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        شكر وتقدير

الذي وفقني إليه، وأغتنم هذه  وجّل كثيراًوقد انتهى هذا العمل؛ فإنني أحمد اهللا عز أما 

اللحظات كي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لمشرفي الدكتور فطين مسعد على ما أبداه 

من رعاية لهذا العمل، حيث كان لتوجيهاته القيمة ومتابعته المتميزة لما تم إنجازه أول بأول، 

  .ود بصورته الحاليةاألثر الكبير في إخراج هذا العمل إلى حيز الوج

كما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير واالمتنان إلى كل من الدكتور ماهر 

صبري، اللّذين شرفاني بجهدهما في مناقشة هذه الرسالة،  -الحشوة والدكتورة خولة الشخشير

  .وما قدماه من مالحظات قيمة في متابعة تقدم هذا العمل

جميع أعضاء الهيئة التدريسية دون استثناء لما بذلوه وما زالوا   أنسى شكرال... ن أنسى؛إو

  . يبذلون من جهود متواصلة في سبيل إنشاء جيل واعٍ ومثقَّف قادرٍ على البحث واإلبداع

وال يفوتني أن أشكر لجنة المحكمين، ومديري التربية والتعليم ومديري المدارس، وجميع 

على  -سواء للدراسة االستطالعية أم للتطبيق الفعلي - ا الدراسة فيهالمدارس التي تم تطبيق 

  .ما قدموه من تعاون؛ األمر الذي ساعد في تيسير هذه الدراسة

كذلك، يتوجب علي توجيه الشكر الجزيل إلى مديرة المدرسة اآلنسة جهاد عالن لمساندتها 

  .الدائمة والمستمرة لي أثناء تطبيق دراستي
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    : أسرتي الغاليةإلى  الجزيل بالشكر أتقدم أن يقتضي بالجميل واالعتراف الوفاء وواجب

مي التي ما سكنت دعواتها لي في ليلها ونهارها، بي الذي ما برح يزرع الصبر في نفسي، ُأَأ

في سبيل  تشجيعي على المضي قدماًمساعدتي وذين لم يتوانوا لحظة في أخواتي وإخوتي الّ

يا من منحتموني من  شكري الجزيل لكم جميعاً... حيز الوجود،إخراج هذه الدراسة إلى 

  . وقتكم الشيء الكثيرجهدكم و

مكتبة القطان "وال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى جميع العاملين في المكتبات، وأخص بالذِّكر 

، وأشكر رحاب بزار على تعاونها، كما وأتقدم بالشكر لجميع "للبحث والتطوير التربوي

  .اللّواتي وقفن إلى جانبي وأخص بالذكر وفاء حامدةالصديقات 

  

  .قدم خالص شكري وتقديريأُ إىل هؤالء مجيعاً      
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  ملخص الدراسة

المصاحبة لهذه  واستراتيجيات التفكيراألخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية 

  األخطاء لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في القدس

إلى الكشف عن األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية وأنماط هدفت هذه الدراسة 

إلى التعرف على  تهدف، كما األساسيين الثامن والعاشرتكرارها في كل من الصفين 

، إضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه المصاحبة لهذه األخطاءاستراتيجيات التفكير 

بعبارات محددة، و .نفس المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرىعند حل لدى الطلبة  خطاءاأل

  :األسئلة اآلتية حاولت الدراسة اإلجابة على

الصفين الثامن والعاشر في طلبة من  ا عند كٍلما األخطاء الشائعة وما هي أنماط تكراره -1

  ؟ المفاهيم الجبرية األساسية

والمصاحبة  الثامن والعاشرالصفين من  كٍلالتي يستخدمها طلبة ما استراتيجيات التفكير  -2

  ؟هم في المفاهيم الجبرية األساسية ألخطائ

عند تقديم نفس شائعة الألخطاء بهذه ا الثامن والعاشرالصفين من  كٍلطلبة ما مدى تمسك  -3

  ؟ المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى

 طالباً 529اتبع في هذه الدراسة المنهج الكمي والكيفي، أما عينة الدراسة فتكونت من   

  .شعبة من الصفين الثامن والعاشر األساسيين 20وطالبة من 
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في  ل الباحثةمن قباختبار مقالي تم بناء ) 1: (على أسئلة الدراسة أداتان لإلجابةاستخدمت   

مقابالت ��اء إ) 2(العاشر، اآلخر للصف الثامن و أحدهما للصف، المفاهيم الجبرية األساسية

حيث تم اختيارهم بطريقة  ،طالب من الصف الثامن ومثلهم من الصف العاشر 10 مع ةفردي

  .عشوائية ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات االختبار

عند ، ت التفكير المصاحبة ألخطاء شائعةالتعرف بعمق على استراتيجياإلى  هدفت المقابالت  

  .معرفة مدى ثباتهاحل الطلبة لمسائل في المفاهيم الجبرية األساسية، باإلضافة إلى 

  من األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن  كبيرٍ أظهرت نتائج الدراسة وجود عدد

 مت ذخيرة معرفية واسعة عن األخطاء الجبريةاألساسية وقدمفاهيم الجبرية والعاشر في ال

  .الشائعة وأنماط تكرارها لدى الطلبة الفلسطينيين

 ئم خصائص غير صحيحة للنظام الجبري، والتطبيق الخاطاستخدا كان أكثر األخطاء شيوعاً

، خاطئةمات جبرية استخدام تعميلتعميمات أو إجراءات صحيحة، والخلط بين المفاهيم، و

  ".الحل المنقوص"باإلضافة إلى عدم إكمال الحل 

أخطاء مفاهيمية، وأخطاء التعميمات، : لقد جاءت األخطاء في صورة أربعة أنواع هي  

  ".اء أخرىأخط"عة أخرى والتي سميت متنووأخطاء إجرائية، وأخطاء 

حيث كانت أعلى نسبة مئوية لألخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الثامن في األخطاء  

يف عن األخطاء المفاهيمية، بينما لدى طلبة الصف العاشر في أخطاء التعميمات بفارق طف

ة، وتعدلدى طلبة الصفين الثامن والعاشر قلها ظهوراًاألخطاء األخرى ًأ المفاهيمي .  
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مقابلتهم تمسكوا باستراتيجيات الطلبة الذين تمت من % 75من أن أكثر  كما وأظهرت النتائج  

لها ودلل على أن هذه االستراتيجيات ثابتة بدرجة كبيرة الحل المصاحبة ألخطاء شائعة، مما ي

  .أصول عميقة في البنية المعرفية

طلبة لدى  جداً ولوحظ أن مستوى تمسك الطلبة باالستراتيجيات الخاطئة كان مرتفعاً   

، وقد وجِد في بعض الحاالت تغيير الطلبة %100إلى  %50لصفين، وقد تراوح بين ا

  .لالستراتيجيات أثناء المقابالت وذلك بتقديمهم الستراتيجيات حل صحيحة

الكامنة وراء  أوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات من أجل الكشف عن األسباب  

  .ومعرفة طرق معالجتها الهائل من األخطاء،وجود هذا الكم 
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ABSTRACT  

Common Errors on Basic Algebraic Concepts and Thinking Strategies 

Associated with these Errors of Students in Eighth and Tenth Grades in 

Jerusalem  

This study aimed at identifying common errors in basic algebraic 

concepts, and their patterns of occurrence in grades 8 and 10. It also 

aimed at identifying the thinking strategies associated with these errors 

and the extent to which these errors persist, when the same problems or 

similar problems are presented to children for the second time. 

In specific terms, the study tried to answer the following questions: 

1-What are the common errors and what are the patterns of their 

occurrence on basic algebraic concepts in grades 8 and 10? 

2-What are the thinking strategies associated with these common errors 

in grades 8 and 10? 

3-To what extent, do these common errors persist, upon presenting the 

same or similar problems for the second time? 

In this study, both quantitative and qualitative methodologies were used. 

The sample consisted of 529 male and female students comprising         

20 classes of grades 8 and 10. 

Two instruments were used in answering the research questions: (1) A 

written test on basic algebraic concepts was constructed by the 

researcher, and consisted of two parts, one for grade 8 and the other for 
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grade 10; (2) Individual interviews for 10 students from each of grades   

8 and 10 were performed. These were randomly selected from those who 

had common errors on several items of the test.  

The aim of the interview was to find out what thinking strategies 

accompanying the common errors, were used by children in solving tasks 

on basic algebraic concepts. Moreover, the extent to which these errors 

are stable was explored. 

Results of the study showed the existence of a large number of common 

errors on basic algebraic concepts, made by students in grades 8 and 10. 

The study provided extensive lists of common errors, and their 

frequencies on several algebraic concepts, made by Palestinian students. 

The most common errors were the use of incorrect characteristics of the 

algebraic system, or misapplication of correct principles or procedures, 

mixing between concepts, using incorrect generalizations, and performing 

incomplete solutions. 

 The common errors were classified into four categories: conceptual 

errors, errors of generalization, procedural errors, and other miscellaneous 

errors called “other errors”.  

Conceptual errors ranked highest among the common errors in grades 

eight, while errors of generalizations ranked highest in grade ten, 

followed by conceptual errors. “Other errors” were the least in both 

grades 8 and 10. 
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Results showed that more than 75% of students who were interviewed 

persisted on using the same strategies, which led them to make the 

common errors.  

It was concluded that the students’ thinking strategies, which led to those 

errors, were deeply rooted in their cognitive structures. It was also noted 

that that the level of their persistence on giving the same incorrect 

strategies was very high in both classes, and ranged between 50% to 

100%.  In the few cases when students changed their strategies during the 

interview, they adopted a correct strategy or solution. 

This study recommends conducting more research in order to explore 

reasons behind this huge number of errors, and find out methods of 

addressing them.  
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة

 يعأحدالتقدم العلمي ا د المدخالت الرئيسة التي تلقي بظاللها  لهائل في مجاالت الحياة، بمثابة

أخرى أحد الدعائم في بنية الرصيد االستراتيجي  على مشارف هذا العصر، وهو من زاوية

واستهلت الحياة على هذه المعمورة، بدأ  ،ومنذ أن أسدل التاريخ ستائره ،لحركة التنمية فيها

أنارت دروب العلم،  ،يخترع فكان للرياضيات الوقع األكبر في حياة العالمان يبحث ونساإل

       المتسارعين التطور العلمي والتقني مواكبة نحو  البشرية، نهضت باآلفاقووسعت 

  ).2009راشد وعيسى، (

 (Bell, 1996) أشار بيل ا كونها مفتاحاً للعلوم األخرى، حيثيزداد دور الرياضيات وأهميته 

يكـون  ما  غالباًالرياضيات ملكة جميع العلوم، فالتقدم في أي مجال من مجاالت المعرفة بأن 

مهدت الطريق لتطور الفكـر  قد ل ،)2007عباس والعبسي، (بمعرفة رياضية واسعة  مرتبطاً

أبـو   ؛1997إبراهيم، (النتائج العلمية والعملية في العديد من المجاالت ج بالذي توالبشري و

   .)2004عبيد،  ؛1989بل،  ؛2000عميرة، 

أخذ شكل مسارات تفكيرية تمتد عبر الموضوعات  لقد تطور أسلوب دراسة الرياضيات حيث

، فالجبر والحساب والهندسة ال تنفصل إال هفصل يصعب بينهافهناك ارتباط وثيق المختلفة، 

ولكنها ترتبط جوهرياً وبإحكام بين مواضيعها، فإننا ال نستطيع تدريس الجبر بمعزل  ،اًظاهري
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امتزج أحياناً بالحساب، ولم تتم قواعده قد  علم الجبر أننجد حيث عن الحساب والهندسة، 

  ).1989راشد، ( على أساس علم مستقل عن بقية العلوم الرياضية كالحساب والهندسة والفلك

 مشكالً بنياناً  يات الحديثة بأنها أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاًز الرياضوتتمي

المهارات الرياضية بشكل متوازن باالعتماد  الطلبةلبناته األساسية التأكيد على إكساب  ،متيناً

، وقد تم )2005 هادي،؛ 2000؛ عقيالن، 1990 أبو زينة،(الكبير على المفاهيم الرياضية 

المفاهيم  إلى أربع مكونات رئيسة هي) البنية الرياضية( لمعرفة الرياضيةتصنيف ا

 والمصطلحات، والمبادئ والتعميمات، والخوارزميات والمهارات، والمسائل والتطبيقات

ويعتبر المفهوم حجر األساس للبنية المعرفية الرياضية، ويأتي فوقه في السلم الهرمي التعميم 

مفهومين أو أكثر، وال تتشكل المفاهيم واإلجراءات بشكل مستقل عن والذي يحدد العالقة بين 

بعضها، بل ترتبط بمفاهيم وإجراءات أخرى، كما أن كل بنية تحوي ما قبلها وترتكز عليها، 

 السلطاني، ؛2008بدوي، (فالمهارات الرياضية تحتوي على مفاهيم وتعميمات ومبادئ 

، وحيث أن من األهداف الرئيسة للعملية )2001 عبد الهادي، ؛2007 عباس والعبسي،؛ 2002

التعلمية مساعدة الطالب على نسج بنية مفاهيمية سليمة تتسم بالترابط وصحة  -التعليمية 

المفاهيم، من هنا يبرز دور المعلم بتقديم مفاهيم صحيحة، كما ويحرص على أن يحتل كل 

بقة للطالب، بحيث يرتبط معها من خالل مفهوم جديد موقعاً مناسباً في البنية المفاهيمية السا

  ).Piaget, 1976(عمليتي التمثل والمواءمة 

أساليب تدريسها على تدريس تربويين والمتخصصين بالرياضيات وهذا ولم يقتصر اهتمام ال 

م أساليب التقويم، والتي استخدبل اهتموا بمتابعة سير عملية التعليم، با ،المعرفة الرياضية فقط

لها دور في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف التعليمية، وتعزيز عناصر القوة في العملية 
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لتحسين التدريس ورفع ) الثغرات(قرارها ومكافأتها، ومعالجة عناصر الضعف إالتعليمية و

بة في موضوع من واقع النتائج المتدنية في تحصيل الطلو ،)2005 زيتون،(سويته ونوعيته 

كشفت نتائج بعض الدراسات التربوية في مجال تعلم وتعليم الرياضيات عن حيث الرياضيات، 

 ،تدني مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات، إضافة إلى وجود ضعف في اكتساب المفاهيم

أبو ريدة، (والمهارات األساسية في مراحل دراسية مختلفة في الرياضيات  ،والتعميمات

أصبح هنالك اهتمام كبير باألخطاء الموجودة لدى الطلبة والتي ف ).2006أبو عواد، ؛ 1993

تتعلق باألبنية الرياضية، حيث أجريت العديد من الدراسات والتي اهتمت بتحليل أداء 

 ؛ البدور،2006أبو عواد، ( المتعلمين في الرياضيات خاصة في مرحلة التعليم األساسي

 نإف ؛ةوبسبب األخطاء المفاهيمي، )2007 ؛ الهزايمة،1995 ن،صوفا ؛2003 ؛ السعيد،2005

الكثير من الطلبة يعانون من صعوبة في تعلم الرياضيات كأحد المواد التعليمية المجردة، 

 ).2002الحروب، ( استفادة منهالتي يتم تقديمها واالوالمفاهيم دراك األفكار إوصعوبة في 

، افتقار الطلبة للمبادئ لدى الطلبةومن األسباب التي تؤدي إلى انتشار األخطاء الشائعة 

العملية التعليمية بصورة صحيحة، واستخدام  والمهارات األساسية التي تساعدهم على مواصلة

المعلمين األسلوب التقليدي في تدريس الرياضيات، وازدحام الطالب بشكل كبير داخل 

لمفاهيم بشكل عام إلى فئتين الصعوبات الخاصة با تنتميو هذا ).2003 ،النور( الصفوف

  :تينرئيس

الصعوبات الناجمة عن عوامل داخلية مثل العوامل المرتبطة بالنمو المعرفي والوجداني : أوالً

  ).Clements, 1982(واالجتماعي للدارسين كأفراد 
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الصعوبات الناجمة عن عوامل خارجة عن نطاق المتعلمين مثل المناهج غير المالئمة : ثانياً

فهي ال تراعي الخلفيات المباشرة للطلبة، وقد ال تتماشى المفاهيم المطروحة مع المستويات 

أو تضع الحقيقية للطلبة، ويمكن أن تتضمن نشاطات تعليمية ال يستطيع الطلبة تطبيقها، 

الطلبة الكثير من المفاهيم العلمية بسرعة، وقد تبنى المقررات  لية حول تعلمتوقعات عا

الدراسية اعتماداً على المناهج الغربية دون أن تأخذ اختالف الثقافات واإلمكانات المادية 

والفنية بعين االعتبار، كما أن اللهجات التي يستخدمها المعلمون تلعب دوراً في تكوين المفاهيم 

  ).1987موريس، (و استيعابها لدى الطلبة العلمية أ

أساسياً في الرياضيات، فهو امتداد للحساب فالعمليات التي كان يجريها ويعتبر الجبر جزءاً  

الرموز  ىالطالب في المرحلة األساسية الدنيا على األعداد الصحيحة والكسور يجريها عل

ماً استداللياً مجرداً يمكن تفسيره ، ويرى الرياضيون المعاصرون الجبر نظاوالكميات الجبرية

لى األفكار الجبرية من إهذا وينظر ، )2002عفانة، (بطرق معينة تتسق مع مسلمات النظام 

الجبر كحساب معمم أو مجرد، واستكشاف خصائص األعداد : خالل ثالث رؤى مختلفة هي

يمكن أن يضع  بتدائيةجرائي في سنوات المدرسة االأثناء تطوير الحس العددي والحس اإل

تكون فيها األشياء مرتبطة أساساً قوياً لنموه الشكلي، فمثالً األطفال يستكشفون السياقات التي 

البعض بشكل متضاعف هم األكثر احتماالً لتطوير مهارات التفكير التناسبي التي ببعضها 

اإلجراءات  يغلب استخدامها في السياقات الجبرية، والمعلمون الذين يساعدون الطلبة على فهم

المحددة للحساب بطرق متسقة مفاهيمياً مع إجراءات الجبر المعممة يعطون الطلبة شبكات من 

والجبر هو الترابطات التي يمكنهم االعتماد عليها عندما يبدؤون في الدراسة الشكلية للجبر، 

الحلول،  لغة الرياضيات وفهم اللغة ينطوي على فهم مفهوم المتغير وعبارات المتغير ومعاني
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والنمذجة الرياضية والتي بدورها  االقتراناتلى الجبر كأداة لدراسة إوأخيراً غالباً ما ينظر 

  ).2008بدوي، (تشكل سياقات لتطبيق األفكار الجبرية 

  هدف يتمتع بإجماع بين مربي وصنّاع سياسة الرياضيات؛ كون الجبر " الجبر للجميع"إن

بوابة العبور لفهم العالم الذي  يعديعتبر بوابة إلى التعليم العالي، وليس هذا فحسب بل هو 

في الرياضيات ومختلف العلوم، وال يقف األمر في تعلم  أساسياً نعيش فيه، فهو يلعب دوراً

للجبر إلى مجرد النجاح فيه، بل يتعدى ذلك في أنه مطلب أساسي تحتاجه الكثير من  ةالطلب

ستخدم يَو ،)Steen, 1999(وتتخذ على أساسه القرارات في الحياة  مثل التجارة، المهن

لحل الكثير من المعضالت عليه ل المشاريع التجارية والصناعية العلماء الجبر يومياً، وتعو

   .التي تتعرض لها

 كمن الهدف المزدوج للجبر في التطبيق التقليدي للعمليـات الحسـابية األوليـة بصـورة     وي

تعبيرات جبرية، ودراسة التعبيرات الجبرية بغض النظر عما تمثله؛ وذلك لكي نكون قادرين 

سـاردر وآخـرون،   (على تطبيق العمليات العامة المطبقة على األرقام على تلك التعبيرات 

