1
 . تحديد المعطيات والمطلوب من المسألة -2
 . التعرف على رموز بعض المصطلحات -3

 : البنود االختبارية 

 . قراءة األمثلة -1
 درجة ، واالنحراف المعياري     76=  إذا كان الوسط الحسابي لعالمات مجموعة من الطالب          -2
  . 91 درجات ، أوجد العالمة المعيارية للدرجة الخام 10= 

 .حدد معطيات المسألة 
 . حدد المطلوب من المسألة 

 .  المطلوب من المسألة –معطيات المسألة : اكتب رموز كل من 
 : ية الوسائل التعليم

 .  كراسة التدريبات – شفافيات – بطاقات صفية – السبورة
  

نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة
 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
 أجرى معلم اختباراً لطالبه فكان الوسط الحسابي         )1( مثال  

 درجـة  1.5=  درجة ، واالنحراف المعياري      5= للعالمات  
 . درجات 6= ما العالمة المعيارية لطالب كانت عالماته ف

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 

 
 ية إيجاب
 سلبية
 جزئية
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 :  يطلب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية * 
 . حدد مصطلحات المسألة -1
 . ضع رمزاً مناسباً لكل منها -2
 . أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة -3

ــال  ــان س  )2( مث  ، أو���� ا������� σ = 4 ، 12=  إذا ك

  .�24 �'�ر�� ا�&"م ا�$�#"ر 
 :  يطلب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية * 
 . حدد رموز المسألة -1
 .  حول رموز المسألة إلى مصطلحات لفظية -2
 . أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة -3

  :  صفينشاط

وزن رغيف الخبز الذي ينتجه مخبز يتوزع بشكل طبيعـي          
غم ، ما   10= راف معياري   غم وانح 200= ووسط حسابي   

 غم ؟215نسبة األرغفة التي ينتجها المخبز ويقل وزنها عن 
 . حدد مصطلحات المسألة -1
 . ضع رمزاً مناسباً لكل منها -2
 .  أعد صياغة المسألة بلغتك الخاصة -3

 : التقويم الختامي 

  ) .4( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 
ريقة المجموعات والثالث والرابـع     السؤال األول والثاني بط   

 . بشكل انفرادي 
 : نشاط بيتي 

 . )11 ، 10( يحل الطلبة في كراسة التدريبات المسائل رقم 

 
 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 
 
 
 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد

 
ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 
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  )4( بطاقة صفية رقم 
 .... .......................:الصف  .... : ......................................ب اسم الطال

 

سائل التالية ثم حولها إلى رموز ثم أعد صـياغة المسـائل   حدد المصطلحات الواردة في الم    * 
 .بلغتك الخاصة 

سـم ،   165=  إذا كانت أطوال مجموعة من الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي بوسـط حسـابي               -1
سم ، إذا   180سم ،   150سم ، ما عدد الطلبة الذين تنحصر أطوالهم بين          10= وانحراف معياري   

  طالب ؟ 5000و علمت أن المجموع الكلي للطلبة ه
 .............................................................................: المصطلحات * 
 ......................................................................: رموز المصطلحات * 
 .........................................................................: صياغة المسألة * 
 
 على الترتيب ما هـو      1 ،   2- تقابلهما العالمتان المعياريتان     45 ،   15 إذا كانت العالمتان     -2

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتوزيع العالمات األصلية ؟
 .............................................................................: المصطلحات * 
 .....................................................................: رموز المصطلحات * 
 ..........................................................................: صياغة المسألة * 
 
 ، أوجد 7صل فؤاد على العالمة  ، وح5=  ،  س  σ = 2 في اختبار اللغة اإلنجليزية كانت -3

 . العالمة المعيارية لعالمة فؤاد 
 ..................................................................................: الرموز * 
 ..............................................................: مصطلحات رموز المسألة * 
 ........................................................................: ألة صياغة المس* 
 
 كغم ،70=  إذا كانت أوزان مجموعة من الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي حيث س   -4
 σ = 10 من الطلبة تحته ؟%82.5كغم ، ما هو الوزن الذي يقع  