2002.(  

 ُعلى  الطلبةلما له من لغة ومفاهيم وإجراءات تساعد  التفكيرأداة فعالة لممارسة تبر الجبر عوي

التعبير عن الكثير من المواقف والنجاح في حل المشكالت، واستخدام االستدالل لفحص 

 National Council of Teacher of (NCTM, 1998)العالقات واألفكار الجبرية 

Mathematics، حيث تستخدم في والمهارات الجبرية المفاهيمإن تطور ى ذلك باإلضافة إل ،

م يتم هذا األسلوب أيضاً. مجاالت واسعة ومتعددة في حل مسائل في مواقف وحاالت مختلفة
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بالحلول  ة للجبر والهندسة من خالل الخبرةاألساسيويوسع المحتوى الرياضي للجبر والمفاهيم 

  .),NCTM 1989(األخرى  الجبرية للمسائل في مجاالت المحتويات

 الجبر ركناً أساسياً في مكونات منهاج الرياضيات الفلسطيني كما في غيره من  شكّلوي

معايير محتوى الرياضيات كما حددها المجلس القومي وقد أشارت . المناهج في دول العالم

 ،فيما يتعلق بالجبر 2000عام   (NCTM)لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

لطالب من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني المقدمة لتمكن البرامج التعليمية  بأن

لرياضية التراكيب اوعشر من فهم األنماط والعالقات واالقترانات، وتمثيل وتحليل المواقف 

الجبرية، واستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقات الكمية، وحل باستخدام الرموز 

في دراسة  اًأساسي مدخالً كما أن تعلم حل المعادالت يعتبرالمتغيرات في سياقات مختلفة 

  .(NCTM, 2000)الرياضيات في المراحل الدراسية العليا 

  مشكلة الدراسة

، الصادرة عن مركز القياس والتقويم فلسطينفي  أشارت نتائج امتحانات التحصيل الوطنية 

 إلى تدني مستوى ،أيضاًالغوث  وكالةالعالي، وتلك الصادرة عن  في وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم، (في الرياضيات  األساسيين طلبة الصفين الرابع والثامن تحصيل

للعام  اختبار الرياضيات في الثامن الصف طلبة تحصيل، كذلك تدني مستوى )2006

   .)2007وزارة التربية والتعليم، (   15.9%حيث بلغت نسبة النجاح 1999/2000

رغم االتفاق بين أوساط الباحثين على أن الجبر هو جزء هام وحيوي من الرياضيات و 

 ، حيث كشفت منشورات دائرة القياس والتقويم فيمتدنٍ إال أن أداء الطلبة في الجبر، مهاتعلّو

في الرياضيات والعلوم  بدراسة التوجهات الدولية وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق
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Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS, 2007) 
نتائج الطلبة الفلسطينيين جاءت على غير المتوقع، حيث ظهر تراجع وذلك بمقارنة  أن

حيث بلغ متوسط أداء الطلبة في ، 2003و TIMSS 2007 تي متوسطات التحصيل بين دراس

عالمة      )467(عالمة في حين بلغ المتوسط الدولي ألداء الطلبة فيه  )392(الجبر

)TIMSS, 2003( وفي نفس السياق تفاقم الوضع سوءاً حيث انخفض متوسط أداء الطلبة ،

 )463(عالمة في حين كان المتوسط الدولي ألداء الطلبة في الجبر ) 382(في الجبر ليبلغ 

  .(TIMSS, 2007)عالمة  

مشكلة الدراسة في الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر  تحددذا تل

ومعرفة مدى تكرارها لديهم، ووصف استراتيجيات التفكير  ،في المفاهيم الجبرية األساسية

رسها الطلبة المصاحبة لألخطاء في حل هذه المسائل الجبرية، ومعرفة مدى تمسكهم التي يما

بهذه االستراتيجيات، ومالحظة أي تطورات أو أنماط في تغير هذه األخطاء من الصف الثامن 

  .إلى الصف العاشر

 أهداف الدراسة

ساسية وأنماط سة إلى الكشف عن األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األاهذه الدر تهدف 

إلى التعرف على  تهدف، كما األساسيين الثامن والعاشرتكرارها في كل من الصفين 

لهذه األخطاء من خالل وصف الطلبة لطريقة حل هذه المسائل  المصاحبةاستراتيجيات التفكير 

إضافة إلى التعرف على مدى تمسك الطلبة ، والتي أدت إلى الوقوع في الخطأ ،الجبرية

نفس المسائل مرة أخرى، وعند حل مسائل مشابهة للمسألة عند حل  الشائعة باألخطاء

  .األصلية
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  أسئلة الدراسة

  :على األسئلة التالية حاولت اإلجابةبشكل محدد فإن هذه الدراسة 

من طلبة الصفين الثامن والعاشر في  ما األخطاء الشائعة وما هي أنماط تكرارها عند كٍل -1

  ؟ اسيةالمفاهيم الجبرية األس

والمصاحبة  الثامن والعاشرالصفين من  كٍلالتي يستخدمها طلبة ما استراتيجيات التفكير  -2

  ؟هم في المفاهيم الجبرية األساسية ألخطائ

عند تقديم نفس شائعة الألخطاء بهذه ا الثامن والعاشرالصفين من  كٍلطلبة ما مدى تمسك  -3

  ؟ المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى

 ومبرراتها  الدراسةأهمية 

 اًأهمية هذا الموضوع في أن الصعوبات في المفاهيم الجبرية األساسية قد تسبب ضعف تتبلور 

ات مبنية بشكل هرمي كموضوع الجبر، الموضوع أنبخاصة  ،في متابعة موضوعات متقدمة

أساساً لفهم الهندسة التحليلية والتفاضل والتكامل وغيره من موضوعات الرياضيات،  حيث تعد

لتطوير المناهج   هذا الوقت أيضاًكما أن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تسعى في 

ومنها الرياضيات مما قد يساهم في إعادة النظر في بعض المفاهيم الرياضية المتعلقة بالمفاهيم 

  .برية األساسية من حيث وقت وطريقة عرضها وتسلسلهاالج

من خالل  NCTMهذا ويوصي المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة  

إلى أن الطالب بعد االنتهاء من  2000مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية والتي نشرت عام 

معقولة من الجبر، وربط  صفوف الرياضيات المتوسطة يجب أن يكون قد اكتسب كميات
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وفي مواضيع أخرى في  البعضمادتي الجبر والهندسة كموضوعين متداخلين في بعضهما 

المنهاج، ويتوقع أن تكون لدى الطالب الخبرة في التمثيالت الهندسية لألفكار الجبرية والتمثيل 

أخرى مثل تفسير الجبري لألفكار الهندسية، وأن يربطوا األفكار الجبرية والهندسية بمواضيع 

النسب المئوية بنماذج بصرية أو معادالت، كما يجب على الطالب أن يكتسبوا فهم أعمق 

ويمكن تدريس الكثير  ،ةللتناسب إذا تم تطويره استناداً إلى أفكار جبرية مثل العالقات الخطي

  .(NCTM, 2000)من األفكار الجبرية من خالل اإلحصاء واألعداد والقياس 

لهذه األخطاء من خالل وصف الطلبة  المصاحبةكذلك البحث في استراتيجيات التفكير  

لطريقة حلهم للمسائل الجبرية والتي أدت للوقوع في الخطأ، إضافة إلى التعرف على مدى 

  . هذه األخطاءلبة باستراتيجيات الحل التي أدت إلى تمسك الط

حدى الدراسات القليلة التي أجريت في إكونها  من تنبع وعليه فإن أهمية هذه الدراسة 

والتي تلقي الضوء على تحليل وتصنيف لألخطاء  األراضي الفلسطينية حسب علم الباحثة،

في المفاهيم الجبرية األساسية، ويمكن أن  الثامن والعاشرالشائعة التي يرتكبها طلبة الصفين 

تفكير لدى الطلبة عند حل واستراتيجيات ال ،يعطي ذلك صورة جلية عن طبيعة هذه األخطاء

مسائل جبرية، وهذا بدوره قد يساعد المشرفين والمعلمين على وضع برامج عالجية لمعالجة 

وربما تساعد هذه الدراسة المختصين في تصميم المناهج  ،مثل هذه األخطاء عند الطلبة

  .لتطوير موضوع المفاهيم الجبرية األساسية
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  مسلمات الدراسة

 :الدراسة على المسلمات التالية استندت هذه

  .أدوات الدراسة تتسم بالصدق والثبات •

، وتم التأكد من الجبرموضوعات عليهم الدراسة قد درسوا  أجريتالذين  الطلبةجميع  •

  .صحة ذلك قبل تطبيق االختبار

 .إجابات أفراد العينة على االختبار والمقابالت هي إجابات صادقة •

ألخطاء في المفاهيم الجبرية األساسية إلى أخطاء في تصنيف بعض ا وجود صعوبة •

  .مفاهيمية وإجرائية، بسبب التداخالت بين هذين الصنفين أحياناً

  محددات الدراسة

  :تم تعميم نتائج الدراسة ضمن المحددات اآلتية

من الصفين الثامن والعاشر في  من طلبة كٍلبسيطة اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية . 1

المدارس الحكومية التابعة لمديرية القدس ومدارس وكالة الغوث الدولية في القدس الشرقية، 

  .مجتمع هذه العينةقتصر على ين تعميم النتائج إوعليه ف

  .اقتصرت الدراسة على مدارس القدس الشرقية. 2

   .2010 - 2009اسي تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الدر. 3
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في المفاهيم  اعتمدت النتائج التي تم الحصول عليها من تطبيق االختبار التشخيصي. 4
عداد وتطوير الباحثة وهي من األدوات إمن  الفردية على المقابالتالجبرية األساسية، و

  .ن النتائج اعتمدت على مدى صدقها وثباتهاإلهذا ف ؛المقننة

 ،األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية الكشف عن تحدد موضوع الدراسة في. 5
  .لهذه األخطاء المصاحبةاستراتيجيات التفكير الكشف عن و

  تعريف مصطلحات الدراسة

  .فيما يأتي تعريف بالمصطلحات الواردة في هذه الدراسة

  الخطأ الشائع

بينهم وتم تحديده عند  ويكون مشتركاً ،هو الخطأ الذي يتردد ويتكرر بين كثير من الطلبة  

 باحث آخر ه، وحدد)1999ضبابات، (فأكثر  %15بنسبة البعض  هكثير من الباحثين، فحدد

، هذا ولقد اقترن مفهوم الخطأ الشائع بوضع نسبة مئوية )1994أحمد، (فأكثر  %25بنسبة 

  .معينة اختلف الباحثون في تحديدها من دراسة إلى أخرى

فأكثر  %20 يقع فيهاخالل هذه الدراسة باإلجابة الخاطئة التي  اًإجرائيف الخطأ الشائع عريو

  .من أفراد العينة

  الحلستراتيجية ا

المأخوذة عن أصل  Strategyعربي للكلمة االنجليزية  مرادفهو " ستراتيجيةا"مصطلح 

ن ، وتعني نوعية التحرك الذهني الذي يعالج به الطالب المشكلة مStrategiaإغريقي لكلمة 

  ).2004عبيد، (خالل خطة وخطوات تمكنه من الوصول إلى الحل 



12 

 

 

 

 .حلفي هذه الدراسة بأنها طريقة التفكير للوصول لل ف االستراتيجية إجرائياًعرتُ

  المفهوم

وي تحته األمثلة الدالة عليه على أساس ذهني للتصنيف الذي تنطتصور عقلي أو تكوين  

؛ 2003أبو زينة، (والمميزة لهذه األمثلة، ويتم التعبير عنها بلفظ أو رمز  ،السمات المشتركة

  ).1988سعادة واليوسف، 

 المفاهيم الجبرية األساسية

المفاهيم األولية والتي تشكل أساساً لبنى جبرية أكثر تعقيداً، وتشمل المفاهيم التي ترد في هي  

والتي تتضمن  لى التاسعإالسابع من الكتب المقررة في منهاج الرياضيات الفلسطيني للصفوف 

العمليات على المقادير الجبرية، وتحليل المقادير الجبرية إلى عواملها  بصورة مختصرة

ة، وحل المعادالت الخطية والتربيعية بمتغير واحد، وحل المتباينة الخطية بمتغير واحد، األولي

 .المفاهيم الجبرية األساسية) أ -1(ويبين الملحق 

ة األخطاء المفاهيمي  

ألنها ناتجة عن عدم فهم القاعدة الرياضية  ؛ال يمكن أن تصحح بالتدقيق السريع أخطاءهي 

وهي عموماً أفكار معقولة ومناسبة ، )2006أبو عواد، (جراءات أو المعادالت المطلوبة أو اإل

في بعض السياقات المحدودة، ولكن الطلبة يطبقونها بشكل غير مناسب في مواقف ال تنطبق 

ي كونه ال تتفق مع الفهم العلمي الصحيح الذ ، أي)Anderson, 1989(عليها هذه األفكار 

  ).2005، خطايبة(العلماء والخبراء 
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 لجبرية األساسيةفي المفاهيم االخطأ لدراسة بأنه في هذه ا إجرائياً الخطأ المفاهيمي فعريو 

للصفوف من السابع إلى التاسع، ويشمل المتضمنة في مقرر الرياضيات و ،التي يمتلكها الطلبة

مع أخطاء ناتجة من عدم ألفة الطالب بالتعامل و، اء ناتجة عن الخلط بين المفاهيمأخط

رياضي،  شارات والرموز الجبرية، وأخطاء ناتجة من استحداث قواعد ليس لها أساساإل

تم التأكد من ثباتها يصي ولطلبة على االختبار التشخويقاس في هذه الدراسة باستجابة ا

  .باستخدام المقابلة

  الرياضي التعميم

، )2004عبيد، (لرياضية هو جملة خبرية تحدد العالقة بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم ا 

أو  في معظمها عبارات تم برهنتها، أو استنباطها واكتشافها كالنتائج والنظريات والقوانين،

؛ عريفج 2001عبد الهادي، (ت صحتها دون برهان مثل المسلمات والبديهيات لَبِعبارات قُ

  ).2005وسليمان، 

  أخطاء التعميمات

هي عبارة عن أخطاء ناتجة من تعميمات خاطئة لبعض القواعد الجبرية، ومن أمثلتها أخطاء  

  .مجموع حدين جبريينأخطاء في إيجاد مفكوك مربع وفي قانون توزيع الضرب على الجمع، 

   اإلجراء

من  اًأداء عقلي يتمثل في القيام بخوارزميات تستخدم في حل مسائل ومشكالت، وتعتبر جزء

  ).2004عبيد، (حل معادلة ومحتوى المادة، ومن أمثلتها تحليل مقدار جبري، 
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في هذه الدراسة بأنها العمليات الجبرية، إليجاد ناتج جمع  جراءات الجبرية إجرائياًف اإلعروتُ

وضرب الكسور ، الخطية بمتغير واحدوحل المعادالت وطرح وضرب وقسمة مقادير جبرية، 

ة بمتغيرين بعدة طرق، وحل المعادالت التربيعية م من المعادالت الخطي، وحل نظاالجبرية

  .بمتغير واحد بطرق مختلفة

  األخطاء اإلجرائية

هي أخطاء ناتجة عن أداء عقلي يتمثل في القيام بخوارزميات غير صحيحة تستخدم في حل  

، جبريينطرح حدين ، ومن أمثلتها أخطاء في O'Connell, 1993)( مسائل ومشكالت

  .التربيعية بمتغير واحدأخطاء في حل المعادالت و

 ويلدراسة بأنه الخطأ في العمليات الجبرية األساسية في هذه ا جرائي إجرائياًف الخطأ اإلعر

جبرية، ويقاس في هذه الدراسة باستجابة  التي يستخدمها الطلبة في حل مسائل ومشكالت

  .تأكد من ثباتها باستخدام المقابلةتم الار التشخيصي ولطلبة على االختبا

  أخطاء متنوعة أخرى

، ساسيةالمفاهيم الجبرية األ مع هي عبارة عن أخطاء عرضية تحدث في أثناء تعامل الطالب 

ن تخمين عاالنتباه للرموز واإلشارات أو حتى األعداد، وقد تكون ناتجة  نتيجة عدم التركيز أو

الخاطئـة لـبعض    الطالب لبعض التعميمـات  استخدام ، وحتى قد تأتي نتيجةالطالب لإلجابة

تفسيرها أو التنبـؤ   كانها، كما أن هذه األخطاء يصعبالقواعد السابقة واستخدامها في غير م

  .بها
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 الفصل الثاني

  والدراسات السابقة الخلفية النظرية

وأنمـاط  األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  إلى الكشف عن هدفت هذه الدراسة

األساسيين، والتعرف على استراتيجيات التفكير في كل من الصفين الثامن والعاشر  تكرارها

عند حـل   األخطاء الشائعةإضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه  ،لهذه األخطاء المصاحبة

ذات العالقـة   أدبيات الدراسةوللوقوف على أهم ما تناولته  نفس المسائل والمسائل المشابهة،

 نظرياتوالتي تضمنت نظريتين من ة الخلفية النظري وضوع الدراسة، وقد تم تنظيم عرضبم

نظريـة التعميمـات الخاطئـة     ، و)Repair Theory(نظرية التعـديل  تفسير األخطاء هما 

)(Mis-generalization Theory .  

  الخلفية النظرية

في الرياضيات ومن أشـهرها  لقد بحث علماء اإلدراك في تفسير أخطاء الطلبة اإلجرائية   

، Brown & VanLehn, 1980)( ن وفان لـين لبراو (Repair theory)  نظرية التعديل

ــة  ــات الخاطئـ ــة التعميمـ ــليمان) Mis-generalization theory( ونظريـ            لسـ
(Sleeman, 1984a, 1984b).  

  )Repair Theory(نظرية التعديل 

كيف يتعلم الناس المهارات اإلجرائية مع إيالء اهتمـام   توضيحهي محاولة لنظرية التعديل  

 إحـدى نظريـات توليـد األخطـاء      تعـد ، حيـث  خاص لكيفية وسبب ارتكاب األخطـاء 

)Generative theory of bugs(     جـراءات الفوقيـة   القائمـة علـى مجموعـة مـن اإل     
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)meta-actions ( جراء تمثيالت رسمية لإلغير الكاملة من خالل تطبيق مبادئ الحذف على

الصحيح، عندما يواجه المتعلم موقفاً غير مألوف له أثناء أدائه مهمة، والتـي توصـله إلـى    

بعض طريق مسدود، حيث يحاول إيجاد طريقة معروفة وتطبيقها على المهمة بطريقة خاطئة ف

  .ولد نتائج غير صحيحةيآلخر لجزء اإلى نتائج صحيحة في حين أن ا التعديالت تؤدي

األخطاء وهذا ما يوضـحه   توليدويمكن القول أن مجموعة المبادئ والعمليات تترجم بنظرية 

  :الرسم التخطيطي

Generative theory of bugs Bugs        Systematic errors  

إنشاء األخرى و ،جراءات غير كاملةإإنشاء من جزئين إحداهما  و-34,ن 01�/. -,+*( ا)'&%$ء 

  .ؤدي إلى طريق مسدودلذي يالتعديل وا

 حسابية سائلمل همحلأثناء األطفال  علىدراسة واسعة  خالل منالتعديل وقد تم تطوير نظرية 

)Brown & Vanlehn, 1980( ،أثناء حلهم  ألخطاءتم العثور على أنواع كثيرة من ا كما

وبين  ابينهال يمكن الخلط التي و ،منهجية بطريقة حيث تبين حدوثها، لمسائل الطرح البسيطة

  .Norman, 1981)( طالب معين حلبانتظام في  بسبب تكرارها الهفوات

المهمات اإلجرائية باالستقراء  بشكل أساسي وتفترض هذه النظرية أن الناس يتعلمون 

)(induction  وتحدث األخطاء بسبب التحيزات التي تقدم من األمثلة) على العكس من

، حيث يقوم المتعلم بتوسيع اإلجراءات لتغطي أمثلة )األخطاء في حفظ الصيغ أو التعميمات

  .)Brown & Vanlehn, 1980(أخرى بطريقة خاطئة 

نشـئ  األرقام، فإنـه ي ؟ لطالب قد تعلم الطرح بمنزلتين من =109-365عند تقديم المسألة  

لمسألة طرح رقمين من منزلتين، فالمتاخمة  قاعدة جديدة لالقتراض من العمود األيسر، خالفاً
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لليسار وأقصى عمود لليسار وبطريقة معينة يصل إلى طريق مسدود، وللخروج مـن هـذا   

يقتـرض  بجعله ) اليسار -اقتراض -دوماً(المأزق، فإن الطالب يحاول تعديل القاعدة الحالية 

 اًخطأ مختلفمن مجاور اليسار دائماً، بدالً من ذلك يستطيع الطالب القفز على االقتراض وينتج 
)Vanlehn, 1990(.  

  Mis-generalization Theory)(نظرية التعميمات الخاطئة 

"Incorrect new learning is mostly the result of previous correct 

learning"  

Alwyn Olivier, 1989)(  

بأن بعض األخطاء تنتج  )(Sleeman, 1984aترى هذه النظرية التي وضعها سليمان  

       ولكنها ليست القاعدة الصحيحة  ؛عندما يستنتج الطالب عدة قواعد متسقة مع المثال

)mal rules (مثال ذلك ما أشار له. وتظهر عندما يحل الطالب مسألة تحت شروط معينة 

في الصف السادس في تعلم )  (Bennyاعتمد الطالب فقد) Erlwanger, 1973(إرلونجر 

لديه حيث كان ) Individual Prescribed Instruction  )IPI الكسور على التعلم الذاتي

بجمع  وظهر ذلك في جمع الكسرين، حيث قام من القواعد خطأ أو خلل في تطبيق العديد

    .  المقامين، أي تعامل معها كأعداد صحيحة البسطين وجمع

وجدت نظرية التعميمات الخاطئة من خالل المقابالت أن أنمـاط األخطـاء يمكـن أن    وقد  

ففي إحدى المراحل الفرعية مـن   Manipulative Errors)(تصنف إلى أخطاء اإلجراءات 

الحل يتم تغيير بعض القواعد الصحيحة من خالل عمليات غير مالئمة إما بالحذف أو اإلهمال 
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لتصبح مختلفة عن القاعدة الصحيحة، ومن األمثلة على ذلك عند نقل األعداد للطرف اآلخر 

   .من المعادلة فإن الطلبة يهملون إشارة العدد

  :إنتاج هذا النوع كما يظهر في تحليل هذه الخوارزميةوبتحليل بعض مخططات 

، 0=2-أو س 0=3-س إما 0=)2-س()3-س(     0=6+س 5-2عند حل المعادلة التربيعية س

طلبة إلى ارتكاب الخطأ التالي الناجم عن بناء بنى معرفية باالستناد إلى معرفـة  يميل بعض ال

                 مكتسبة سـابقاً، وذلـك بتعمـيم طريقـة حـل المعادلـة السـابقة علـى المسـألة التاليـة           

ــذا   12= 21+س10-2س ــل هك ــا 12=)7-س) (3-س(لتح   1=7-أو س 12=3-س إم

)Olivier,1989( ، ضرورة مساواة أحد األطراف بالصـفر عنـد الحـل بهـذه     دون مراعاة

  .الطريقة

=س ويظهر أيضاً عند تبسيط حل المعادلة 
4

=سبطريقة خاطئة هكذا  6
4

=س أو 3
2

6، 

ثم قسمة البسط عليه أو  ،صحيحة وذلك بإيجاد العامل المشتركغير قاعدة  نتاجإتم حيث 

       (Sleeman, 1984b).     المقام وليس كليهما أي حذف خطوة أثناء الحل
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  الدراسات السابقة

األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية وأنماط  إلى الكشف عنتهدف هذه الدراسة 

األساسيين، والتعرف على استراتيجيات التفكير في كل من الصفين الثامن والعاشر  تكرارها

  .األخطاءإضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه  ،لهذه األخطاء المصاحبة

في هذا الفصل تم إلقاء الضوء على أبرز الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، 

 الرياضيات فيحيث تركزت جهود بعض الباحثين التربويين في الكشف عن أخطاء الطلبة 

، وذلك بتناولها جوانب متعددة منها ما جاء تحليالً ألنماط أخطاء الطلبة في ولمختلف الصفوف

الرياضيات كالعمليات الحسابية، والجبر، والهندسة، واإلحصاء واالحتماالت من جوانب 

الخطط  ووضع ومصادرها،أسباب تلك أخطاء  على التعرفمختلفة، ومنها ما جاء بهدف 

 ،والتي قد يكون لها عالقة بتدني التحصيل في الرياضيات ،األخطاء هذه من للحد ةالعالجي

، مختلفة دراسية مراحل في األساسية والمهارات ،المفاهيم والتعميمات اكتساب في والضعف

وجدت الباحثة بعض الدراسات التي تناولت األخطاء الرياضية األكثر شيوعاً لدى الطلبة كما 

وللوقوف على أهم ما تناولته الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع . على المستوى المحلي

  :محاور هي خمسةالدراسة، تم تنظيم عرضها في 

قتها بالتصورات البديلـة،  األخطاء الشائعة من حيث ماهيتها، ومصادر تكوينها، وعال -1

  .وأساليب تشخيصها

  .تصنيف األخطاء في الرياضيات -2

  .الرياضيات متنوعة من اتعوضفي مو األخطاء الشائعة حولدراسات  -3    
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دراسات حول صعوبات الطلبة في الجبر واألخطاء الشائعة وتحليلها لديهم في المفـاهيم   -4

  .الجبرية األساسية

التعرف على استراتيجيات التفكير التي يجريهـا الطلبـة والمصـاحبة    دراسات حاولت  -5

   .ألخطاء شائعة عند حل المسائل الجبرية

  ة الشائع خطاءاأل -أوالً

وما تتضمنه هـذه البنيـة مـن     ،متعلماألخيرة بالبنية المعرفية للازداد االهتمام في السنوات  

، وتكشف دراسة األدبيات التربوية الحديثة عن بعض المفاهيم قبل تعلمه لها خاطئة تصورات

المرتبطة بتعلم وتعليم المفاهيم الرياضية عن إلغاء ما كان سائداً من افتراض قدوم الطالب إلى 

غرفة الصف وعقله صفحة بيضاء يتم حشوها وتشكيلها كما تريد المدرسة، هذا ما أشار لـه  

ويـرى برونـر    ،(Trowbridge, Bybee & Powell, 2000)تروبردج وبيبي وبويـل  

)Bruner (    أن كل شخص حتى الطفل له طريقته الخاصة في رؤية العـالم، ولـه تفسـيره

  .الخاص لهذه الرؤية

تحفل أدبيات الدراسات والبحوث التربوية بالعديد من المسميات المختلفة التي أطلقت علـى   

) الرياضي(لمفهوم العلمي التصورات الخاطئة، للداللة على عدم توفيق الطلبة في التعبير عن ا

التسميات للتعبير عن وتفسيره تفسيراً صحيحاً، يتفق مع األسس المنطقية السليمة، ومن أبرز 

  :الفهم غير السليم للمفاهيم العلمية

المفهوم ينشأ البنائيون، و وهي تسمية يدعمها Alternative concept)(المفهوم البديل  

نتيجة الممارسة الواقعية واالنخراط المباشر في العالم، والذي قد البديل حسب تصورهم 
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يختلف كلياً أو جزئياً عن المفهوم العلمي الصحيح، وقد سمي بديالً لعدم وجود مفهوم فريد 

يجعلنا نفهم موقفاً معيناً به، بل إنه من الممكن إيجاد عدد من المفاهيم كل منها يفسر موقفاً 

متعلم نفسه للهذا المفهوم يكون بالنسبة  إال أن، (Hashweh, 1986) معيناً بشيء من النجاح

خطايبة، ( تشكل لديه عن العالم من حولهألنه يتفق مع تصوره المعرفي الذي  ؛اًمنطقي

، ، ومن الباحثين من يفضل استخدام مصطلح المفاهيم البديلة باعتبار أنه أكثر تحديداً)2005

هامة ال تكون مرتبطة بشكل واضح بمجموعة أخرى من حيث يصف مفاهيم واضحة محددة 

وقد تقود إلى منطقية وصحيحة ضمن السياق الذي تؤخذ فيه،  المفاهيم، حيث تكون أحياناً

لدور  قد أصبحوا أكثر إدراكاًف الرياضياتن في تدريس والمتخصصأما مفاهيم علمية مثمرة، 

؛ إال أنه يندر وجود دراسات العلمية التصورات المسبقة في إعاقة اكتساب الطالب للمفاهيم

  .عن المفاهيم البديلة في الرياضيات كما هي في العلوم

منذ تبنيه فـي   كثر المصطلحات انتشاراًأ هو من) Misconception( الخاطئالمفهوم أما  

قـد اسـتخدم   ف )1983( الندوة الدولية عن التصورات الخاطئة في العلوم والرياضيات عـام 

المتعلم بعد المرور  اسطةالخطأ لوصف التفسير غير المقبول لمفهوم ما بو مصطلح التصور

وهو يشير إلى مجموعة المعارف والتصورات التـي   ،)2005زيتون ،(بنشاط تعليمي معين 

وقد ينشأ هـذا   ،تتعارض مع األفكار العلمية الصحيحة والتييمتلكها الفرد ويقوم باستخدامها 

وإهمال الطرق واألساليب التي  ،توى التعليمي الذي يقدم للمتعلمالفهم نتيجة التركيز على المح

وهي داللة واضحة على فكرة خاطئة، أو نموذج غير صحيح، وغالباً مـا   المحتوى،يقدم بها 

        تشكل قيـوداً علـى فهـم المفـاهيم المرتبطـة بالنظريـات الرسـمية لموضـوع معـين          

)Blosser, 1987(.   
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وإن كانتا تشتركان في  Slip)(@? ا+7<. ا=1>7*;/. :9 آ67.  (Error)هذا وتختلف داللة كلمة  

 Slips)(بين الهفوات  Olivier)(قارن أولفر  المعنى للكلمة، وهي مخالفة الصواب، ولقد

، فالهفوات هي إجابات خاطئة Misconceptions)(والمفاهيم الخاطئة  Errors)(واألخطاء 

ب عدم االنتباه سواء من الخبراء وتظهر بين الحين واآلخر بسب ،منتظمةالبسبب العمليات غير 

فرصة ثانية، بينما  ي الطلبةن، حيث يتم اكتشافها بسهولة ومعالجتها آنياً إذا أعطأو المبتدئي

فس الظروف، كما مة في نحيث تطبق بطريقة منتظ) منهجية(مخطط لها األخطاء هي إجابات 

، فهي قائمة باألساس على مبادئ نية األساسية للمفاهيم لدى الفردلبتصدع في ال انعكاس أنها

 Misconception)(أيضاً المفاهيم الخاطئة  ويطلق عليها لمعرفيةومعتقدات في البنية ا

)Olivier, 1989( ?Aرا,B ى�هي النتائج التي  )(Errorsأن األخطاء Borasi, 1996 ((، و/

مثاالً لنمط شاذ، والتي تظهر في  ال تتفق مع التوقعات، والتي تتم بطريقة منهجية حيث تعد

  .استجابة وطريقة تفكير الفرد في المواقف

لبـالغ  المفـاهيم الخاطئـة   بعمق إلى  )Constructivist Theory( النظرية البنائيةوتنظر  

ة للفرد والتي تتفاعـل مـع   تشكل جزءاً من البنية المفاهيميتعلم والتعليم، حيث أهميتها في ال

ــدة ــاهيم الجدي ــي المف ــاً ، والت ــغالب ــكٍلس ــد  تؤثر بش ــتعلم الجدي ــى ال ــلبي عل                   س

(Duschl & Hamilton, 1992; Olivier, 1989)ة من األخطاء ل، وقد تستمر هذه السلس

ـ مما يؤثر على بد مشوشاً، حتى يصبح تفكير الفر يبني عض استنتاجاته على األشياء التي س

ويعد الخطأ أحد العوامل التي تؤدي إلى ظهور التصور البديل فوجود  ).2002الراشد، (عليها 

الخطأ يعني وجود تصور بديل كما يعني وجود صعوبة، أما وجود التصور البديل فال يعنـي  

     المفاهيم الحدسـية ، أما )2004بلطية، (بالضرورة وجود خطأ وإنما قد يعني وجود صعوبة 

)Intuitive Concepts ( مـع تزايـد    تبدأ بسيطة في تكوينها، وتزداد تعقيداًفتنشأ من كونها
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ها الطفل، ويحدث أثناء تنامي الخبرة والتفاعل بين الطفل وبيئته أن تتكون الخبرات التي يمر ب

  ). 2005خطايبة، (واالفتقار للمعنى العلمي  ،والبساطة ،بالسذاجة سمهذه المفاهيم والتي تت

جـان  " بأعمال العالم كبيراً تأثرت النظريات المعاصرة عن طبيعة تكوين المفاهيم تأثراًولقد  

وقت محدد من عمر الطفل عـن طريـق    كيفية اكتساب المفاهيم في حيث ركز على" بياجيه

وصفي لنمو مفاهيم أساسية  إلى تحليل هأعمال ولقد قادت ،يل االستبطانات الكالمية لألطفالتحل

إلى ربط بناء المعرفة بالنمو المعرفي لإلنسان منذ طفولته، دعا ، وطبيعية ومنطقية ورياضية

والنمو المعرفي ما . التنظيم والتكيف: هما الذكاء يتكون من عمليتين متداخلتينحيث يؤكد أن 

يحدث هذا التكيف بوسيلتين هما و. المعرفية الموجودة ىقلية والبنهو إال تغير في التراكيب الع

عملية عقلية مسئولة عن استقبال المعلومات ووضعها في والذي يعدAssimilation  )( التمثل

البنية المفاهيمية الموجودة لديه، أي تبديل في  ، دون إجراءتراكيب معرفية موجودة عند الفرد

وهي عملية عقلية مسئولة عن تعديل هذه التراكيب أو  Accommodation)(المواءمة  بينما

، ) Olivier, 1989؛2005عريفج وسليمان، (األبنية المعرفية لتناسب ما يستجد من مثيرات 

المعرفية وإثراؤهـا   البنىوالتمثل والمواءمة عمليتان مكملتان لبعضهما وينتج عنهما تصحيح 

  .يموجعلها أكثر قدرة على التعميم وتكوين المفاه

اهتم بياجيه بمعرفة كيف يتعلم جميع األطفال تصحيح األخطاء على هدى من تفكيرهم، هذا و 

سؤال ما تفسر بمالحظة بنية هذه العملية وتطويرها عبر فترة زمنية  لىفعملية إجابة الطفل ع

  .لهذه العملية اًتمتد عدة سنوات، فبمجرد وصف عملية التغير تشكل في حد ذاتها تفسير

ن المفاهيم العلمية الخاطئة عن سوء فهم للتعريفات العلمية، أو سوء فهم للعالقات بيوتنشأ 

يستند  دورها عندماوتلعب الخبرة الذاتية هذا ة بقضايا مادية، األشياء وتتعلق بالدرجة الرئيس
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الفرد إلى فهمه الذاتي في تفسير ما يحدث والتنبؤ بحدوثه فهو يستجيب إلى خبراته الحسية 

كيل البنى المعرفية وربما تكون نتيجة للتعلم الخطأ، وتميل بعض المفاهيم العلمية لدى تش

  .)2007الزاغة، (الصحيحة إلى التجريد مما يؤدي إلى صعوبة فهمها لدى بعض الطلبة 

ها إلى استخدامهم لطـرق خاصـة   ن معظم المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة يمكن إرجاعكما أ 

هذا ما أشـار لـه   والفهم الصحيح للرموز المستعملة في السؤال، للحل، وإلى عدم  يبتكرونها

واألخطاء في  ،وذلك بتحليل جانب من جوانب مشروع االستراتيجيات )Booth, 1982(بوث 

الرياضيات للمرحلة الثانوية والذي هدف إلى الكشف عن بعض المفاهيم الخاطئة الرياضـية  

ة لهذه المفاهيم الخاطئـة، حيـث تنـاول    المحددة، ومحاولة الكشف عن كيفية وصول الطلب

مشروع المفاهيم للمرحلة الثانوية للرياضيات والعلوم مجاالت مختلفة في الرياضـيات مثـل   

  .الجبر واألعداد والكسور العادية وغيرها

وما تحويه من تكوين تصـور   ،هناك أدلة تشير إلى دور الكتب المدرسيةوفي نفس السياق  

االعتماد في تعلم المفاهيم العلمية كما أن عة بعض المفاهيم العلمية، عند الطلبة عن طبي خاطئ

نسيانها والخلط وذلك بسبب  ؛عند الطلبة األخطاءتكوين له دور في  وتعليمها على الحفظ اآللي

نوعية االستعداد المتعلق بتعلم المفاهيم العلمية الالزمة لتعلم مفاهيم جديـدة ذات  تؤثر و ،بينها

   ).2005زيتون، (صلة 

سـوا جهـودهم   لقد وجد العديد من الباحثين أن دراسة األخطاء موضوع مثير لالهتمام، فكر

 ,Even & Tirosh)للكشف عن مصادر األخطاء وذلك بجمع كم هائل من أخطاء المتعلمين 

، واستند الباحثون على مجموعة من الطرائق واألسـاليب للكشـف عـن األخطـاء     )2002

عضها بسهولة التطبيق، مع قلة العمق والفاعلية في الكشـف عـن تلـك    المفاهيمية، وتميز ب
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األخطاء، وبعضها على العكس من ذلك، يحتاج وقتاً أطول في التطبيق والتفسير ولكنه يعطي 

يمكن أن تسـتخدم   التي الطرق بعض نتائج فاعلة ودقيقة في الكشف عن األخطاء، وفيما يلي

ةللكشف عن األخطاء المفاهيمي:  

 ،م للطالب مجموعـة مـن المفـاهيم   دقَوفيها يConcept Maps( (ط المفاهيم خرائ .1

رسوم تخطيطية ثنائية البعد للعالقـات بـين   ( لهامفاهيمية ويطلب منه عمل خارطة 

المفاهيم، ويتم التعبير عنها كتنظيمات هرمية متسلسلة ألسماء المفـاهيم والكلمـات   

  ).الرابطة بينها

ويطلـب منـه    ،من المفاهيم م للطالب عدددقَيFree Sort Rank( (التصنيف الحر  .2

 .تصنيفها بأكثر من طريقة دون تحديد الوقت

قد  ،ةللكشف عن األخطاء المفاهيمي اًطالب اختباروفيها يعطى ال )Tests(االختبارات  .3

 .ختيار من متعدد أو من نوع المقالااليحوي أسئلة من نوع 

الطلبة التعبير عن المفاهيم الموجودة عنـدهم حـول   يتم تكليف ) Drawing(الرسم  .4

 .موضوع معين بالرسم

تتم بشكل فردي حيث يسأل الطالب عن مفهوم معـين، ويـتم    (Interview)المقابلة  .5

 .تلقي إجابته وتفسير اختيار تلك اإلجابة

كاره يتاح للطالب التعبير عن أفوفيها ) Classroom Discussion(المناقشة الصفية  .6

 .آراء زمالئه في األفكار التي يطرحها يتلقمفهوم ما في الصف، وحول 
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هي استراتيجية بصـرية لتنظـيم   و Graphic Organizers)(المنظمات التخطيطية  .7

براز كيفية ارتباطها مع بعضها، ومن أمثلتها أشكال إيطلب من الطالب حيث المفاهيم، 

 ).2009، والبلوشيأمبوسعيدي (فن، وخرائط العقل، والخرائط العنكبوتية 

يستطيع المعلمون تقديم سلسلة من المهمات للتعرف على األخطـاء   وفي سياق أكثر تحديداً 

 Mathematics Assessment)المفاهيمية الشائعة لدى الطلبة في الجبر، والتي تم تبنيها من 

Collaborative of the Valley Mathematics Initiative’s Tools for Teachers( 

كالعمـل مـع    )Doing-Undoing(عدم العمـل   –تتضمن مهمة ركزت على العملوا+4?  