 ................................................................................: الرموز * 
 ............................................................: مصطلحات رموز المسألة * 
 .......................................................................: صياغة المسألة * 
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 الدرس الخامس

 ) لمتتاليات ا: ( موضوع الدرس 

 .  التعويض الصحيح في قانون حل المسألة  :  ) الخطأ المراد عالجه(الهدف العام 
 : األهداف السلوكية للدرس 

 :   بعد االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي 
 . أن يحدد الطالب القانون المناسب لحل المسألة -1
 .انون حل المسألة  التعويض الصحيح في ق-2

 : المتطلبات األساسية 

 . تحديد المفاهيم الواردة في المسألة -1
 . ترميز المفاهيم الواردة في المسألة -2

 : البنود االختبارية 

 .   أوجد الحد السادس 5 ، وأساسها هو 2متتالية حسابية حدها األول هو 
 .  حدد المفاهيم الواردة في المسألة -1
 .اً لهذه المفاهيم  أعطي رموز-2

 : الوسائل التعليمية 

  كراسة التدريبات – شفافيات – بطاقات صفية – السبورة
نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة

 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
أوجد ......  ، 14 ، 8 ، 2 في المتتالية الحسابية   )1( مثال  

 . حدها العاشر 
 : ب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية يطل* 
 . أعطي رموزاً للمفاهيم الواردة في المسألة -1
 . حدد القانون المناسب لحل المسألة -2
 .  عوض في قانون حل المسألة -3

 أوجد مجموع الحدود الستة األولى مـن حـدود           )2( مثال  
  + ...... 12 + 6 + 3المتسلسلة الهندسية 

 : ب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية يطل* 

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 
 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم

 
 إيجابية 

 سلبية
 جزئية

 
 
 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
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 . أعطي رموزاً للمفاهيم الواردة في المسألة -1
 . حدد القانون المناسب لحل المسألة -2
 .  عوض في قانون حل المسألة -3
 

  :  صفينشاط

 + 8 + 3 حداً من حدود المتسلسـلة       20أوجد مجموع أول    
13..... +  

 . الواردة في المسألة  أعطي رموزاً للمفاهيم-1
 . حدد القانون المناسب لحل المسألة -2
 .  عوض في قانون حل المسألة -3

 : التقويم الختامي 

  ) .5( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 
السؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالث والرابـع        

 . بشكل انفرادي 
 : نشاط بيتي 

              لتــدريبات المســائل رقــم يحــل الطلبــة فــي كراســة ا
 )12 ، 13 ، 14 . (  

 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 جيد جداً 
 جيد 

 ون الجيدد
 

ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

178 



  ) 5( رقم صفية بطاقة 
 ........: ..............الصف .  ........................................: ......اسم الطالب 

 
 .المناسب لحل كل مسألة ثم أجري التعويض الصحيح فيه حدد القانون * 

 ؟ .....  ، 45 ، 15 ، 5 من حدود المتتالية الهندسية 1215يمته  ما رتبة الحد الذي ق-1
 ...........................................................................: رموز المفاهيم * 
 .................... .....................................................:القانون المناسب * 
 .................... ..................................................:ض الصحيح التعوي* 
 
 . ، اكتب هذه المتتالية 108 وحدها السادس 4 متتالية هندسية حدها الثالث -2
 ................. ..........................................................:رموز المفاهيم * 
 ................. ........................................................:نون المناسب القا* 

............................................................................................... 
 ................... ....................................................:التعويض الصحيح * 
 
 ، أوجد حدها    255=  ، ومجموع الحدود الخمسة األولى فيها        2=  متسلسلة هندسية أساسها     -3

 .األول 
 ...................................................... .....................:رموز المفاهيم * 
 .......................................... ...............................:القانون المناسب * 
 ........................ ...............................................:التعويض الصحيح * 
 
 ، ومجموع العشرة حدود األولى      4=  أوجد الحد األول في المتسلسلة الحسابية التي أساسها          -4

  . 80= ا منه
 ...................................................................... ....:رموز المفاهيم * 
 ........................ ...............................................: القانون المناسب* 

............................................................................................... 
 ....................... ...............................................:التعويض الصحيح *
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 الدرس السادس

 )اإلحصاء واالحتماالت : ( موضوع الدرس 
 .تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط : ) الخطأ المراد عالجه ( الهدف العام 

 : األهداف السلوكية للدرس 
 : االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي     بعد

 . أن يترجم الطالب معطيات المسألة إلى رسم -1
 . تحديد المطلوب من الرسم -2
 . إيجاد الحل من خالل الرسم -3

 : المتطلبات األساسية 

 ) . الديكارتي (  تمثيل األزواج المرتبة على المستوى اإلحداثي -1
 .واص المنحنى الطبيعي المعياري  خ-2
 . استخدام أشكال فن في العمليات على المجموعات -3

 : البنود االختبارية 

 . على المستوى اإلحداثي  ) 0 ، 3( ،  ) 2- ، 1( ،  ) 3 ، 2(  مثل األزواج التالية -1
 .  اذكر خواص المنحنى الطبيعي المعياري -2
 ،)  ب ∩أ (  مثل كل من } 11 ، 9 ، 7 ، 5 {= ب  ، } 7 ، 5 ، 3 {=  إذا كانت أ  -3

 . باستخدام أشكال فن )  ب Uأ  ( 
 : الوسائل التعليمية 

 .  سبورة الرسم البياني – كراسة التدريبات – بطاقات صفية – السبورة
نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة

 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
 أوجد المساحة تحت المنحنى الطبيعـي المعيـاري          )1 (مثال  

  .1.15= صفر ، ع = والمحصورة بين ع 
 : يطلب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية * 
 . أعطي رسماً للمسألة -1
 . حدد منطقة الحل من الرسم -2
 

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 
 
 
 

 
 إيجابية 

 سلبية
 جزئية
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 في تجربة إلقاء حجـر نـرد مـرتين متتـاليتين             )2( مثال  
الظاهرين ، ما احتمال أن يكـون مجمـوع         ومالحظة العددين   
  ؟10العددين الظاهرين 

 : يطلب المعلم من طلبته اإلجابة عن األسئلة التالية * 
 . أعطي رسماً بيانياً للفراغ العيني -1
 . حدد المطلوب من الرسم -2
 .  أوجد قيمة االحتمال من خالل الرسم -3

 : صفي نشاط 

حتمال الحصول على وجهين    في تجربة إلقاء قطعتي نقد ، ما ا       
 مختلفين ؟ 

 . أعطي رسماً تخطيطياً للمسألة -1
 . حدد المطلوب من خالل الرسم -2
 .  أوجد قيمة االحتمال من خالل الرسم -3

 : التقويم الختامي 

  ) .6( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 
السؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالـث والرابـع         

 كل انفرادي بش
 : نشاط بيتي 

ــم   ــائل رق ــدريبات المس ــة الت ــي كراس ــة ف ــل الطلب                  يح
 )15 ، 16 ، 17 . (  

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد

 
ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 
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  )6( رقم صفية بطاقة 
 ...............................: .الصف ...   ....................: ..............اسم الطلب 

 
 : حدد المطلوب والحل من خالل الرسم ترجم معطيات المسائل التالية إلى رسم ، ثم  •

 مصابيح معيبة ، وفي الصندوق      3 و    مصابيح صالحة  7في الصندوق أ    .  صندوقان أ ، ب      -1
اختير أحد الصندوقين عشوائياً ثم سحب منه مصباح واحد .  معيبة 2 مصابيح صالحة و 8ب 

 عشوائياً ، ما احتمال أن يكون هذا المصباح صالحاً ؟ 
 ............. ..........................:ات المسألة إلى رسم تخطيطي ترجمة معطي* 
  ..........................................................:تحديد المطلوب من الرسم  *
 .................... ...........................................:إيجاد الحل من الرسم * 
 
حادث : إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ومالحظة العدد الظاهر ، إذا كان أ       في تجربة    -2