مهمة بنـاء القواعـد لتمثيـل     سالسل العدد، وتوضيح طريقة التفكير الجبري، وهناك أيضاً

االقترانات من خالل سلسلة من أنماط المربعات وكتابة الصيغ التي تمثلها الستخدامها في حل 

اك مهمة ركزت على التجريد من الحساب يتم من خاللها اختبـار  مسائل مشابهة، كما أن هن

العبارات إذا كانت صحيحة، وتقديم أمثلة تطابق الوصف، وتوضيح وتفسـير االسـتنتاجات،   

الرسوم (وركزت إحدى المهمات على المتغير واالقتران، وذلك بتفسير البيانات من األشكال 

خالل إيجاد حجوم أشكال باستخدام استراتيجيات ، واهتمت مهمة أخرى بالتساوي من )البيانية

  .   Foster, 2007)(بصرية لصياغة البيانات كتعبيرات جبرية 

للمفاهيم  مقاومة واضحة ، أظهرت بعض الدراساتالحديث عن معالجة األخطاءما يتعلق بوفي 

عمليـة  كونها مفـاهيم  ل ؛لدى المتعلمين (conceptual change) للتغيير المفاهيمي الخاطئة

على الرغم ، وDuschl & Hamilton, 1992)( تكونت نتيجة االستعمال التلقائي) جرائيةإ(

ـ  ، إالتعلم الرياضياتفي  والتي تؤثرمن الجوانب المهمة  دعمن أن األخطاء التي تُ  لـم   اأنه

 ،)Heinze & Reiss, 2007(الصـف  في  التعامل معهاكيفية  عنإال بضعة تلميحات  عطت
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  عندما يجري تقديم المعلومات بشكل صحيح يوضح اللـبس الـذي يقـع فيـه المـتعلم      منها 

  .)2007الزاغة، (

ق عملية يمتلك الطلبة مفاهيم خاطئة في الرياضيات، تعو ،كباقي المواضيع األخرى تماماًو 

هنا تقع المسئولية على معلميهم في توفير الخبرات وحكام من الطلبة، إب حبكتالتعلم، ألنها 

ر لى تكراإومجرد اللجوء  اً،القضاء عليها صعب المفاهيم الخاطئة، ويعد معالجةالملموسة ل

 خبار الطلبة بأخطائهم لن يساعد أيضاًإساعد، والمعلومات أو تقديم دروس علمية لن ي

)(Mestre, 1989وذلك التركيز على مناقشة المفهوم الخاطئ كما يرى ويتزل  أفضل نهج، و

 األسلوب االستقرائيساعد يو ،)Wetzel, 2008( استقرائيبأسلوب تقديم األسئلة التوجيهية ب

الطلبة الذين تختلف إجاباتهم، ويظهر لى منتدى لبعض المناقشات بين إعلى تحويل الصف 

 اإلجابةجابة الصحيحة وطلب دور المعلم هنا في طرح التساؤالت دون إعطاء الطلبة اإل

على  ويكون دليالً يساهم في مساعدة الطلبة ،التعليم أكثر أهمية وفاعليةمنهم، وبذلك يصبح 

  .التخلص من المفاهيم الخاطئة

  تصنيف األخطاء في الرياضيات - ثانياً

 ن في تعليم الرياضيات لديهم دافعاألبحاث الواسعة في تحليل األخطاء حقيقة أن الباحثيأثبتت  

لمعرفة أخطاء الطلبة، ولقد اعتمد تحليل األخطاء في األبحاث التربوية على استخدام 

وفرز األسباب  ،محاولة تحديد وتحليل البيانات وتم التركيز على ،االختبارات التشخيصية

وقوع في لل المصاحبةخطوات الطرق والإمكانية التعرف على ، والكامنة والمحتملة لألخطاء

تحديد ، و)حسابية والجبريةجراءات المتبعة في حل المسائل العرفة اإلخاصة م(األخطاء 
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ية والتي االهتمام باألخطاء الفردلبة، ومحاولة تصنيفها إلى مجموعات، ونماذج أخطاء الط

  ).Borasi, 1996( يجب متابعتها بعالج خاص

األطفال ممن في بحث لتحليل األخطاء بأن الكثير من ) Clement, 1980(كليمنت  لقد أظهر 

يعرفون الحقائق األولية لألعداد معرفة تامـة ويسـتطيعون أن يـؤدوا عمليـات حسـابية      

أي عملية حسابية تحديد صعوبة في  ونبالخوارزميات المعتادة بدقة وبشكل يعتمد عليه، يجد

   .للحصول على إجابات لمسائل حسابية لفظية بسيطة

مـن تصـنيف ألخطـاء    ) Vinner(ه فينر ما توصل ل) Elbrink, 2007(لقد عمم إلبرنك  

الطلبة في عملية جمع الكسور إلى تصنيف لألخطاء في الرياضيات بشكل عام؛ حيث قسمت 

  :إلى

، والتعميمـات  )misidentification(أخطاء إجرائية والتي تضم أخطـاء التحقـق    •

 ).over specialization(، وmis-generalization)(الخاطئة 

 wrong interpretation of(أخطـاء تفسـير الرمـوز     أخطاء الرموز وتتضمن •

symbols(     واستخدام الرمـوز بطريقـة غيـر صـحيحة ،)improper use of 

symbols(.  

لى عدة إبتصنيف األخطاء الرياضية التي يرتكبها الطلبة  )Radatz, 1979(قام راداتز كما  

ضعف القـدرة المكانيـة،   وأخطاء تعزى للى الصعوبات اللغوية، إتعزى  ءأخطا :أنواع منها

ضعف في اكتساب المتطلبات األساسية السابقة من مفاهيم ومهارات وحقائق، وأخطاء تعزى لل
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وأخطاء ناتجة عن تطبيق قواعد واستراتيجيات خارج شروط تطبيقها، وأخطاء ناجمة عـن  

  .)غير المتشعب(التفكير المنغلق 

لدى الطلبة، فهذا النوع من الخطأ نية المعرفية في الب Bugs)( األخطاء الثابتةب لقد تم االهتمام 

حيث لى طريق مسدود، إوالتي تقود صعبة غير مألوفة،  يحدث عندما يواجه الطالب مهمات

. (Blando et al., 1989) اتغير الصحيحة في تطبيق هذه المهم التعديالت يتم إجراء بعض

  2ب+  2أ =2)ب +أ (والمثال التقليدي على الخطأ الذي يقع فيه الطالب عند فك األقواس فـي  

فهو يوزع القوة في مربع مجموع حدين على كل من الحدين، فالطالب يطبق خاصية توزيـع  

ال يستطيع أن يطبق نفس المبدأ في  هولكنب ج +أ ج=ج) ب+أ(حد على مقدار جبري كالتالي 

طئـة أو  لى قواعـد خا إهناك نوع آخر من األخطاء يعود . ينمجموع حدربع ماد مفكوك جيإ

تعميمات خاطئة والتي تتشكل عندما يستنتج الطالب عدة قواعد متسقة مع مثال ولكنها ليست 

القاعدة الصحيحة، هذا النوع يحدث خالل مرحلة الترميز، فعندما يحـل الطالـب السـؤال    

، فإنه غيـر قـادر علـى جمـع عـددين يختلفـان فـي عـدد المنـازل                    899=128+71
(Borasi, 1987)  .             

التي طبقت على طلبة الجبر المتوسـط صـنفت    (Pinchback, 1991)وفي دراسة بنكباك 

  :االستجابات الخاطئة لدى الطلبة إلى

• ةأخطاء مفاهيمي (Conceptual error)  محاولة الطالب تطبيق بعض  أثناءوتظهر

 حل، ومثال ذلك عند إيجاد الخطوات األساسية الخاطئة المرتبطة بمفهوم معين

 : المعادلة فالطالب يقوم بما يلي
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  5= م+ م  -7                              

  25=  2م+ م  – 7

  25= م +  7

  18= م 

وتظهر في محاوالت الطالب لحل  )Prerequisite error(أخطاء المتطلبات السابقة  •

 :مسألة، ولكنه يقع في خطأ يتعلق بإتقان المفهوم السابق، والمثال التالي يوضح

  )  5+س 6) (5–س 6(لتبسيط 

               )             س 36=س 6×س 6وجود معتقدات خاطئة في ضرب الحدود بحيـث  ( 25–س30 –س30+س36 =

                            25 –س 36 =

  أنواع األخطاء الجبرية

 ,Blando, et al., 1989; Borasi, 1987; Cherkas)منهـا  أشارت دراسـات متعـددة   

1992; Confrey, 1990; Davis & Maher, 1990; MacGregor & Stacey, 1993; 

Pinchback, 1991 (  قائمة شـاملة  إلى وجود عدد كبير من األخطاء الجبرية، وفيما يأتي

  .يتبعها نوع آخر يدعى أخطاء اإلهمال بهذه األخطاء

) Equality Symbol Misconception(المفاهيم الخاطئة حول إشـارة التسـاوي    •

قبل الوصول إلـى اإلجابـة،   " يجب إجراء شيء" يفسر الطلبة إشارة التساوي بمعنى

إجابـة   ة أعطوابلالعديد من الط، 5]+ = [4+8السؤال  عند عرضعلى سبيل المثال 

ولكـن   ،أن الطالب يعرف الحل الصـحيح  مثال آخر حيثو. 17أو 12 خاطئة مثل
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في هذه المعادلة كخطـوة فـي الحـل     5+4×9كتابة ً أسلوب كتابته غير دقيق مثال

 :تتضمن خطوة غير دقيقة أي

 9×4+5= 9×4= 36+5= 41. 

) Distorted Theorem or Definition) (المحرف(النظرية أو التعريف المشوه   •

تطبيق  المثال،على سبيل . وهذا ينطوي على خطأ في تطبيق نظرية خارج شروطها

  قانون الجيوب 

�ي ��� أ ، أ ،   ب  =    أ            �  .، بب , +*(") إ�& %$# ا�"! � ا
  ب .-     أ.-            

ومن األمثلة  (Graphing Misconception Definition) أخطاء التمثيالت البيانية •

يمثل عالقة الطالب أن من يطلب  كسؤالصورة قد تكون كالبياني التمثيل على تفسير 

رسـم   فـي  يقع الطلبة في مفهوم خاطئ. تلة علىلراكب دراجة مع الزمن  سرعةال

بـأن  البيـاني   التمثيل لىإون نظريال  ةبلالطف. سئل عنهاتجاهل السرعة التي ب، التلة

  .عالقة بالزمن، ولكن ينظرون للموقف بشكل حرفيالسرعة اقتران ذو 

هناك عدة طرق للتعبير  Comprehension of  Relationships)(إدراك العالقات  •

ص تساوي " ، مثال10ً+س =، على سبيل المثال صعن وجود عالقة بين المتغيرات

ول عبر عن ، في الوصف األ"س من ص أكثر بعشر مرات" و، "10و  ناتج جمع س

  .صفات غير متكافئة ةقارنم ، بينما في الصورة الثانية تمالمساواة

                        تعريــــف إعــــادة التوزيــــع وأخطــــاء اإلضــــافة التحويليــــة •

(Definition of Redistribution and Switching Addend Errors)   هـذا

ن مراعـاة  دو اآلخرمن جانب واحد من المعادلة إلى  ضافةاإل تحرك الخطأ يتضمن
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 وتشـمل . 150+37=هو نفـس س  150=37+المثال سعلى سبيل  اإلشارة، تغيير

على  ،مختلفة لكال الجانبين من المعادلة شاراتإوبكميات  ضافةإتوزيع الإعادة  أخطاء

  .10+150=10-37+س سبيل المثال،

ــ • ــاء المفاهيمي ــد األخط ــي الفصــل تحدي  Definition of  Detaching(ة ف

Misconception (   عندما يتجاهل الطلبة ترتيب العمليات ليتم االنتهاء مـن تنظـيم

أي يقوم بتبسيط العملية  207= 60 -267= 30+ 30 -267 المسألة على سبيل المثال

  60-=)30+30( -ا يليبصورة خاطئة كم 30+30-الحسابية 

عنـد تحويـل الكلمـات      (Misinterpreted Language)تفسيرات لغوية خاطئة •

الكلمات األساسية برموز رياضية وتحديد العمليات  استبداللمعادالت جبرية ومعرفة 

  .المناسبة

أي عدم التحقق من أن الحل المقدم  )Unverified Solution( عدم التحقق من الحل •

 يجاد عوامـل إطلب من الطالب ي على سبيل المثال عندما، هو المطلوب في المسألة

االقتـران   يسير وفق خطوات صحيحة حيث يجد أصفار إنهف ،6 -س 7- 3سالمقدار 

) 1+س( بالصورةالحدود  كثيريتمكن من وضع عوامل  نلكنه ل ،3، 1-، 2-= سهي 

خاطئاً ال يتناسب مع ما  ًم حالال توجد أخطاء في العملية، ولكن قد ،)3-س()2+س(

  .هو مطلوب في السؤال

تشـمل هـذه   ) Logically Invalid Inference(االستدالل المنطقي غير الصحيح  •

ومثال  ،غير مرتبط بمحتوى محددتفكير خاطئ ة تلك األخطاء التي تحتوي على الفئ

  .الحقيقية عداداأللى إ التخيليةخصائص األعداد  عميمعلى ذلك قد يكون من الخطأ ت
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وذلك بتطبيق قانون خارج شروط تطبيقـه،  ) Prerequisite Error( الشرطأخطاء  •

    ص، = 5+إلـى س  3+ص= 5+س3نـد تبسـيط المقـدار الجبـري     كما يظهر ع

اختزال معامل س مع الحد الثابت في الطرف األيسر من المعادلة أي وجود أخطاء (

تتعلق باستخدام النظير الجمعي عند حل المعادلة والنظير الضربي.( 

  

  همالأخطاء اإل •

أخطاء اإلهمـال أو   خارج تسلسل األخطاء المعرفية لدى الطالب هناك أخطاء تسمى

أشار إلى إمكانية  )Clarkson, 1992(غير معروفة، ففي دراسة كالركسون  أخطاء

وهذه . تصحيح الطالب لنسبة كبيرة من األخطاء عندما تتاح له فرصة ثانية للقيام بذلك

عـة العشـوائية لعمـل    األنواع من األخطاء يصعب تحديدها وتصنيفها بسبب الطبي

أو المتغيـرات  ) القراءة أو معرفة الكلمات(ق بأي من متغيرات يتعل فهو ال. الطالب

الرياضية، ولكن العوامل الثالثة التي تعتبر ذات صلة لتكون أخطاء اإلهمـال هـي   

العصبية عند إكمال البنود في بداية االختبار، والتعب وذلك عند محاولة حل بنود في 

  .مألوفةنهاية االختبار، والتردد عند التعامل مع بنود غير 

في خوارزميات حل طلبة الوفيما يتعلق بالكشف عن أصناف األخطاء التي يقع فيها  

ـ  تم ، أنظمة المعادالت ة، تصنيف األخطاء التي يقع فيها الطلبة إلى أخطـاء مفاهيمي

أخطاء متعلقة باإلجراءات، و، )نظرياتونتائج، وقواعد، (أخطاء متعلقة بالتعميمات و

كانـت  ، ولقـد  الرياضية رغم صحة الحل، وأخطاء عدم االنتباهصعوبات في اللغة و

هي أكثـر األخطـاء   ) ضعف في المفاهيم والمهارات األساسية(أخطاء النوع األول 

أنه يوجد عالقة إيجابية بين اكتساب الطلبة للمهارات األساسية وقدرتهم تبين شيوعاً، و
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تقسيم األخطاء التي يقع فيها ، كما تم )2004اليونس، (على حل المعادالت الرياضية 

ضعف في المفـاهيم  : ة هيإلى ستة أنواع رئيسالطلبة عند حل المعادالت الرياضية 

ة ذات المجهولين، وأخطاء في والمهارات األساسية، وضعف في حل المعادالت الخطي

مجموعـة الحـل،   حل المعادالت التربيعية والكسرية والمثلثية، وضعف في كتابـة  

  ). 1999ضبابات، (مين، وأخطاء أخرى التخ وأخطاء

طلبة في حل المعادالت الرياضية الاألخطاء التي يرتكبها وفي نفس السياق تم تصنيف أنواع 

  :ة هيإلى ستة أنواع رئيس

يجاد المضاعف إفي الطالب  ئضعف في المفاهيم والمهارات الرياضية األساسية كأن يخط - 

  .ادالت الكسريةالمشترك األصغر للمقامات عند حل المع

  .في التحليل وفك األقواس األخطاءلى العوامل كإضعف في التحليل  -

 ،في كتابـة المميـز   لحل المعادالت التربيعية كأن يخطئضعف في استخدام القانون العام  -

  .والقانون العام

في كتابة مجموعة الحل للمعادالت اآلنية ذات  عف في كتابة مجموعة الحل كأن يخطئض -

  .هولينالمج

أخطاء التخمين كأن يعوض الطالب بأرقام مباشرة في المعادلـة دون أن يحلهـا بالشـكل     -

  .الصحيح

  ).1989الطيطي، ( تمام السؤالإعب تصنيفها كعدم صأخطاء أخرى ي -
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  عة من الرياضياتدراسات حول األخطاء الشائعة في موضوعات متنو -ثالثاً

بدراسات متنوعة قامت على منهجية تحليل األخطاء، لقد زخر ميدان تعليم الرياضيات 

وقد بدأت تلك الجهود منذ سنوات طويلة، حيث أجرى العديد من المختصين بحوثاً في 

 CSMS) ( األخطاء الرياضية، كما ركز مشروع المفاهيم في الرياضيات والعلوم الثانوية

)(Concepts in Secondary Mathematics and Science  في الفترة)1979-1974( 

على عدد كبير من األخطاء والتي تتعلق بموضوعات متنوعة في الرياضيات الثانوية، 

باستخدام االختبارات الكتابية والمقابالت الفردية، حيث حاول المشروع الكشف عن هذه 

طالب، والذين يمثلون طالب أجانب ) 10.000(األخطاء لدى عينة مكونة من عشرة آالف 

سنة، حيث أشارت النتائج إلى وجود مفاهيم خاطئة تتعلق  15-11مار تتراوح بين بأع

ظهور مشروع االستراتيجيات واألخطاء تبع ذلك . باستخدام استراتيجيات غير مناسبة للحل

 SESM (Strategies and Errors in Secondary)(في الرياضيات الثانوية 

(Mathematics  في الفترة)1983 -1980 ( ،ع,J,6+ا KL1 ل,Nويعد )(SESM  ًاستكماال

�وع  CSMS)(لمشروع O6+ا اPو-6*; ه ،)(SESM  بتركيزه على عدد قليل من األخطاء

الشائعة التي تتعلق بموضوعات متنوعة في مجاالت الرياضيات الثانوية، وتم ذلك باستخدام 

 صاحبةات الميوالتي هدفت للبحث في االستراتيج ؛طريقة المقابالت الفردية وليس االختبارات

وقد . ، والقياس، والكسورالتمثيالت البيانيةللوقوع في األخطاء في مواضيع النسبة، والجبر، و

  :بحث المشروع كالً من الجوانب اآلتية

  .أسباب األخطاء بموجب موضوعات الدراسة من خالل المقابالت الفردية مع الطلبة - 
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 the conduct of small(االعتماد على معيار تجارب التعليم كأساس لهذا التحليل   - 

scale teaching experiments based on this analysis.( 

 .تطوير استراتيجيات تعليمية للتأثير على تعلم طلبة جميع الصفوف - 

متنوعة لدى وجود العديد من األخطاء الرياضية في مواضيع وقد أشارت النتائج إلى     

الطلبة تتعلق باستخدام استراتيجيات غير مالئمة للحل، وبعضها يعود إلى عدم فهم الطالب 