 ) .ب / أ ( حادث ظهور عدد زوجي فأوجد ل :  ، ب 4ظهور عدد يقل عن 
 .............. ..........................:ترجمة معطيات المسألة إلى رسم تخطيطي * 
 ........................................... ...............:تحديد المطلوب من الرسم * 
 ................... ............................................:إيجاد الحل من الرسم * 
 
  ).1.24= ع (  العالمة المعيارية  أوجد المساحة تحت المنحنى الطبيعي المعياري تحت-3
 .............................................. ...............:ترجمة المسألة إلى رسم * 
 ............. ...........................................:تحديد منطقة الحل من الرسم * 
 
 ألقيت قطعة نقود فإذا كان الوجه العلوي صورة يلقى حجر نرد منتظم ، أوجد احتمـال                 -4

 . ظهور صورة وعدد أولي 
 .............. ..........................:سألة إلى رسم تخطيطي ترجمة معطيات الم* 
 ................... ........................................:تحديد المطلوب من الرسم * 
 ........ ........................................................:إيجاد الحل من الرسم * 
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 الدرس السابع
  . )استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية ( الخطأ المراد عالجه : وضوع الدرس م

 . استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية : الهدف العام 
 : األهداف السلوكية للدرس 

 :      بعد االنتهاء من الدرس يتعين على المتعلم أن يكون قادراً على 
 .الحاسبة إيجاد العمليات الرياضية باستخدام 

 : المتطلبات األساسية 
 .  التعرف على لوحة المفاتيح -1
 . إيجاد العمليات الرياضية األساسية -2

 : البنود االختبارية 
 .  طرح أسئلة توضح مواضع المفاتيح -1
 :  أوجد ناتج ما يلي -2
5 ) 3 + 7 (      )-4 × 6 ( ÷ ) 3 – 1 (  
 
 )0.5            (     ،30.4      ، 

 : الوسائل التعليمية 

  كراسة التدريبات – لوحة مرسوم عليها الحاسبة – بطاقات – السبورة
نتائج  وسائل التقويم الخبرات واألنشطة

 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
 : أوجد ناتج العمليات التالية  )1( مثال 

1-   7200 × ) 0.9(  
2-     3 ) 2 – 1 (  

 )         2 – 1 (  
 : ليات التالية عم أوجد ناتج ال )2( مثال 

    1000 
 
 
 

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 

 
 إيجابية 

 سلبية
 جزئية

 
نســـــبة 

 المشاركة
 ممتاز

 جيد جداً 

3
64 

6 

 )       1.08 (  

4 

3 

3
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 2-       100 ) 1 –] 1.08 (   [  
 
 

 :  صفي نشاط 

 : أوجد ناتج العمليات التالية 
1-    10 ) 2 × 3 ] + 20 – 1 [ 2 (  
2-     0.5)   3   ÷ 0.6 (  

 

 : التقويم الختامي 

  ) .7(  الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم يحل
السؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالـث والرابـع         

 بشكل انفرادي 
 : نشاط بيتي 

 .  بفروعها  )18(ألة رقم يحل الطلبة في كراسة التدريبات المس

 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 
 جيد 

 دون الجيد
 
 

ــد  رصــ
اإلجابـــات 
ــحيحة  الص

 والخاطئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-5 

0.08 

7 
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  ) 7( رقم  بطاقة صفية
 : ......................ف الص....  .....................: ..................م الطالب اس
 
  :  باستخدام الحاسبةأوجد ناتج العمليات الحسابية التالية* 

 
1-    5 )   32 + 128 (  
 

........................................................................................... 
 
    2-           150 ] ) 1.07  [ - 1(   

 
........................................................................................... 

 
3-      25 ) 3  - 1 (  

              3 – 1  
........................................................................................... 