   .للرموز المستخدمة في السؤال

؛ الحروب، 2006أبو عواد، (في الرياضيات  ومن الدراسات التي ناقشت األخطاء 

حيث  ;Cowan, 2006; Ryan & Williams, 2007)  2005 ،عفانة وأبو ملوح; 2002

عن وجود تصورات خاطئة في البنية المعرفية لدى الطلبة تتعلق بالمفاهيم كشفت النتائج 

   .واإلجراءات الرياضية المتضمنة في الكتب المدرسية

، خاصة في الطلبة فيها يقع التي األخطاءالكشف عن  الدراسات من العديد هذا وحاولت

األوجه الرئيسة للرياضيات المدرسية وهي الحساب، والجبر، والهندسة وموضوعات أخرى 

   .مختلفة جوانب من

  األخطاء في الحساب -1

على موضوعات في الحساب حيث األخطاء الرياضية في بادئ األمر ركز البحث في  ولقد

  ،الهزايمة؛ 1993 البستنجي، ؛2006أB, :,اد، (من خالل عدة دراسات منها ذلك ظهر 

  .)Sadi, 2007 ;Elbrink, 2007 ;, 1989et al. Blando؛ 2007
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انتشار العديد من المفاهيم الخاطئة في  وفي سياق األخطاء في العمليات الحسابية، يتسع 

 ,Bell, Fischbein & Greer) سنة 13 - 12 الحساب لدى الطلبة الذين تقع أعمارهم بين

1984( R*N ، وآخرون قام بالندو)Blando et al., 1989 ( بدراسة على)طالباً من )93 

 الشائعة،بعض أنماط األخطاء  النتائج وجود، وأظهرت في سان فرانسيسكو الصف السابع

والتي ظهرت في اإلجابة على أسئلة االختبار الكتابي والذي تضمن العمليات على األعداد 

 بين Substitution Errors)(االستبدال  أخطاء: منهاوأولويات العمليات الحسابية وظهر 

، كعدم إتقان حقائق الضرب، جراء العملية الحسابيةأثناء إأخطاء ، والعمليات الحسابية األربع

 .ليس لها تفسيرأخطاء  إلى الوقوع في إضافة

 وتتعدد أخطاء الطلبة أثناء إجراء العمليات الحسابية، كإهمال أولويات العمليات الحسابية 

، كما يخطئ الطلبة في إيجاد ناتج جمع األعداد السالبة بأن الناتج عدد )1994أبو سالم، (

موجب، وينبثق هذا الخطأ من تعميم قاعدة عملية الضرب على األعداد السالبة على جمع 

الصدارة لدى الطلبة  األخطاء في عملية الطرح وتحتل، )Elbrink, 2007(األعداد السالبة 

جراء خوارزمية الجمع أثناء إخطاء في إضافة إلى وجود أتراض من الصفر، قاالوذلك عند 

� -Sadi, 2007 ?&S)( ترتيب المنازل عمودياًLT U7: .6VW+ن اXB YZ$' د$W4:وه\$ك ا ،

 �LT ) 0= 0 /أ( �VL/إ، و ]\/�^+Elbrink, 2007) ( بأن هذا الخطأ ناجم عن تعميم خاطئ

  ).0= أ   /0(شيء يعطي صفراً من حقيقة ناتج قسمة الصفر على أي 

أخطاء الطلبة في مفاهيم الضرب والقسمة ومهارات وفي نفس اإلطار تم الكشف عن أنماط  

مقابالت تبعه إجراء  حيث تم تقديم اختبار مقالي )1993( يبستنجوذلك في دراسة لل ،امحسابه

لى وجود إالنتائج  أشارتحيث ، لرصد األخطاء التي يقع فيها الطلبة وتصنيفها فردية مسجلة
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طلبة في الصفوف الرابع العند  إجرائهماأخطاء شائعة في مفاهيم الضرب والقسمة ومهارات 

، %40.625، %68.75األساسية حيث بلغت النسبة لألخطاء الشائعة  السادسوالخامس و

للطلبة، أن نسبة األخطاء قلت بارتفاع المستوى الصفي  ، وتبينعلى الترتيب 15.625%

وأشارت نتائج الدراسة إلى  ،في كل صف من الصفوف الثالثة بارتفاع المستوى التحصيليو

كما .  أخطاء مفاهيمية، وأخطاء الحقائق، وأخطاء خوارزمية: شيوع ثالثة أنواع من األخطاء

يقع الطلبة في أخطاء تتعلق بحقائق القسمة واستخدامها في إيجاد ناتج قسمة عددين، وتحديد 

واختيار آخر منزلة بغض النظر  ،خطأ عندما يراد تدوير عدد ألقرب منزلة معطاةالمنزلة ال

أبو عواد، ( )1(عند تدوير عدد بشكل يستدعي إضافة ) 1(عما هو مطلوب، وعدم إضافة 

2006.(  

 األساسي طلبة الصفوف من الخامس وحتى السابعلدى  أبرز األخطاء الشائعةولقد تمحورت  

الخلط في ) أ.م.م(المضاعف المشترك األصغر و) أ.م.ق(ترك األكبر في مفهومي القاسم المش

لعددين على أنه أكبر العوامل ) أ.م.ق( ، وفي حساببين مفهومي مضاعف العدد وقاسمه

يتم حساب كل لثالثة أعداد ) أ.م.م(و) أ.م.ق(ند حساب ع، واألولية المشتركة بين العددين

أخطاء متعلقة ، ولعددين هو أكبرهما) أ.م.م(، كما اعتبر الطلبة أن لعددين ويهمل الثالث منهما

؛ 2006أبو عواد، ) (أ.م.م(و) أ.م.ق(خلط بين ال، ولى عواملهإبخوارزمية تحليل العدد 

، ويستمر هذا النوع من األخطاء لدى طلبة الصف الثامن األساسي حيث )1993 ،اليونس

  ).  2002، الحروب% (66بلغت النسبة المئوية لشيوعه 

في ) 2007(الهزايمة وجد  وحول استقصاء وتحليل األخطاء الواردة في حل المسألة الحسابية 

حل طلبة الصف السادس األساسي أن الخطأ في تحديد المعطى الزائد عند  علىدراسته 
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الخطأ في تحديد ما يلزم لحل  تبعه، %67.03 لألخطاء وبلغ مصدراً يعدالمسألة الحسابية 

، وبالنسبة لألسئلة المقالية كان %57.05 وبلغ )تحديد المعطى الناقص(المسألة الحسابية 

الخطأ في التحقق من صحة الحل أعلى نسبة من بين األخطاء التي تم رصدها في حل 

طوة النهائية الخ(المسائل الحسابية اللفظية، حسب اإلستراتيجية المتبعة في الكتاب المدرسي 

، أما المرتبة الثانية فتمثلت في %85.90 حيث بلغت نسبته) من خطوات الحل حسب بوليا

  .%76.73 سابية إليجاد الجواب الصحيح وبلغتنفيذ خطة الحل وإجراء العمليات الح

الكثير من طلبة المرحلة األساسية من صعوبات تتعلق في فهم أساسيات وحقائق هذا ويعاني  

أظهرت ، وطرحهافي جمع الكسور العادية  مجال األخطاء ، ففيوالعمليات عليها الكسور

العادية  في موضوع الكسور الطلبةشيوع عدة أخطاء يقع فيها  )1994أحمد، (دراسة 

  .والعشرية

أكثر األخطاء شيوعاً كان في  أن )2003السعيد، ( دراسةوفي نفس السياق أظهرت نتائج  

 طلبة لدى األخطاء درجة نأوالكسور العادية، وأن أقلها كان في عملية الضرب،  عملية طرح

 على الحسابية العمليات في الصف السادس طلبة عند منها شيوعاً كثرأ الخامس الصف

فيما يتعلق و ،لديهم أخطاء في الجمع على الكسور العادية% 57.67حيث أن  العادية الكسور

أن أكثر نتائج العلى الكسور العشرية أظهرت ) ÷، ×، -، +(بالعمليات الحسابية األربع 

األخطاء كانت في عملية القسمة وكانت أقل أخطاء الطلبة في عملية الجمع في الكسور 

في العمليات  %66.04لألخطاء الشائعة بنسب المئوية  النسب رصد تم كذلك ،العشرية

  .لحسابية على الكسور العاديةفي العمليات ا %71.65الحسابية على الكسور العشرية، و 

وفي صدد الحديث عن استراتيجيات التفكير المصاحبة للوقوع في بعض األخطاء في  

جراء مقابالت إحيث تم ) Reys, kim & Bay, 1999(الكسور، ال بد من اإلشارة لدراسة 
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طلبة لديهم  7من الصف الخامس، بعد أن أنهوا دراسة وحدة الكسور وتبين أن  طالباً 20مع 

خطأ أساسي بمفهوم الكسر مثالً رسم ثالثة طلبة دائرة قسموها ألرباع وبعد ذلك قسموا أحد 

  .األرباع لنصفين وذلك من أجل تمثيل الخمس

مع الكسور هذا وكشفت بعض الدراسات عن أثر بعض المتغيرات على وجود أخطاء في ج

أحمد، (دراسة نتائج  ، حيث أشارتالصفين الخامس والسادس األساسينوطرحها لدى طلبة 

  )0.05≤(α وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى) 1995صوفان،  ؛ 2003السعيد،  ؛1994

 نأي ألى متغير المستوى التعليمي إبين نسبة األخطاء التي يقع فيها طلبة الصفين تعزى 

 في الصف السادس طلبة عند منها شيوعاً كثرأ الخامس الصف طلبة لدى األخطاء درجة

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إضافة إ ،العادية الكسور على الحسابية العمليات

)α≥0.05 ( أبو، وعلى النقيض أشارت دراسة لى متغير الجنسإبين نسبة األخطاء تعزى 

 اًن هناك ضعفأنسب األخطاء الشائعة لصالح الذكور، وإلى وجود فروق بين  )2001( عقيل

جداً يواجه الطلبة في إجراء العمليات الحسابية األربع على الكسور العادية ولصالح  اًكبير

أظهرت  ، وبالنسبة ألثر متغير السكن على وجود أخطاء في العمليات على الكسورالذكور

 جمع مجال في تحصيلهم كان نابلس مدينة في القرى طلبة أن إلى )1995صوفان، (دراسة 

  .المدينة طلبة من قلأوطرحها  العادية الكسور

ومستوى الصفوف، أشارت نتائج  الطلبةمعرفة العالقة بين أخطاء وفي بعد آخر حول   

وأربعة ، الصف الرابع طلبةعشرين خطأ شائعاً يقع فيها وجود  إلى )1998(المحيميد  دراسة

وبلغت أعلى نسبة للخطأ في الصف  ،الصف السادس طلبةوثالثين خطأ شائعاً يقع فيها 

اء كما تكررت أخط، من عدد صحيح يوذلك في طرح عدد كسر %32.9الخامس وهى 

  .وذلك الرتباطه بجميع العمليات الكسرية ،في تحويل عدد كسرى إلى كسر غير حقيقي الطلبة



41 

 

 

 

هذا ويمتلك الطلبة مفاهيم خاطئة في البنية المعرفية لدى طلبة الصف السابع تتعلق باألعداد  

 )22( وجـود  والتي أشارت إلـى  )2005عفانة وأبو ملوح، (دراسة  فيالنسبية، كما جاء 

 النسـبي  العدد كتابةو النسبي، العدد تبسيط، منها مفاهيم النسبي العدد لمفاهيم خاطئاً تصوراً

 الضرب خاصيةو نسبيين، عددين جمعو نسبيين، عددين مقارنةو الصور، من منته غير بعدد

  .نسبيين عددين قسمة و صفر، في

 هندسةاألخطاء في ال-2

قد أجريت العديد في موضوع األخطاء الرياضية،  من محتوى الرياضيات آخروفي جانب 

؛ 2006القدسي،  ؛2005البدور،  ؛2006أبو عواد، (من الدراسات على الهندسة منها 

لكشف عن ، وتم ا)Cutugno & Spagnolo, 2002؛ 2003، النور ؛2005الشويخ، 

 (Cutugno & Spagnolo, 2002) ، حيث قام الباحثانفي المثلثاتالطلبة  لدى األخطاء

في بلرمو  سنة )12- 11(تتراوح أعمارهم بين  اًطالب) 77(عينة مكونة من  علىبدراسة 

)Palermo(، ولقد أظهرت النتائج وجود  ،على الطلبة ذات إجابة مفتوحة استبانات تم توزيعو

، حيث واقع الحياة اليوميةفيما يتعلق بالجانب اللغوي والتناقض الهندسي مع  إلرباكبعض ا

بر كاإل(بعض األشكال الهندسية مع أشكال أخرى في حياتهم اليومية من الطلبة  )%45( قارن

وهذا أسئلة االستبانة الهندسية، تهم عن اجابإثناء كما ظهر أ...) واألعالم والحروف األبجدية

كما ظهر عدم وضوح عدم استخدام تعبيرات األشكال الهندسية بالشكل الصحيح،  يثبت

كما أن . من هنا اشتق التناقض بين لغة الرياضيات واللغة اليومية للطالبالمصطلحات لديهم 

من  %59صارمة، وظهر ذلك بالتحليل الوصفي حيث قام متلكون مخططات ذهنية الطلبة ي

، ومن دون االكتراث إلى تساوي األضالع والزوايا المثلث المتساوي األضالعالطلبة برسم 

ة التي تتعلق باالرتفاع لدى الطلبةاألمثلة على األخطاء المفاهيمي:  
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د يتحد عيق، فهذه الفكرة الشائعة ت)شاقولي(بأن االرتفاع هو خط رأسي  االعتقاد •

من الطلبة برسم المثلث بقاعدة  %91لقد قام (ع إذا لم يكن للمثلث قاعدة أفقية االرتفا

 ).أفقية

 

عتقاد بأن االرتفاع يجب أن يرسم داخل المثلث، فهذا التصور الخاطئ يعيق الطلبة اال •

 . عند تحديد االرتفاع في المثلث المختلف األضالع

 

  .لى جزئينإقاعدة المثلث  بأنه يقسماالرتفاع اعتبار  •

هذا النمط من األفكار الشائعة يحدث بسبب التناقض بين المفهوم الهندسي والمفهوم الشائع 

القواعد  نورولقد أظهر التحليل الوصفي أن نسبة كبيرة من الطلبة ال يتذكلكلمة ارتفاع، 

المصطلحات، كما أن القليل من ي استخدام لى وجود أخطاء فإضافة إوالتعاريف الرسمية، 

  .الطلبة استخدموا كلمة مضلع في العالقة بين عناصر المثلث لتعريف المثلث

هندسية مصاغة في قالب أخطاء كثيرة عند حل مسائل وارتكب طلبة الصف الثامن هذا  

جد حين و في األلفاظ والمصطلحات الواردة فيها،نتيجة لعدم وعيهم وإدراكهم لمعاني لفظي، 

القدسي، ( ذات الصياغات الرمزية الهندسية أن الغالبية العظمى منهم تمكنوا من حل المسائل

2006(.  

ومن ضمن األخطاء المفاهيمية الشائعة لدى طلبة الصف الثامن في المثلثات، كما توصل لها  

من االستبانة وتحليل االختبار والدراسات السابقة وخبرة الباحث، قد تمثلت ) 2002الحروب، (
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في عدم تمييز الطلبة لخصائص المثلث المتساوي الساقين حيث بلغت نسبة شيوع هذا الخطأ 

 ،%64دم تمييز العالقات بين أضالع المثلث وزواياه وبلغ هذا الخطأ نسبة ، وع42%

ويخطئ الطلبة في عدم تمييز مفهوم الزاوية الخارجية للمثلث وعالقتها بالزاويتين الداخليتين 

وعدم تمييز مفهوم تطابق مثلثين، فقد يعتبر  ،%44البعيدتين ووصلت نسبة هذا الخطأ إلى 

  %.56للتطابق وبلغت نسبة شيوع هذا الخطأ  كاف تساوي ثالث زوايا شرط

فلسطينياً تم التعرف بعمق على استراتيجيات التفكير الهندسي والتي انعكست بنتائج تدل على  

وجود عدد من األخطاء في البنية المعرفية لدى الطلبة حول موضوع الهندسة، حيث أجرى 

اعتمدت على تطبيق اختبار كتابي على طلبة الصفوف السادس  دراسة )2005( الشويخ

 & Burger(والثامن والعاشر وتم إجراء مقابالت عيادية، اعتماداً على أعمال 

Shaughenssy, 1986( منها خاطئةعن وجود مفاهيم ، حيث كشفت المقابالت:  

 .يوجد عدد محدود من األشكال يمكن رسمها •

مثالً كما قال بعض الطلبة يجب أن يحتوي . منحرفان الضلعان المتوازيان مائالن أو •

 ".نفس المستطيل لكنه مائل"متوازي األضالع على أضالع مائلة كي يكون متوازي، 

ونتيجة المفاهيم الخاطئة المذكورة، برزت أخطاء ارتكبها الطلبة الفلسطينيون أثناء المقابالت 

  :ومن أمثلتها

لألشكال، فهم يخلطون مثالً بين نوع المثلث وبين دراك الطلبة التنوع الالنهائي إعدم  •

 .كم مثلث يمكن رسمه
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عدم قبول أن المربع أو المستطيل هو متوازي أضالع بسبب عدم وجود أضالع  •

 .فيهما" مائلة"

ية، أظهرت نتائج تحليل أخطاء الطلبة في مفاهيم وتعميمات وحدة الهندسة الفضائ وفي إطار 

 الطلبة فيها يقع التي لألخطاء  تبايناً طلبة الصف العاشر األساسيعلى  )2005( البدور دراسة

 والمستقيمات المتخالفة المستقيمات بين الخلطتمثلت في و بالمفاهيم المتصلة الفقرات على

 اًقصور بالتعميمات فكانت المتصلةأما األخطاء في الفضاء،  المتعامدة والمستقيمات المتوازية

عدم اكتساب الطلبة لبعض مفاهيم و ،التعميم الستنباط اللفظية الهندسية المسألة مع التعامل في

وحدة الهندسة الفضائية، وظهر ذلك من خالل الخلط بين حاالت المستقيمات في الفضاء، 

ذا كانت األشكال غير مألوفة، إوقصور في تخيل األشكال الهندسية باألبعاد الثالثة خاصة 

  .هندسية اللفظية الستنباط التعميموقصور في التعامل مع المسألة ال

خطاء التي يرتكبها طلبة الصف السابع األساسي عند حل المسائل الهندسية لألوفي استقصاء  

أيضاً والتي هدفت  )2003، النور(أشارت دراسة  المرتبطة بمساحات ومحيطات المضلعات،

عن ظهور أخطاء بنسب شائعة لدى  دراسةأسفرت نتائج الو، إلى معرفة أسباب هذه األخطاء

علقة بالمسألة أخطاء متء متعلقة بالقوانين واألشكال والمفاهيم الهندسية، وأخطا منهاطلبة ال

عدد من األسباب التي تؤدي إلى انتشار  وجود نتائج عنالكما أسفرت الهندسية اللفظية، 

ت األساسية التي تساعدهم على األخطاء لدى الطلبة من أهمها، افتقار الطلبة للمبادئ والمهارا

   .العملية التعليمية بصورة صحيحة اصلةمو
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فـي   لـديهم األخطاء الشائعة وتحليلهـا  حول صعوبات الطلبة في الجبر ودراسات  -رابعاً

  المفاهيم الجبرية األساسية

األنماط التشابهات والعالقات واالقترانات وفهم  - دراستهم الجبر خالل – يتعلم الطلبة 

)Patterns(،  ،وتمثيل وتحليل المواقف والتراكيب الرياضية باستخدام الرموز الجبرية

حل المتغيرات في سياقات مختلفة واستخدام النماذج الرياضية لتمثيل وفهم العالقات الكمية، و

(NCTM, 2000).  