 
4-     )0.07 +  0.3 ( ÷  2.05 

........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

0.07 

6 

10 
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 الدرس الثامن 
 . )التأكد من صحة الحل ( الخطأ المراد عالجه : موضوع الدرس 

 ) . التحقق ( التأكد من صحة الحل : الهدف العام 
  :األهداف السلوكية للدرس 

 : بعد االنتهاء من الدرس يتعين من المتعلم أن يكون قادراً على ما يلي      
 . أن يستخدم الطالب التعويض في المسألة للتأكد من صحة الحل -1
 . أن يستخدم الطالب الرسم للتأكد من صحة الحل -2

 : المتطلبات األساسية 

 .  قراءة المسألة وإعادة صياغتها -1
  . إلى رموزت  ترجمة المصطلحا–2
 .  التمييز بين معطيات المسألة المطلوب -3

 : البنود االختبارية 

 .  قراءة األمثلة وإعادة وصياغتها بلغة الطالب -1
 :  ترجمة العبارات التالية إلى صورة رمزية -2
  . 20= مجموع الحدين األول والثالث ) أ ( 
 . احتمال وقوع الحدثين معاً ) ب ( 
 . ات والمطلوب في المسألة التالية  حدد المعطي-3

 ، والحد الخامس ينقص عن الحد       3متتالية حسابية حدها األول يزيد عن حدها الثاني بمقدار          
 .  ، أوجد المتتالية 6الثالث بمقدار 

 : الوسائل التعليمية 

 .  كراسة التدريبات – شفافيات – بطاقات صفية – السبورة
نتائج  موسائل التقوي الخبرات واألنشطة

 التقويم

 : يناقش المعلم طلبته في األمثلة التالية 
 متتالية هندسية حدها الثالث يزيد عـن حـدها األول            )1( مثال  

 24 ، وحدها الرابع ينقص عن حدها الخامس بمقـدار           9بمقدار  
 :فإن حدود المتتالية هي 

 ....  ، 54 ، 36 ، 18 ، 12 ، 9) أ ( 

 
مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم 
 

 
 إيجابية 

 سلبية
 جزئية
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 .... ، 44 ، 20 ، 16 ، 8 ، 4) ب ( 
 ..... ، 48 ، 24 ، 12 ، 6 ، 3) ج ( 
 . ليس مما سبق ) د ( 
 

 في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ، إذا كان  )2( مثال 
  ، } 5 ، 4 ، 3 {= الحادث أ 

 أوجد احتمال وقـوع الحـادثين     ، } 3 ،   6 ،   2 {= والحادث ب   
 .معاُ

 . استخدم شكل فن الختيار اإلجابة الصحيحة 
   1)   ب             ( 3 ) أ ( 
 أ و ب صحيح ) د            ( 1)  ج ( 
 

  :  صفينشاط

 ، وحاصـل    24مجموع ثالثة أعداد  تشـكل متتاليـة حسـابية           
  .480ضربهما 

 : فالمتتالية الحسابية هي 
 ... ، 12 ، 7 ، 5) ب         (       ..... ، 8 ، 6 ، 4 ) أ( 
 ... ، 12 ، 10 ، 4) د        ( .      .. ، 10 ، 8 ، 6) ج ( 

 . استخدم التعويض الختيار اإلجابة الصحيحة 
 : التقويم الختامي 

  ) .8( يحل الطلبة مسائل البطاقة الصفية رقم 
 .بشكل انفراديالسؤال األول والثاني بطريقة المجموعات والثالث 

 : نشاط بيتي 

 ميحل الطلبة في كراسة التدريبات المسائل رق
 ) 19 ، 20 ، 21( .  

 
 
 
 

مالحظة مـدى   
مشاركة الطلبة  

 وتفاعلهم
 
 
 
 
 

مالحظة حـل   
النشاط المقابل  
على السـبورة   
من قبل التالميذ  

 

 
 
 
 

نســـــبة 
 المشاركة

 ممتاز
 جيد جداً 

 جيد 
 دون الجيد

 
 

ــد  رصــ
اإلجابـــات 

ــح يحة الص
 والخاطئة 

  
 
 

6 3 
6 
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  )8( بطاقة صفية رقم 
 

 : .....................الصف : ..........................................    اسم الطالب 

 
 ) التحقق ( استخدم التعويض أو الرسم للتأكد من صحة الحل * 

هـي   ) 1.5= ع  (  إذا كانت المساحة الواقعة تحت المنحنى الطبيعي المعياري فـوق            -1
0.0668  

 . استخدم الرسم للتأكد من معقولية المساحة ثم أجب بنعم أو ال * 
........................................................................................... 

 )نعم ، ال   ( 

 
  :مستخدماً شكل فن  ) ×( أو  ) √( ضع عالمة  -2

  ،} 5 ، 3 ، 2 {=  منتظم مرة واحدة كان الحادث أ في تجربة إلقاء حجر نرد
 ) .       (5) =     ب Uأ ( ل  فإن  } 6 ، 4 ، 2 {= الحادث ب 

........................................................................................... 
 
 ، فإن المتتالية 216ل ضربهما  ، وحاص21 هندسية مجموعها    ة ثالثة أعداد تشكل متتالي    -3

 : الهندسية هي
 ............ ، 4 ، 7 ، 10) أ  (  
 .............. ، 9 ، 6 ، 4) ب ( 
 ............. ، 3 ، 6 ، 12) ج ( 
 .  ليس مما سبق ) د ( 
 
 
 
 

 
 

 

6 
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  ) 9( ملحق رقم 

  غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمـادة الدراسات العليـا 

 ـة كليــــة التربيــ

 قسم المناهج وطرق التدريس 
 

 

 
 

 للنشاط البيتي 
 

���دאد�א������

��

�.��ن��	�د����ص�������

�

��	�א��א����ذ�א�د��و��

�

���ل���������������زو�����!�"��.�

 
 
 

 العام الدراسي 
 

  م 2007 – م  2006
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  . 2ل  في المتتالية الحسابية التي حدها األو24 أوجد رتبة الحد الذي قيمته -1
 ............................................................................: المعطيات * 
 ...................................................................: المعطيات الناقصة * 
 .................... ..........................................:المعطيات الالزمة للحل * 

 
 ،  2=  أوجد مجموع الستة الحدود األولى من المتتالية الهندسـية التـي حـدها األول                -2

  . 3= وأساسها 
 ............................................................................: المعطيات * 
 .....................................................................: المعطيات الزائدة * 
 .................... ..........................................:المعطيات الالزمة للحل * 

 
،  50=  ، والحد العاشـر منهـا        30=  إذا كان الحد السادس من حدود متتالية حسابية          -3

 .  ، اكتب المتتالية 60= وحدها األخير 
 ............................................................................ :المعطيات * 
 ..................................................................: المعطيات الناقصة * 
 ...................................................................: المعطيات الزائدة * 
 .................... ..........................................: المعطيات الالزمة للحل *
 
  ، 0.7) = ب(  ، ل 0.4) = أ (  إذا كان أ ، ب حادثان في الفراغ العيني بحيث كان ل -4
 . ، أوجد احتمال وقوع أحدهما على األقل 0.32) =  ب ∩أ ( ل 
 ...........................................................: حدد المطلوب من المسألة * 
 ........................................................: اكتب المطلوب بصيغة رمزية * 
 
 ساعات فضية ، سحبت ساعتين الواحدة تلو األخـرى          3 ساعات ذهبية ،     7 صندوق به    -5

 . اعتان ذهبيتان مع اإلرجاع ، أوجد احتمال أن تكون الس
 ...........................................................: حدد المطلوب من المسألة * 
 ........................................................: اكتب المطلوب بصيغة رمزية * 
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في الرياضيات ، واحتمال نجاح محمد % 70 إذا كان احتمال نجاح أحمد في الرياضيات         -6
 .تقدم االثنان المتحان الرياضيات ، أوجد احتمال نجاحهما معاً  % .20
 ..........................................................: حدد المطلوب من المسألة *  

 ........................................................: اكتب المطلوب بصيغة رمزية * 
 
  ،0.6) = ص (  ، ل 0.7) = س ( إذا كان س ، ص حادثان مستقالن بحيث كان ل  -7

 ) .  ص ∩س (  أوجد ل 
 ...........................................................: حدد المطلوب من المسألة * 
 .........................................................: اكتب المطلوب بصيغة لفظية * 