رضها وللوقوف على أهم ما تناولته الدراسات السابقة ذات العالقة بهذا المحور، تم تنظيم ع

  :في ثالثة محاور كالتالي

  .صعوبات في تعلم الجبر -1

 .عن الكميات) داللة المتغير(أخطاء في التعبيرات الجبرية  -2

  .األخطاء في البنية الجبرية األساسية وتحليلها -3

  صعوبات في تعلم الجبر_ 1

رغم االتفاق بين أوساط الباحثين على أن الجبر هو جزء هام وحيوي من الرياضيات  

       إلى وجود صعوبات في تعلم الجبر أشارت من الدراسات  العديد إال أنوتعلمها، 

)Even, 2001; Kari, 2000( ،في  األساسيةالمرحلة طلبة صعوبات لدى ال ولقد اقترنت

تكونت لديهم من  إلى التفكير الجبري بسبب وجود فجوات معرفية نتقال من التفكير الحسابياال

الذين لديهم صعوبات في  الطلبةن إدراسة الجبر، وبالتالي ف دراسة الحساب إلىنتقال من اال

إلى أنهم لم يتمكنوا من عبور تلك الفجوات مما تسبب في وجود عوائق  يعود تعلم الجبر
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 ,Carpenter & Franke, 2001; Cooper, 2001; Even & Tirosh) معرفية لديهم

2003; Healy & Hoyles, 2000; Warren, 2003.(  

في في االنتقال من التفكير الحسابي إلى التفكير الجبري  صعوباتإحدى ال ولقد تمحورت 

مما يعتقد  أكثر تعقيداً كونه ،إلى الجبرمن الحساب لالنتقال  يعد األساس، والذي مفهوم المتغير

 وال سيما ،)Leitzel ,1989( الجبر نجاح الطلبة فيأمام  عائقاً يشكل مما جعله ؛المعلمون

 حتى(Kieran, 2004)   تطلب منهم القيام بتعديالت كثيرةي ألنه ؛الحساب ونأولئك الذين يتقن

المعادالت  المتغيرات في معنىال يفهمون  بةالكثير من الطلفالجبر،  مادة دراسةبعد 

(Kirean, 1985; Kucheman, 1981; Samo, 2009).   

هذا وحاول بعض الباحثين المقارنة بين اكتساب الطلبة للمهارات الحسابية األساسية  

عن تدني في مستوى اكتساب طلبة الصف واكتسابهم للمهارات الجبرية، حيث تم الكشف 

مهارات الجبرية السادس األساسي للمهارات الحسابية، بينما يعد مستوى اكتسابهم للمفاهيم وال

) α=0.05(مقبوالً، بينما أشارت دراسة أخرى لوجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند 

بين مستوى اكتساب الطلبة للمهارات الحسابية األساسية، واكتسابهم للمفاهيم والمهارات 

  ). 2003أحمد، (الجبرية 

صعوبات كبيرة في حل المسائل  من طلبة الصف الثامنالغالبية العظمى من  وتعاني 

م ال يواجهون التجريد في الجبر، في حين أنه من على درجة عاليةالمتضمنة لمفاهيم 

  ).2006القدسي، ( محدودةجبرية مفاهيم تتضمن مسائل صعوبات في حل 

وتتعدد مظاهر الصعوبات التي تواجه طلبة الصف التاسع أثناء حلهم للمشكالت الكالمية  

المتعلقة بالمعادالت والمتباينات، وترجع أساساً لضعف في القدرة على القراءة الفاهمة       
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، ووجدت بعض الدراسات أن اإلخفاق في تحويل الجمل الكالمية إلى )1999، أبو لبن(

ليس شائعاً بين طلبة المدارس فحسب، بل يتعداه إلى طلبة الكليات معادالت جبرية 

في فنزويال جامعة إلى وجود صعوبات ومشكالت لدى طلبة  لنتائجا والجامعات، حيث أشارت

قسم العلوم أثناء تحويل الجمل اللغوية إلى معادالت جبرية  - األولىوهم في مستوى السنة 

  .Niaz, 1989)(بسيطة وبالعكس 

  ات التي يواجهها الطلبة الفلسطينيون في الجبرالصعوب - 1.1

تمحورت اهتمامات بعض الباحثين بدراسة تحصيل الطلبة في موضوع الجبر من منطلق أنه  

تقان طلبة الصف التاسع مستوى إففي تقصي . أحد مجاالت المحتوى الرياضي الهامة

ساسي في األردن بدءاً من للمهارات الجبرية الواردة في منهاج الرياضيات لمرحلة التعليم األ

 الصف السادس حتى الصف التاسع، أظهرت النتائج أن مستوى إتقان الطلبة على االختبار

ولكال  %50دون ) معدل العالمة المئوية لتحصيل الطالب على االختبار الكلي(الكلي 

تقان كان في مجال التعبير بالرموز والعمليات الجبرية، في حين الجنسين، وأن أعلى مستوى إ

، وفي بعد آخر )1997قاسم، ( في مجال حل المعادالت والمتباينات أقل مستوى إتقانكان 

في مستوى مقدرة طلبة الصفين السابع والثامن األساسيين  عن وجود تدنٍنتائج الأسفرت 

اإلبراهيم، ( %50عن المستوى المقبول تربوياً  للتمثيل الجبري للمسألة الرياضية اللفظية

، وتشير نتائج تحصيل طلبة الصف السادس على حل المسائل الكالمية والمشكالت )2001

، كما تبين أن هناك )1989مسعد والخليلي، (غير الروتينية إلى ضعف شديد في هذا المجال 

ساسية المتعلقة بمفهوم المعادلة تدنياً في استيعاب طلبة الصف السابع للمفاهيم الجبرية األ

وطرق حلها، مما أدى إلى تدني مستوى الطلبة في التعرف على المعادالت المتكافئة، وقدرتهم 

على إيجاد معادالت مكافئة لمعادالت معلومة، وقدرتهم على حل معادالت جبرية بسيطة، 
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ن أعلى من متوسط وتوصلت الدراسة إلى أن متوسطات أداء الطلبة ذوي التحصيل العالي كا

أداء كل من ذوي التحصيل المتوسط وذوي التحصيل المتدني في القدرة على التعرف على 

  ).1993عوض، (المعادالت المتكافئة، والقدرة على إيجاد معادالت متكافئة ألخرى معلومة 

 ن، أكشفت منشورات دائرة القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي فلسطينياً، 

قد أظهرت توجهات  ،2003و  TIMSS 2007)(توجهات متوسطات التحصيل بين دراستي 

 2007كانت أفضل منها في دراسة  2003سلبية، مما يدل أن حالة هذه المؤشرات في دراسة 

   ).2009وزارة التربية والتعليم العالي، (

والتي هدفت 1999/1998 وأظهرت الدراسة الوطنية في الرياضيات للصف العاشر األساسي 

وزعت على حيث إلى توفير مؤشرات نوعية تسهم في مقارنة تحصيل الطلبة في الرياضيات، 

التحصيل بأن حيث كشفت النتائج من ضمنها الجبر، من مجاالت المحتوى مجاالت  خمس

من الطلبة استطاعوا معرفة % 39على معظم فقرات الجبر أعلى من المتوسط العام، فهنالك 

لمقدارين  األصغر الزوج المرتب الذي يمثل حالً لمتباينة، ومعرفة المضاعف المشترك

ن، وتحليل العبارة ن جبرييمن الطلبة معرفة ناتج جمع كسري %50جبريين، واستطاع 

أما أقل تحصيل في مهارات الجبر فقد كان في المهارة التي تتطلب . عواملها التربيعية إلى

  . )2000وزارة التربية والتعليم، (رة تتضمن عالقات عددية التعبير بالرموز عن عبا

  عن الكميات) داللة المتغير(أخطاء في التعبيرات الجبرية  -2

اة أحد ويعد الفهم المحدود إلشارة المساو ،مفهوم المتغيرتتنوع أخطاء الطلبة المتعلقة ب 

  في هذا المجال نهذين الجانبيأمام تعلم الجبر، وسيتم تناول ة التي تقف عائقاً األخطاء الرئيس
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  في مفهوم المتغيراألخطاء  - 1.2

 تتعلـق بمفـاهيم   في البحوثها الطلبة والتي ذكرت يالتي يقع فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة  

عدم التمييـز  ، م\Küchemann, 1981; Perso, 1992)  (  $%aفي الجبر والرموزالمتغيرات 

على سبيل المثال ال  والمتغيرات في الحدود الجبرية بين الحروف المستخدمة كوحدات للقياس

، )NCC, 1992( م ×8 تعني في الجبر بينماتعني ثمانية أمتار، في الحساب م  8الحصر إن 

c$B  .@$%Jإ  U%+ المجاورة لداللةعدم إدراك الطلبة )(concatenation     في كـل مـن الجبـر

ففـي   (Gleason, 2001; Scehechter, 2006)غليسون وسكيكتشر  أشار، كما والحساب

الحساب تستخدم المجاورة لكتابة األرقام متجاورة دون فواصل للداللة على القيمة المنزليـة  

حيث ترمز لعملية الضرب فالرمز س ص يعني  ، أم$ @? ا+>^� @a7$ مU\S مd%74e ألرقام العدد

ألنهم ينقلون  3=هو س 36=س 6بأن حل المعادلة  يعتقدونوهو ما يجعل الطلبة  ص،  ×س

     ).Grossman, 1996(لى الجبر إمعنى المجاورة الوارد في الحساب 

المجلس الوطني  ولقد تم تقديم قائمة بالمجاالت المختلفة ألخطاء الطلبة في المتغيرات من قبل 

) National Curriculum Council for Great Britain )NCCللمنهاج في بريطانيا 

  :وكانت كما يلي

  ):الحروف(في معاني المتغيرات  أخطاء

 كاعتباراختصار ألشياء حسية، ال إهي ما بأن الرموز الرياضية خاطئ هنالك اعتقاد  •

 اختصار لكلمة، م ةتفاحت اختصار لكلمة : على النحو ،م 6+ت 4 المقدار الجبري

  .لهاعن المعنى الحقيقي  وهذا ما يجعل استخدام الرموز بهذه الطريقة ابتعاداً ة،موز
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 الخطية   المعادلةفتحل  ،بأن المتغيرات تعبر دوماً عن أعداد صحيحة الخاطئ االعتقاد •

 .أي إعطاء الجزء الصحيح فقط من الناتج 2=سبصورة خاطئة هكذا  9=2+س 3

مما  اً،واحد اًال يمكن إال أن يمثل رقم متغير لدى بعض الطلبة معتقدات خاطئة بأن كل •

           في األبجدية الحروف عتتطابق مع مواق الرموز بأنإصرارهم يؤدي إلى 

)Perso, 1992( ، فعندما قدم للطلبةh  رتفاع، أجاب العديد منهم أن كرمز لالh=8 ألن ،

h ثامن حرف في األبجدية . 

االعتقاد الخاطئ بأن المتغيرات المختلفة دائماً تمثل أرقاماً مختلفة، فمثالً ال يدرك الطلبة أن  •

 ).NCC, 1992(ج =معادلة ألنهم يعتقدون باستحالة  ب تشكل) ج+أ=ب+أ(

لى وجود إضافة إكما يخطئ الطلبة في استخدام نفس المتغير لشيئين مختلفين في المسألة،  

 5+س4والصحيح  5+4أخطاء في وضع العدد دون المتغير المرافق له كأن يضعوا الجواب 

بأن الحروف في الجبر  ال يعتقدونإضافة إلى أن العديد من الطلبة ، )2001اإلبراهيم، (

إال ) 5+س(×3اً ألعداد مما يؤدي إلى عدم اقتناعهم بإمكانية ضرب المتغيرات كضرب رموز

  .Perso, 1992)(ذا علمت قيمة س إ

 شارة التساويفي إخطاء األ - 2.2

وفي صدد الحديث عن الخلط بين السلوك الجبري والسلوك الخوارزمي، ال بد مـن تنـاول    

، إحدى مفاتيح تطوير التفكير الرياضي الجبـري  إشارة التساوي تعتبرR%*N   ،شارةاإلأخطاء 

الرئيسة التي تقف عائقاً أمام تعلم الجبـر،   ة أحد األخطاءاالفهم المحدود إلشارة المساو ويعد

ــى    ــم معن ــب فه ــادالت تتطل ــى المع ــات عل ــع المعالج ــاوي                         إألن جمي ــارة التس ش
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)(Carpenter et al., 2003 لى إشارة المساواة كرمز لعالقة تكافؤ إ، فالطلبة الذين ينظرون

يكونون أكثر نجاحاً في حل المعادالت الجبرية مقارنة بـأقرانهم الـذين لـم يفهمـوا ذلـك      

)Stephens et al., 2006( ، حـول   أخطاءلدى الطلبة حيث وجدت العديد من الدراسات أن

كأجوبة نهائية صحيحة، معتقـدين أن إشـارة    )س +3(أو  )3+ص2( الجمل المفتوحة مثل

، مثل الحساب" –"أو  "+" بمعنى آخر بدون إشارات مثل اًدوح اًالتساوي يجب أن تعطي ناتج

أي ليس لديهم قدرة على التعرف على الصيغة المكتوبة بأبسط صورة لمقدار جبري معطـى  

  Kieran, 1981; (Perso, 1992; Sharma, 1988 ؛ 2002؛ الحروب، 2006أبو عواد، (

 ,Ambrose & Martínez) فهم إشارة التساوي نأن طلبة المرحلة األساسية يسيئو وجد آ$6 

González, 2004(،  للداللة بأن مـا علـى   " يساوي"شارة إوتتنوع أخطاء الطلبة في تفسير

في الطرف األيمن، مثالً يترجم الطلبة الصيغة الطرف األيسر يرتبط بشكل واسع مع ما هو 

 ;Cooper, 1984)لكل مـدرس   طالباً 20م بصورة خاطئة هكذا بأن هناك =ط 20الجبرية 

Mestre, 1988( وقد تم التعرف بعمق حول فهم الطلبة حول إشارة التساوي، حيث أشارت ،

معنـى  ل خاطئ فهم علىاألساسي تدل  طلبة الصف الثالث النتائج بوجود إجابات واسعة لدى

صحيحة بينمـا   طلبة الصفين الخامس والسادس جاباتإ، في حين كانت معظم إشارة التساوي

في أخطائهم  ، وتركزتاإلجابات الخاطئة دلت على امتالك الطلبة الستراتيجيات تفكير خاطئة

  .جمل الطرح

 طلبـة علـى   8+4=   +5بعرض المسـألة   وذلك ،إحدى المعلماتبه مشروع قامت  وفي 

قامت بعـرض   ثم .المربعداخل  12 جابات الطلبةإالصف السادس وكانت النتيجة أن جميع 
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أو  12حيث كانت إجاباتهم إمـا   145سادس البالغ عددهم الصف الالمسألة على جميع طلبة 

17 )Falkner, Levi & Carpenter, 1999( .  

، حيث تمحورت أخطاء متقدمةولقد تطور البحث في األخطاء الرياضية في موضوعات  

الطلبة في جوانب متعددة منها عدم التمييز بين الحدود الجبرية المتشابهة وغير المتشابهة في 

، وعدم التمييز بين المقدار الجبري والحد الجبري )2006عواد،  أبو(مقدار جبري أو أكثر 

تتعلق بعدم التمييز بين أخطاء ، آ6$ أن ه\$ك )2004؛ 7B&*.، 2004؛ م6h(؛ 2002الحروب، (

  العامل في الحد الجبري والمقدار الجبري ويظهر ذلك في المثال التالي

  ).2004اليونس، ( 10) = 7- س 3(0   ]10)=7- س 3(5 - 5[( 

 األخطاء في البنية الجبرية األساسية وتحليلها -3

  على عملية الجمع استخدام قانون توزيع عملية الضرباألخطاء في  - 1.3

 ،على الجمع الضرباستخدام قانون توزيع عند  ،في فك األقواسبأخطاء الطلبة وفيما يتعلق 

؛ أبو عواد، 1995أحمد، ( ج+أ ب) = ج+ب(أ فيتم استخدام القاعدة غير الصحيحة التالية 

2006  Hunter, 1995; Larson et al., 2001; Sharma, 1988;  Perso, 1992   ; 

Dawkins, 2006; Esty, 1997 ( الخطأ في توزيع عملية الضرب على الجمع من أقل ويعد

، وعلى النقيض من )1999ضبابات، (األخطاء المفاهيمية شيوعاً لدى طلبة الصف العاشر 

ذلك فإن أعلى نسبة في األخطاء اإلجرائية لدى طلبة الصف التاسع، كانت في حل المسائل 

الجزئية في قانون (تلك النسبة التي تقابل اإلجراء  بايناتالكالمية المتعلقة بالمعادالت والمت

الطيطي، (، وهذا يتفق مع ما توصلت له )1999أبو لبن، ( %55حيث بلغت ) التوزيع

) الصف التاسع حالياً(إلى وجود أخطاء بأعداد كبيرة لدى طلبة الصف الثالث إعدادي ) 1989
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أخطاء في فك األقواس خاصة إذا كان تمثلت في ضعف التحليل وفك األقواس حيث شملت 

القوس مضروباً بعدد ثابت؛ فإن الطالب يضرب العدد بطرف دون اآلخر، ويخطئ الطلبة في 

تطبيق خاصية التوزيع في أماكن غير صحيحة حيث يوزع العامل على حاصل ضرب 

بأسلوب )] 8=س ص(2[عوامل الحد الجبري ويتضح ذلك من خالل تبسيط المقدار الجبري 

 %21، حيث بلغت نسبة هذا الخطأ لدى طلبة الصف العاشر 16=ص 2- س 2اطئ هكذا خ

في اإلشارة  خطأوجود لى إ) 2004محمد، (وفي نفس السياق أشارت  ،)2004اليونس، (

  .%24.59السالبة بحيث تؤثر على أول حد في المقدار وبلغت نسبة هذا الخطأ 

  والمقادير الجبريةاألخطاء في العمليات على الحدود  - 2.3

وذلك في عدم حساب الحد  ،في ضرب مقادير جبرية ا+&7^.وفي صدد الحديث عن أخطاء  

بصورة خاطئة ) ب5+أ4) (ب3+أ2(األوسط عند ضرب مقدارين ثنائيين، فيضرب المقدارين 

        %63.89وبلغت نسبة هذا الخطأ لدى الصف السابع األساسي  2ب15+2أ8هكذا 

  ).  2004محمد، (

ظهر من خالل مشاهدات صفية لحصص  ،الطلبة في جمع الحدود الجبريةومن ضمن أخطاء 

للصف الثامن  من المنهاج الفلسطيني وحدة الجبرل هماأثناء تدريسلّمي رياضيات بنائيين مع

  :من المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة وكانت كما يلي مجموعة

 .2س= س+ س •

 .3س8)=2س +س) (5+3(= 2س 5+س3 •

 ).2008العدوي، ( 2س 3=س+2س2 •
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 ,Booth)أخطاء ترتكب عند تبسيط المقادير الجبرية حيث أشار وفي السياق ذاته هناك 

1984, Sleeman, et al., 1989 ( كانت معظم  4لى إس  3ضافة إعندما سئل الطلبة عن

إستراتيجية خاصة عادة  وجودب (Hunter, 1995)هنتر س، وهذا ما أكده7جاباتهم الخاطئة إ

ص لها نفس +يستخدمها الطلبة أثناء التعامل مع التعبيرات الجبرية ومن األمثلة عليها س

   .معنى س ص

واستمراراً ألنماط أخطاء الطلبة في جمع الحدود الجبرية، يتم تجاهل معامل المتغير عندما  

، كما يقومون بجمع متغير مع ثابت، وجمع )س7=س 4+س 3+س(مثالً ) 1(يكون معامله 

خاطئ للحدود المشابهة حيث يجمع أسسها عوضاً عن جمع معامالتها، وجمع معامالت 

س أو 5=ص2+س3(ور هذا الخطأ ويظهر هذا من خالل المثال الحدود المختلفة وتتعدد ص

، ويخلط الطلبة بين األس والعدد المضروب كما يظهر في الصيغة الجبرية )س ص 5ص أو5

 MacGregor, 1993) .؛ 2004اليونس،  ؛2004محمد، ) (ن س=نس(التالية 

في طرح المقادير ية تصورات خاطئة تتعلق بالمفاهيم واإلجراءات الرياض ولدى الطلبة أيضاً 

       ط الصيغة الجبريةيتبس فعند ،عملية الطرح تجميعية الجبرية، حيث يعتبر بعض الطلبة

 Dawkins, 2006, Esty, 1997; Larson et) ج- ب- أهكذا  تتم بشكل خاطئ )ج- ب(-أ

al., 2001 ( ، الخطأ في جمع المقادير الجبرية وطرحها من أكثر األخطاء شيوع لدى عدوي

أخطاء الطلبة في هذا النوع من ، وتتعدد صور )1999ضبابات، (طلبة الصف العاشر 

إلى وجود أخطاء في طرح معامل ) 2004؛ اليونس، 2006أبو عواد، (األخطاء حيث أشار 

ويخلط الطلبة بين الجمع  )4=س 2- 6(لتالي حد جبري من ثابت ويظهر من خالل المثال ا

ا قلت نسبة م، بينس 9بطريقة خاطئة هكذا  س 6- س 3والطرح فمثالً يبسط المقدار الجبري 

ولكن تعود  %10لى إهذا النوع من األخطاء لدى طلبة الصف السابع لتصل في الوقوع 
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معامل الحد األصغر طرح بين متشابهين طرح حدعند  %42.86لى إوترفع النسبة المئوية 

الطلبة  ئيخطكما  ،)س 3=س 5- س 2(فمثالً  من معامل الحد األكبر بغض النظر عن قيمته

 )2ص 7=ص 2–ص 9( في جمع األسس عند طرح الحدود المتشابهة كما يظهر في المثال

 المتغيرات       همال إويخطئ الطلبة في طرح المعامالت مع ، %24.7 بنسبة مئوية بلغت

  ).2004 محمد،( )5=2س -2س 6(

ويخلط الطلبة بين عمليتي جمع وطرح المقادير الجبرية، وبين الجمع والضرب عند ضرب 

الحدود الجبرية، وبين ضرب المقادير الجبرية وطرحها، وجمع األسس في حالة قسمة الحدود 

الجبرية، وجمع معامالت الحدود بالترتيب مع إهمال تجانسها، مثالً يضرب بعض الطلبة 

أب، كما ويرتكب 8+ أب8بأسلوب خاطئ هكذا ) ب 4+أ 6) (ب 4+أ 2(المقدارين الجبريين 

بعض الطلبة أخطاء في حالة الضرب والقسمة نتيجة عدم ألفتهم بقاعدة اإلشارات، وإهمالهم 

لإلشارات واألسس، ويخطئ الطلبة في حذف األسس المتساوية عند القسمة على سبيل المثال       

ويخطئ الطلبة عند ضرب الحدود فالناتج يكون بأكبر أس كما في المثال   ، )س=5س÷5س(

  ).2004س، .م.ن) (3ب 2أ 15= 3ب2أ3×أ ب5-(

 Larson et) الرسون واستيوفي مجال األخطاء في العمليات على الكسور الجبرية أشار 

al., 2001; Esty, 1997 (تتم  ملية القسمة حيثعتبسيط وجود معتقدات خاطئة حول  إلى

  .ب/أ ج=ج)/ب/أ ( استخدام الضرب التبادلي على سبيل المثالب

  األخطاء في تبسيط الحدود والمقادير الجبرية - 3.3

 ,Erbas)  آ6$ ورد @?) (Margilues, 1993; Parish & Ludwig, 1994 ولقد أشار 

اختصار األشياء  أن هناك استعمال خاطئ لالختزال ويظهر ذلك عند+U إ )2004

  : منها المتشابهة عند تبسيط الكسور الجبرية
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  أ= ب/ ب+ ل،  أو أ /ص+ ع /س= ل + ع / ص+ ، أو س)ص +س( /3=ص /3+س/3

عند تبسيط الصيغ الجبرية حيث ) mis-generalizations(التعميمات  ويقع الطلبة في أخطاء
                       إلى) ب س/أ ص= ص /س÷ ب /أ (يعمم القاعدة بصورة خاطئة من 

، كما ويخطئ الطلبة في جمع الكسور Laursen, 1978)() ب س/أ ص=ص/س+ب/أ (

( الجبرية والتي لها نفس البسط كما يظهر في المثال التالي
CB

A

C

A

B

A

+
=+( 

(Nishizawa, Matsui & Yoshioka, 2003).  
لى س وفسر إس )/س+ 2س(المقدار الجبري ويخطئ طلبة الصف التاسع األساسي في تبسيط 

لى عدم إضافة باإل ،ذلك بسبب عدم التمكن من الحقائق األساسية )Bernard, 1989(برنارد 

  .وجود معرفة كافية بالمفاهيم والرموز

جبري وذلك بتربيع العدد دون تربيع  ع حديجاد مفكوك مربإ عندألخطاء بايتعلق وفيما 

يبسط بطريقة خاطئة هكذا   2)ص5(المتغير أو العكس على سبيل المثال عند إيجاد مفكوك 

، وفي نفس السياق بالنسبة )Dwakins, 2006; Esty, 1997؛ 2006أبو عواد، ( ص 25

 ,.al ;2004اليونس،  ؛2008العدوي، (كل من  يجاد مفكوك مربع مقادير جبرية، أشارإل

2001  Larson et Schoenfeld, 2005; Esty, 1997; Dawkins, 2006 (تعدد لى إ

 ،ينن على كل من الحدحدي ، أو فرقتوزيع القوة في مربع مجموعفي أنماط أخطاء الطلبة 

، كما 2ص+2س بصورة خاطئة هكذا 2)ص+س( تبسيط المقدار الجبريمن خالل ذلك ويظهر 

    كما يظهر في المثالين ضعف حاصل ضرب الحد= المربع الكاملأن يعتقد بعض الطلبة 

وهناك استدعاء خاطئ لمفكوك مربع فرق بين ، )2004محمد، ( 2م2ل 30=2)م 5-ل 3(

بصورة خاطئة  2)ص -س(حدين بتغيير في مواقع اإلشارات، فمثالً تربع الصيغة الجبرية 
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مربعاً كامالً على أنها يتم معاملة العبارة التربيعية التي تشكل ، و2ص –س ص 2+2هكذا س

  .)2004اليونس، (فرق بين مربعين 

على  مجموع مكعبينتوزيع القوة في  هذا وكشفت الدراسات عن وجود أخطاء لدى الطلبة في 

( 8+ 3س=3)2+س (كما يظهر في المثال  ينكل من الحد(Scofield, 2003 ، بينما يحلل

:    الصف الثامن األساسي الفرق بين مكعبين باستخدام قاعدة غير صحيحة كالتاليطلبة 

  ). 2008العدوي، ) (2ص+س ص –2س) (ص - س)=(3ص- 3س(

حيث وأظهرت نتائج الدراسات عن وجود أخطاء لدى الطلبة في استخراج الجذر التربيعي  

 إيجاد جذرالعدد دون  جذربإيجاد وذلك  ،حد جبريالجذر التربيعي ليجاد إفي  ئ الطلبةيخط

   (Dawkins, 2006; Larson, 2001). العكسوالمتغير 

كما يظهر في   ينيجاد الجذر التربيعي للحدإبكما يوزع الجذر على مجموع أو فرق حدين  

اليونس،  ؛B$^J1999$ت، ( ص +س  = 2ص  +2س  =2ص+2س  الجبري المقدارتبسيط 

كما يخطئ الطلبة في ) Dawkins, 2006; Marquis, 1988; Scofield, 2003؛ 2004

اليونس، ؛ 1989الطيطي، (عند إيجاد جذور العدد  همال الجذر السالبإيجاد الجذر الموجب وإ

2004( .  

طرفـي  أو ضـرب  شارة المتباينة عند قسمة إويرتكب بعض الطلبة أخطاء في عدم تغيير  

 4-<لـى س إيؤدي  12<)س –2( 2في المثال التالي  ذلك المتباينة على عدد سالب ويظهر
)Marquis, 1988.(  
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  خطاء في حل المعادالتاأل -4.3

لقد تم التعرف بعمق على أخطاء الطلبة حول حل المعادالت، حيث تعد المفاهيم الخاطئة حول 

في وجود صعوبات في حـل المعـادالت    األعداد والمتغيرات واإلشارات بشكل منفصل سبباً

)(Perso, 1992 قد أشـار كـل مـن    و(Kieran, 1989; Perso, 1992; Wagner & 

Parker, 1993 ( كمــا ورد فــي)Erbas, 2004 (و) ،؛1995أحمــد  (Lee, 2002; 

Sleeman, et al., 1989 ( أثنـاء   هنالك محاولة لتذكر قواعد مثل التغيير من جانب أنإلى

يـؤدي  بدوره عملية حل المعادلة، يتم بتغيير اإلشارة ونفس الشيء يحدث لكال الجانبين، هذا 

ليس نفس وإلى مفاهيم خاطئة منها أن العملية العكسية تستعمل في الجانب اآلخر من المعادلة، 

نظير عند حل المعادالت الرياضية تتعلق بالنظير الضربي وال أخطاءو/k%W ا+&7^%. @%?     .العملية

منهما ليحل مكان اآلخر كمـا أن هنـاك أخطـاء متعلقـة      الجمعي حيث يستخدم الطلبة أياً

اسـتدعاء  باالستخدام الخاطئ لخاصية اإلضافة وخاصية الضرب عند حل المعادالت، وهناك 

خاطئ للقانون العام لحل المعادالت التربيعية في متغير واحد، وهناك أخطاء في إيجاد قيمـة  

نظام من المعادالت في متغيرين خطي أو تربيعي وال يجد قيمة المتغير اآلخر  متغير عند حل

ولدى الطلبة أخطاء في إيجاد القيمـة  ، )2004؛ اليونس، 1989؛ ا+&*&%?،  1999ضبابات، (

ويلجأ بعض الطلبة  ).1995؛ أحمد، 2003؛ أحمد، 2006أبو عواد، (العددية لمقدار جبري 

أB%,  (بأرقام مباشرة في المعادلة دون حلها بالشـكل الصـحيح   إلى التخمين وذلك بالتعويض 

  ).1989ا+&*&?، ؛ 1999ضبابات،  ؛1999+^9،
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  ةأخطاء في حل المعادالت الخطي -أ

أشار كما ة تلخيص عدة أنواع من األخطاء في حل المعادالت الخطيتم  من ناحية أخرى

  :على النحو التالي )Sharma, 1988(شارما 

وأخطاء في ، الخاطئة اتخوارزميالوالحقائق األساسية، تتعلق ب:  يةحسابأخطاء  •

 .العمليات وترتيبها

أخطاء اإلشارة في (التوزيعية و، التجميعية:  األعدادخصائص أخطاء تتعلق ب •

 .والنظير الجمعي، وأساسيات القواعد ،)التوزيع

 .العكسيةوأخطاء في العملية  اإلشارات،إساءة استخدام : إجرائيةأخطاء  •

  .لثوابت والمتغيراتل سوء فهم: ةمفاهيميأخطاء   •

  :وهناك مجموعة أخرى من األخطاء الشائعة في حل المعادالت الخطية، يجدر ذكرها مثل

 .الحفظ اآللي لخطوات الحل دون فهمها •

عدم االهتمام باألفكار األساسية التي يستند إليها الحل؛ حيث يهمل الطلبة الفكرة  •

التي تكمن مثالً وراء إيجاد مجموعة الحل لكل نوع من أنواع المعادالت األساسية 

 .التي درسوها

 .إلى معادلةسلبية التفكير في حل المشكلة أو المسألة اللفظية التي يؤول حلها  •

 .ضعف القدرة على التعبير الرمزي الصحيح عن معطيات الموقف وشروطه •
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القوانين التي سبق للطلبة دراستها في  عدم القدرة على تذكر الحقائق أو القواعد أو •

 .سنوات سابقة

أخطاء في إجراء العمليات الجبرية المختلفة، مثل جمع وضرب المقادير الجبرية،  •

  ).1984أحمد، (حيث سبق للطلبة دراستها في مراحل عمرية وتعليمية سابقة 

 ،المرحلة المتوسطة طلبةالشائعة في حل المعادالت الجبرية لدى  وفي مجال تحليل األخطاء 

قد فومرحلة نموهم العقلي في ضوء نظرية بياجيه،  لبةومعرفة العالقة بين أخطاء هؤالء الط

وكان أكثرها  ،نظم المعادالت في مجهولينحل في موضوع  أ'&$ءأظهرت النتائج وجود 

مهارة إلى في األسئلة التي تحتاج  الطلبة، كما تكررت أخطاء لدى طلبة الصف الثامن تكراراً

في  ب ظهور تلك األخطاء هو ضعف الطلبةأن أهم أسبا تبين، كما في التعامل مع الكسور

على األعداد الكسرية كما بينت القائمة المفاهيم والمهارات الحسابية األساسية، كالعمليات 

    شكليةفقط من طالب المرحلة المتوسطة وصلوا لمرحلة العمليات ال  %14.7الدراسة أن 

ما زالوا في مرحلة العمليات المحسوسة، ويقع بقية  %22.4 وأن - نيف بياجيهحسب تص- 

نتقالية، وقد أظهرت الدراسة عالقة موجبة بين أخطاء الطلبة في المرحلة اال  %62.9الطالب 

  .)2001 ،العويشق( ومرحلة نموهم العقلي

 جبرية بسيطة العديد من الدراسات أشارت إلى إخفاق الطلبة في بناء معادالت كما أن  

(Cooper, 1984; Lochhead & Monk, 1981; Mestre, 1988)  لى أن إشارت أحيث

  :بسبب اًالطلبة يرتكبون أخطاء

باستبدال الكلمات المفتاحية  )syntactic translation(اإلخفاق في الترجمة النحوية  •

بالرموز الرياضية بشكل متسلسل من اليسار إلى اليمين؛ دون االكتراث إلى المعنى 
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حيث ق تدل على عدد  على سبيل المثال عدد القطط ستة أضعاف عدد الكالب،

 .ك=ق×  6القطط، ك تدل على عدد الكالب تترجم بطريقة خاطئة هكذا 

وعدد من المعلمين  طالباً 20يتم التعبير عن : مثالً(لية تأثير الخدع على الصور العق •

 ).م/ط 20م أو = ط  20م، + ط  20بصورة خاطئة هكذا 

عند حل المعادلتين الخطيتين بمتغيرين بطريقة الحذف، وذلك  اًهذا ويرتكب الطلبة أخطاء 

، )1999ات، ؛ ضباب1999أبو لبن، (عند عدم التأكد من توحيد معامالت المتغير المراد حذفه 

إضافة إلى الخلط بين حل معادلتين خطيتين بمتغيرين بطريقة الحذف والتعويض وفي كتابة 

  ).1999ضبابات، (مجموعة الحل 

  بمتغير واحد التربيعيةخطاء في حل المعادالت األ -ب

التحليل إلى العوامل األولية، يخطئ الطلبة في تحليل عبارة أولية،  األخطاء فيوفي سياق 

، 2008العدوي، ( 2)–س) (2+س(بصورة خاطئة هكذا ) 4+2س(فمثالً يحلل المقدار الجبري 

كما يرتكب طلبة الصف السابع األساسي أخطاء في استخراج أحد العوامل ، )2004اليونس، 

ر عند تحليل مقدار جبري إلى عوامله األولية       المشتركة؛ وليس العامل المشترك األكب

ويخفق طلبة الصف الثامن في تمييز مفهوم الفرق بين مربعين  ،)2006أبو عواد، (

إكمال وذلك عند  %73.5 أعلى نسبة تكرار للخطأ هيكما تبين أن ، )2002الحروب، (

، ويرتكب الطلبة )2001العويشق،( نسبياً ر من الدرجة الثانية يحوي معامالًالمقدالمربع 

أخطاء في عدم تمييز الصورة العامة للعبارة التربيعية، وعدم التمييز بين صورة العبارة 

، ويقع الطلبة في أخطاء عند )2002الحروب، (التربيعية على صورة مربع كامل وغيرها 

ارتكاب أخطاء حل المعادالت التربيعية منها الخطأ في كتابة المميز والقانون العام، إضافة إلى 
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وتستمر ، معامل س، والحد الثابت عند الحل باستخدام القانون العام، 2في إيجاد معامل س

؛ 1999ضبابات، (عند تحليل المعادالت التربيعية ) صفر (=أخطاء الطلبة في عدم كتابة 

، ويخطئ الطلبة في تحليل العبارة التربيعية على صورة فرق بين مربعين )1989الطيطي، 

  ).1999ضبابات، (الحل باستخدام طريقة إكمال المربع عند 

خطأ في الضرب التبادلي، المنها  ،ةوجود أخطاء عند حل المعادالت الكسريإضافة إلى  

؛ 1999ضبابات، ( يجاد المضاعف المشترك األصغر للمقامات عند حلهاإخطأ في الو

وهناك أخطاء لدى الطلبة في معالجة المعادالت التي تحوي معامالت . )1989الطيطي، 

  ).1984أحمد، (كسرية والعجز عن التخلص من هذه المعامالت بأسلوب رياضي سليم 

كما وكشفت نتائج بعض الدراسات عن وجود أخطاء في العمليات على الكسور الجبرية، منها 

  ).2004اليونس،  ،1989الطيطي، (ية جمع الكسور الجبر إهمال توحيد المقامات عند

إيجاد العامل المشترك األكبر والمضاعف في طلبة لدى الأبرز األخطاء ولقد تمحورت  

  ).2002؛ الحروب، 2006أبو عواد، (المشترك األصغر لمقادير جبرية بالخلط بينهما 

  لألفكار الهندسية  خطاء في التمثيل الجبرياأل -5.3

ظهر ذلك في عدم مقدرة  التمثيل الجبري لألفكار الهندسية،في  الطلبةخطاء وفي تحليل أل

، ولقد استخدم بوث )2001 اإلبراهيم،(الطلبة على تحديد نوع العملية الالزمة للمسألة 

)(Booth, 1984  أحد بنود مشروع المفاهيم في الرياضيات والعلوم الثانوية) (CSMS الذي

  يظهر في الشكليجاد مساحة مستطيل كما إلى إهدف 

  



63 

 

 

 

  

  3           س                                        

 )%42( والتي وقع فيها، س+21أو  س 21أو  3×س×7بعض إجابات الطلبة الخاطئة كانت 

  .سنة 13من الطلبة بعمر

  بالمسائل الكالمية المتعلقة بالجبرخطاء األ -6.3

وفي مجال المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمسائل الكالمية المتعلقة بالجبر، حيث أشار بوث  

)Booth, 2008 ( في دراسته التي هدفت إلى الكشف عن مدى تمسك الطلبة بالمفاهيم الخاطئة

المتعلقة بخصائص المسائل الكالمية في قدرة الطلبة على حل المعادالت الجبرية بشكل 

من مدرسة ثانوية قد  طالباً 49جراءات الصحيحة لحل المسائل، حيث تقدم صحيح وتعلم اإل

إشارة يساوي (إلى اختبار قبلي وبعدي صمم لتقييم فهم المفاهيم المتضمنة  1أتموا مساق الجبر

، حيث أظهرت النتائج أن الطلبة الذين يبدؤون الدرس وهم يمتلكون مفاهيم )وإشارة السالب

مساواة وإشارة السالب لها تأثير سلبي على حل المسائل الكالمية بشكل خاطئة تتعلق بإشارة ال

 إلى )1988Booth,  ,1982 ,Greeno ;0198 ,Matz(وأشار العديد من الباحثين  صحيح،

صياغة المعادالت الجبرية من لفي تحديد أشكال التعابير الجبرية الطلبة  األخطاء التي يرتكبها

 ;Clement, 1982; MacGregor & Stacey, 1997) 1981   بالكلمات قدمت بيانات

Rosnick,  ،اد,: ,B(1."0)2006؛ أ� ,Crowley(لى اليمين إمن اليسار  ، 6*5- أ34-ء �) ا