 
  ،0.2) =  ب∩أ (  ، ل 0.3) = ب (  ، ل 0.8) = أ (  إذا كان ل -8

 .)  أ –ب (  أوجد ل 
 ...........................................................: حدد المطلوب من المسألة * 
 .........................................................: اكتب المطلوب بصيغة لفظية * 
 
حادث :  في تجربة إلقاء حجري نرد متماثلين ومالحظة العددين الظاهرين ، فإذا كان أ               -9

 ) . ب / أ (  ، أوجد ل 8حادث ظهور عددين مجموعهما : ظهور عددين متشابهين ، ب 
 ...........................................................: حدد المطلوب من المسألة * 
 .........................................................: اكتب المطلوب بصيغة لفظية * 
 

  سنة ،15=  إذا كانت أعمار مجموعة من الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي ، حيث س -10
 σ = 5 سنة ؟ 20 سنة ، ما نسبة الطلبة الذين تقل أعمارهم عن  

 .............................................................................: الرموز * 
 .........................................................: مصطلحات رموز المسألة * 
 ...................................................................: صياغة المسألة * 
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 درجة ،   15ة اإلحصاء تتبع توزيعاً طبيعياً بوسط حسابي         إذا كانت درجات اختبار ماد     -11
 18 درجة ، أوجد العالمة المعيارية لطالب كانت درجته في االختبـار            3وانحراف معياري   

 . درجة 
 .........................................................................: المصطلحات * 
 ...................................................................: رموز المصطلحات * 
 ......................................................................: صياغة المسألة * 
 . أوجد حدها السابع ..........  ، 10 ، 13 ، 16 في المتتالية الحسابية -12
 .........................................................: حدد القانون المناسب للحل * 
 ...............................................................: عوض في قانون الحل * 
 

 ، أوجد حدها    1562 ، ومجموع الخمسة حدود األولى منها        5 متسلسلة هندسية أساسها     -13
 . األول 

 ..........................................................: حدد القانون المناسب للحل * 
 ...............................................................: عوض في قانون الحل * 
 

  . 2 ، وأساسها 3 أوجد مجموع الستة حدود األولى من متتالية حسابية حدها األول -14
 .........................................................: حدد القانون المناسب للحل *  

 ...............................................................: عوض في قانون الحل * 
 

 . )2.43= ع (أوجد المساحة تحت المنحنى الطبيعي المعياري تحت العالمة االمعيارية  -15
 ..............................................................: ترجم المسألة إلى رسم * 
 .........................................................: حدد منطقة الحل في الرسم *  

 
 ألقيت قطعة نقود ثالث مرات متتالية ومالحظة األوجه الظاهرة ، ما احتمال الحصول              -16

 . على صورتين على األقل 
 .......................................................: ماً تخطيطياً للمسألة أعطي رس* 
 ......................................................: حدد المطلوب من خالل الرسم * 
 .................................................: جد قيمة االحتمال من خالل الرسم * 
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 كرة بيضاء ، سحبت كرتان على التـوالي عشـوائياً           12 كرات سوداء ،     8يبة بها    حق -17
 دون إرجاع ، ما احتمال أن تكون الكرتان سوداويين ؟ 

 ......................................................: أعطي رسماً تخطيطياً للمسألة  * 
 .......................................................: حدد المطلوب من خالل الرسم * 
 ..................................................: جد قيمة االحتمال من خالل الرسم * 
 

  : باستخدام الحاسبة أوجد ناتج العمليات الحاسبية التالية-18
  
  ) 1 – 3  ( 5)     أ ( 

            ) 3 – 1 (  
........................................................................................... 

 
  ]  ) 1.40 + [ 1 ( 1000)     ب ( 

                        0.04  
........................................................................................... 

 
  7       ) +2  -  3)    (  ج ( 
 

........................................................................................... 
 
  ) 89 + 7 × 2  ( 20)    د ( 
 

........................................................................................... 
هي  ) 1.4-= ع  ( المنحنى الطبيعي المعياري الواقعة تحت       إذا كانت المساحة تحت      -19

0.0808 
 
 نعم            أم   ال           :   استخدم الرسم للتأكد من معقولية المساحة ، ثم أجب * 

........................................................................................... 
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حـادث ظهـور عـدد      : ن الحادث أ     إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة وكا        في تجربة  -20
، أوجد احتمال وقوع الحـدثين       3حادث ظهور عدد يقبل القسمة على       : الحادث ب   زوجي،  

 معاً
 : استخدم شكل فن الختيار اإلجابة الصحيحة * 

........................................................................................... 

  0.5 )ب                         ( 1 )  أ ( 
 
 ليس مما سبق ) د (          0.75 )ج ( 
 

 ، وكان الحد الرابـع      14=  إذا كان مجموع الحدين األول والثالث من متتالية حسابية           -21
 :  ، فإن المتتالية الحسابية هي 8يزيد عن الحد الثاني بمقدار 

 : المسألة اختر اإلجابة الصحيحة بدون حل 
 

 ....................... ، 18 ، 10 ، 7 ، 4) أ ( 
 ................... ، 18 ، 12 ، 10 ، 6) ب ( 
 ..................... ، 15 ، 11 ، 7 ، 3) ج ( 
 .   أ و ج صحيح ) د ( 
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  )10( ملحق رقم 

  امج المقترحللبرنقائمة بأسماء السادة المحكمين 
 

  الوظيفة–الدرجة العلمية  االسم الرقم
  الجامعة اإلسالمية–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  د عزو عفانة. أ  1
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  نائلة الخزندار. د 2
 األقصى جامعة –دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  خالد السر. د  3
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  ماجد الديب. د  4
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  منير اسماعيل. د 5
  موظف وكالة–دكتوراه مناهج وطرق تدريس الرياضيات  محمد أبو ملوح. د 6
  موظف وكالة–س الرياضيات دكتوراه مناهج وطرق تدري أشرف أبو عطايا. د 7
 ة الجامعة اإلسالمي–دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم  فتحية اللولو. د 8
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم  جمال الزعانين. د 9
  جامعة األقصى–دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم  تيسير نشوان. د 10
  مديرية التربية والتعليم برفح –مشرف تربوي  علي أبو جزر 11
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- There were statistically significant differences at (α = 0.01) between 

the experimental group and the control one in the post test in favour 

of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.01) in the 

post-test between the male experimental group and the control one in 

favour of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.01) in the 

post-test between the female experimental group and the control one 

in favour of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.01) between 

the male high achievers in the experimental group and their 

counterparts in the control one in favour of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.05) between 

the female high achievers in the experimental group and their 

counterparts in the control one in favour of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.05) between 

the male low achievers in the experimental group and their 

counterparts in the control one in favour of the experimental group. 

- There were statistically significant differences at (α = 0.05) between 

the female low achievers in the experimental group and their 

counterparts in the control one in favour of the experimental group. 

- In the light of these results, the researcher recommended using his 

programme in solving the common mistakes in the mathematical 

problem and adopting the strategies of solving the mathematical 

problems . 
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  Abstract 

    The study aimed to examine the efficiency of a suggested programme to 

remedy the common mistakes in solving the mathematical problem for the 

eleventh literary section graders in Gaza. 

 

The researcher used the descriptive and experimental approach. The sample 

of the descriptive study consisted of (303) male and female students. 

 

In the light of the educational literature and an open questionnaire oriented 

to (20) teachers of math, the researcher designed a diagnostic test to specify 

the most common mistakes for the tenth literary section graders. These 

mistakes were (8); as a result, the researcher prepared a suggested remedial 

programme. 

 

The sample for the experimental study was a purposive one consisted of (4) 

classes; (2) males and (2) females. The sample which was (165) students 

was distributed into four groups; two experimental and two control groups. 

 

The researcher used the test as a pre-post test. The results were analyzed 

using T-test, Mann Whitney (u) and Black Profit Range to assure the 

efficiency of the suggested programme. 

 

The results of the study showed the efficiency of the suggested programme 

to remedy the common mistakes in solving the mathematical problem. The 

study reached the following findings: 
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