Thomas & Tall, 1994.(  

 تحديد مصادر األخطاء عند تحويل الطلبة الجمل اللغوية إلى معادالت جبرية بسيطة،ول 

دراسة على طلبة جامعة والية أرزونا وهم في مستوى  (Wallman, 1983) ولمان أجرى

7 
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مجموعة من  النتائج، وأظهرت حيث درسوا مساقات الرياضيات السنة الثالثة والرابعة

ة بسبب السرعة في الحل، إضافة إلى عدم رتكبتها الطالبات ذات مصادر رئيساألخطاء التي ا

خالل المعنى الحقيقي للجملة، ن وتحويل المعادلة م ،قدرتهن على التفكير في المعادلة

  .استخدامهن لرموز غير جبرية أثناء قيامهن بتحويل الجمل إلى معادالتو

دراسات حاولت التعرف على استراتيجيات التفكير التي يجريها الطلبة والمصاحبة  -خامساً

  .ألخطاء شائعة عند حل المسائل الجبرية

"It is only by asking the right, probing questions that we discover deep 

misconceptions, and only by knowing which misconception are likely 

do we know which question are worth asking" 

(Malcolm Swan, 1983)   

ثيات خاصة ييشير بياجيه في عملية االرتقاء المعرفي، بأن األطفال يفسرون الظواهر وفقاً لح 

والذي بدوره يؤثر على أداء مجموعة التفكير لديهم، ولهذا يفسرون الحوادث على أساس بهم، 

  ).2001 عبد الهادي،(تطورهم النفسي العقلي الخاص 

 أي الخطوات العقلية التي يصل بها الفرد إلى حل تفكير الطلبة مسارات التبصر ب وال شك أن

يتـيح خلفيـة مهمـة    ) 1984هنـدام،  (للمشكالت سواء أكان ذلك الحل سليماً أم كان خاطئاً 

ـ    نهم إلمساعدة المعلمين على فهم التصورات الخاطئة، ولو تسلح المعلمون بهـذه المعرفـة ف

ة الرياضي يشكالن المكونات الرئيسفكير تيكونون في وضع أفضل لبناء التفكير، فالتحليل وال

 منظـور  على الحصول أجل ، وم%9 )2008بدوي، (من جانب الطلبة " عملية الحل"لما يسمى 

الطلبة من خاللهـا   يعبربعض المهام ل استخدام يمكن ؛عن الجبر الطالب لمعرفة النطاق واسع
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 الطالب من تتطلب وهي ،مسائل كتابة أو أشكال رسمو تفسيرات، إعطاءب الرياضي فهمهم عن

  . (Smith & Stein, 1998) اإلجراءات بين والربط أعمق، بشكل المفاهيم في يفكر أن

لقد تناولت العديد من األبحاث إجراء مقابالت فردية لعدد من الطلبة للكشف عن استراتيجيات  

 ;Clement, 1982) المصاحبة ألخطاء عنـد حـل مسـائل جبريـة    ) طرق الحل(التفكير 

Egodawatte, 2008; Lee & Star, 2005; Samo, 2009 ( ،    وفيمـا يتعلـق بدراسـة

في  والرموز المتغيرات مفاهيمفي للوقوع في بعض األخطاء  صاحبةاستراتيجيات التفكير الم

التـي   )Akg¨un, 2006)  &Ozdemirأوزدمير وأكجون  ، ال بد من اإلشارة لدراسةالجبر

من طلبة الصف الثامن، إضافة إلى  158اعتمدت على دراسة الحالة بتحليل إجابات اختبار ل 

تحليل مقابالت لبعض الطلبة، حيث أشارت النتائج إلى أن معظم الطلبة اعتقـدوا بضـرورة   

        طلب منهم تحديـد جميـع قـيم س التـي تجعـل المعادلـة        عندماالقيام بإجراءات روتينية 

س، واتفقت نتـائج   بوجود إجابة واحدة فقط ل طالباً 39صحيحة، حيث اعتقد س +2=2+س

تحليل المقابالت وتحليل االختبار بوجود اعتقاد خاطئ مفاده عند وجود حروف مثل س، ص، 

مـن العينـة    %15ع، فإنه يجب القيام بإجراء روتيني بالنقل من طرف آلخر، كما تبين أن 

مـن العينـة    %12لجميع األعـداد، وأن   المعادلة صحيحاًاستطاعوا رؤية المتغير س في 

حيث أشاروا إلى ) س يمكن أن تكون أي عدد حقيقي(استطاعوا حل السؤال بطريقة صحيحة 

وجود عدد النهائي لقيمة س وعبروا عنه بطرق مختلفة، إضافة إلى أن معظم إجابات الطلبة 

أشارت إلى أن قيمة س عدد صحيح موجب أو عدد طبيعي، وتم تفسير ذلك بـأن مجموعـة   

ولقد أشارت المقابالت الفردية  .ية قدمت ألول مرة في الصف الثامن األساسياألعداد الحقيق

أن ، @4^%*9  إلى وجود ضعف في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في العمليات على المتغيـرات 

أكثر األخطاء شيوعاً تتعلق بعمليتي جمع وطرح المقادير الجبرية، فيبسط المقـدار الجبـري      
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ال "، وذلك ألن الطلبة قد نسوا قاعدة قديمة وهي قاعدة 2س2هكذا  س بصورة خاطئة3–2س5

  . ، والتي تعمم لتستخدم في سياق جبري"تجمع التفاح واإلجاص

يؤثر علـى تصـوراتهم    متغيراتاستخدام الحول  بةطلتصور الوفي نفس اإلطار تبين أن  

أشـار سـامو    حيـث  واإلشـارات، متغيرات الجبرية هي مزيج من ال ابيرتعالألن  ة؛لجبريا

)Samo, 2009(    ،في دراسة حالة اعتمدت على إجراء ثماني مقابالت جماعية مـع الطلبـة

العديد بأن  ،المناقشةتعزيز من شأنها التفكير والتي استراتيجيات  للكشف عنسبقها تقديم مهمة 

ثـالث  حيـث اتبـع الطلبـة     تبسيط المقادير الجبرية، حولمفاهيم خاطئة من الطلبة لديهم 

  ):1-2(ر�� كما يبين الجدول  ،)ص2+س(3لتبسيط المقدار الجبري  استراتيجيات خاطئة 

          ألخطاء في تبسيط المقدار الجبري صاحبةالتفكير الماستراتيجيات  ):1-2(جدول رقم 

  )(Samo, 2009 )ص2+س(3

تجارب الحساب قد أثرت على تبسـيط المقـادير    الواردة أعاله أناالستراتيجيات يبدو من  

  ).أي مكونة من حد واحد(الجبرية بالسعي نحو الحصول على إجابة واحدة 

مـن الصـف    )Mark( طالباعتمد الوفي سياق آخر يتعلق بتمثيل الطلبة للكسور الجبرية، 

 Individual teaching(تجارب فردية للتعليم على  الجبرية في تعلم الكسورالثامن األساسي 

experiments ( وتم إجراء مقابلة عيادية أولية)تشـمل التـدريس،   (، وحلقات تعليمية )قبلية

  )3(االستراتيجية   )2( االستراتيجية  )1(االستراتيجية 
  )ص 2+س( 3

  ص 2+س 3

  س ص 5

  )ص 2+س ( 3

  ص 6+ س 3

  س ص 9

  )ص 2+س ( 3

  ص 2+ س 3

  ص 6+ س 3
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تبين وجود مفـاهيم   ، وقد)بعدية(، تبع ذلك إجراء مقابلة عيادية )الفرضيات وتحليل واختبار

  س بصورة خاطئة هكذا  /3بتمثيل  )Mark(خاطئة في تمثيل الكسور الجبرية حيث قام 

  

�  )(m*n6-Mark  ):1-2(ا���� ر�� V37+3/س  

(Oksuz & Middleton, 2007)  

 

دوائر سـوداء   3وتم تمثيل ذلك بالشكل كجزء من كل، حيث مثل ذلك بدائرة كبيرة بداخلها 

ألنه لم يكن يعلم ما هي قيمة س، وترك الجانب األيمن من الدائرة الكبيـرة   3لتمثيل الجزء 

فارغاً لوضع بعض الدوائر وفقاً لقيم س، وبالتالي تم نسب الجزء الموجـود للجـزء غيـر    

ن الكسر بالنسبة له سيكون عدد النقاط المظللة إلى بعض الدوائر وليس إلى الموجود، حيث أ

   (Oksuz & Middleton, 2007). الكل 

مفاهيم خاطئـة   بتدائية لديهمالمرحلة االالذين ينهون طلبة المن  وفي بعد آخر تبين أن العديد 

 بـه  قامتالذي لمشروع ل واستمراراً، (Carpenter & Levi, 2000) حول إشارة التساوي

كتابة جمل حيث طلبت من طلبة الصفين األول والثاني األساسيين  )Falkner( المعلمة فولكنر

 تمقابال وقامت بإجراءفوجئت بإجاباتهم الخاطئة، ، حيث دية تمثل حلهم للمسائل الكالميةعد

أن وكانت مبـرراتهم    8+4= +  5 على المسألة 12مع بعض الطلبة الذين أعطوا اإلجابة 

نه ال يوجد سبب منطقي يشـير إلـى أن إشـارة    أو ،إشارة التساوي هي عبارة عن مصطلح

اختارت فولكنر أن تطور فهـم تالميـذها إلشـارة    ". حسابيةإجراء عملية "التساوي ال تعني 

 Robert Davis (1964)حيث استفادت من عمل  الخاطئةالمفاهيم التساوي من خالل نقاش 

اقاً هاماً لألطفـال لمناقشـة التسـاوي حيـث     يالقضايا العددية سحيث وفرت النقاشات حول 
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، وقد تم عـرض السـؤال والـذي    أصبحت متداخلة حول المفاهيم الجبرية الحسابية األخرى

تضمن فهماً للعمليات والمتغيرات إضافة إلى التساوي، حيث طلبت فولكنر من الطلبة النظر 

ة ثم سألتهم أيهما أكبر أ أو ب، األطفال الذين ، وقالت أن المسألة صحيح2+ب= إلى المسألة أ

يعتقدون أن إشارة التساوي إشارة لعمل شيء ما واجهوا مشكلة في هذه المسـألة، فهـم قـد    

أ، وافق الطلبة على أن  إلى ب وعدم إضافة شيء ل 2يعتقدون أن ب هو أكبر بسبب إضافة 

 اتفقوا بسرعة على أن أ هو األكبر،أ ، ب هما رمزان متغيران مثلهما مثل المربع، وبعد ذلك 

وأظهرت النتائج أن األطفال يطورون فهماً للتساوي من خالل تعلمهم عن األعداد والعمليات 

  .وسيضع أسساً لتعلم الجبر في المستقبل. وسيتيح لهم هذا الفهم التفكير في التساوي. الحسابية

الكسور الجبرية كأحد الموضوعات الرئيسة في الجبر، تـم الكشـف عـن    تعلم  وفي مجال 
   ,Hall)    دراسةحيث أشارت نتائج  تبسيط الكسور الجبرية،استراتيجيات تفكير خاطئة في 

  لى الحادي عشر، في تبسيط الكسور إطلبة الصفوف من التاسع  التي أجريت على) 2002
 ً$R*N)70 (^+$Z اe4A(م  ،o+$Z)  )180ل ،10-س 3+ 2س السؤالالجبرية، حيث قدم 
                 8-س 2+ 2س                                 

من البسط والمقام ببساطة، فـي   2سباختصار  طالباً ) 44(بعض الخطوات الصحيحة، وقام 
  تركوا ولكن بحل السؤال بشكل صحيح  طالباً) 20 (وقام) 5+س(، طالباً) 41(حين أجاب 

  )4+ س(                             

   raو+3\صحيحة الطالب باإلجابة  5قام و+W( . دون -^q*V  )2-س) (5+س(  اإلجابة النهائية 
   )2-س) (4+س(                      

التالي تم إجراء مقابالت فردية مع وفي اليوم  ،5/4قاموا باختصار س في النهاية على النحو 
في تبرير الطلبة حول تحليل المقادير الجبرية حيث أشاروا وكان هناك تماثل  ،هؤالء الطلبة

هم لم يتوقعوا ذكـر  فحال  على أيوعامل مشترك،  ألنها) 2-س(، ولقد ألغوا 2وجود س إلى
  وفي مقابلة ألحد طلبة الصف الثامن حول تبسيط الكسر .القاعدة التي اعتمدوا عليها في الحل
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 في اختزال االعتماد على قاعدة غير صحيحة r- R*N ،1+2س=   1+2س3 الجبري 
                                2-ص       2-ص3            

ـ  )Kirshner & Awtry, 2004(كعامل مشترك بين البسط والمقام  3بإلغاء الكسور  ذا ، ه
كما يظهر عنـد   creative canceling)(لغاء المبدع اإل ويرتكب بعض الطلبة أخطاء تسمى

    :تبسيط المقادير الجبرية بصورة خاطئة كما يلي

  2ص+   1=  2ص+ س =  2ص+ س 
  س             2س             2س                                        
  .)Rossi, 2008(         1      =      س       =      س      أو                       

  2ص+1      2ص+ س     2ص +س                                   

 حـل المعـادالت الخطيـة أظهـرت دراسـة                   فـي  ا+&7^%. وفي صدد الحديث عن أخطـاء  

)Lee & Star, 2005(  الذين تعرضـوا  من الصف السادس  اًطالب 160والتي أجريت على

اإلضافة لكال الجانبين، (لتجربة تضمنت تقديم أربع خطوات تم خاللها حل المعادالت الخطية 

، وتعرضوا لسلسلة مـن المعـادالت   )ضرب كال الجانبين، والتوزيع، وجمع التعابير الجبرية

عشوائياً  طالباً 23الخطية غير العادية، وتم تقديم بعض التسهيالت في الحل، تبع ذلك اختيار 

وقد أظهـرت   من أجل المقابالت الفردية، وفي آخر يوم من المشروع تقدموا الختبار بعدي،

لدى ثالثة طلبة  )insertion(تحليالت إجابات الطلبة وجود نوع من األخطاء يسمى اإلدخال 

حيث ارتكبوا خطـأ   20+س4=10+س2من الذين تمت مقابلتهم كما يظهر في المثال التالي 

وإذن فقد تم انتهـاك قـانون الطـرح     ،20+س4 -س 4=10+س2 -س 4كما يلي اإلدخال 

حيـث أصـبحت                 )5+س(4)=5+س(2باإلدخال الخـاطئ للحـد، وبالمثـل ظهـر فـي      

وهنـا ظهـر    )كما يعتقد الطالب(من الطرفين  2وذلك بطرح  )5+س( 2- 4)= 5+س( 2-2

انتهاك لقانون التوزيع بالطرح من المعامل المضروب في القوس، وما كان مثيراً لالنتباه عدم 

ظهور هذا النوع من الخطأ في دراسات سابقة تناولت حل المعادلة الخطية، هذا وقد صـنفت  
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، وذلك بانتهاك قاعدة اإلشـارات  (Critic-related)األخطاء لهذا النوع إلى قسمين رئيسين 

  .تعود إلى التعميم األكثر من الالزم أو اإلفراط في التخصيص )Induction(واالستقراء 
  :@? ا+n6$ل ا+IE ?+$4-د �J"0 ا�"I-ه�G آ"- 15DEإ.-AB 0C @?ال <=ل و�) :9د ا8

  
                                          5     =1 +     30                                                                                  

                       ) 9 -2س(           3 - س                                       

حـل   طالبـاً  50طالب من اإلجابة على السؤال بطريقة صحيحة، بينما لم يستطع  10تمكن 

  :من الطلبة بطريقة خاطئة منها %62السؤال ولقد أجاب 

وجدوا قيمة عددية واحدة بسبب وجود مفاهيم خاطئة حول عـدد جـذور المعادلـة     -1

 .التربيعية

صفر بسبب وجود = ج+ب س+ 2أخطاء في تحويل المعادلة المعطاة إلى الصورة أس -2

 .تحويالت جبرية خاطئة عند إيجاد الجذور في العمليات الحسابية على الكسور

ــين قي -3 ــزة      تخم ــداد الممي ــض األع ــار بع ــق اختي ــن طري ــة س ع                      م
Akg¨un, 2006)  &Ozdemir.(  

إلجابات خاطئة عند إيجاد قيمة متغير، كما يبـين   صاحبةوتتنوع استراتيجيات التفكير الم

ــدول ــى ال  uv$%%41 ا+&7^%%.  ) 2-2(رr%%t  الج ــة عل ــي اإلجاب ــؤالف ــت                     : س إذا كان

  ، أوجد قيمة س؟30=ع+ ص+ ع، س+ص= س
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  إيجاد قيمة متغيرألخطاء في المصاحبة التفكير استراتيجيات  :2-2 جدول رقم
2008) Egodawatte,(  

  

لكشف عن طرق تفكير الطلبة اواستمراراً ألنماط استراتيجيات التفكير المصاحبة ألخطاء تم  

التـي   ) (Steinle et al., 2008في دراسة في القيم العددية لحل المعادالت الجبرية البسيطة

سنوات  7بعمر  اًطالب 228على حيث أجريت ) ,Fujii 2003(اعتمد في إعدادها على عمل 

األخطاء نماط أظهرت النتائج أن أكثر أ، Melbourne)( سنوات في ملبورن 8بعمر  139و

بطريقة خاطئة بإعطاء  12=س+س+أجابوا عن قيمة س في المعادلة سظهرت عندما  شيوعاً

بعض الطلبة  عتقادكان هناك خطأ في اف 16=ص+قيم مختلفة للمتغير س، أما البند التالي س

 ،جابة الوحيدة ألنهم يعتبرون أن جميع المعادالت لها حل واحـد هي اإل 8=ص=ن سأعلى 

كانت صحيحة بشأن هذه البنود فـي   لبةالط من %10أظهرت إجابات الطلبة أن أقل من  كما

  .في المستوى العام %30 إلى %20 هما من أكثر أنماط األخطاء شيوعاًحين أن

  التفكير المحتمل المؤدي لألخطاء  االستراتيجية المستخدمة
  .االعتماد على المعادلة الثانية فقط، واعتبار س، ص، ع متساويين  30/3=س
  30=ع +ص+س

5+10 +15=30  

  5=س

  

  .تخمين القيم ومراعاة زيادة القيم حسب الموقع في الترتيب الهجائي

  30=ع +ص +س

  30= س 

  
  .GUVC اQRC (S-T)B ا�N+ O�P-وي :$1ًا أّن ا�(1اض

  30=ع +ص+س

  ع-ص  -30= س 

  
WP� 0�  .ا,B("-د B & ا9BYاد ا�"=.=دة �) ا�"R-د

          30   =س 
  ع+ص      

  
  .ا8ش-رة 1Zب A�C س ، ص 9Cل اZ8-�0ا�(1اض 
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المستخدمة في حـل   العمليةفقد قامت بدراسة هدفت إلى تحليل  ,kieran) 1998(أما كيران 

وتستعرض الدراسـة النتـائج   . المعادالت الجبرية وتحديد مكافئاتها في مراحل التعليم المبكر

اشتملت المرحلة األولى . التي توصلت إليها من خالل ثالث مراحل مرت بها حول تعلم الجبر

 12،13الصف السابع والذين تراوحت أعمارهم مـا بـين    على مقابالت مع عشرة من طلبة

وذلك بغرض الكشف عن بعض األفكار التي لديهم حول المعادالت وطرق حلها قبـل   ،سنة

تم إشراك ستة طلبة منهم في المرحلة الثانية من الدراسة و. البدء في تعليمهم موضوع الجبر

ة شهرين، تم خاللها التركيز علـى  والتي احتوت على تعليم الطلبة طرق حل المعادالت لمد

وقد ركزت المقابالت القبلية والبعدية  اإلجراءات المنتظمة لتنفيذ العملية على طرفي المعادلة،

يجاد المكافئات لها، أما المرحلة الثالثة فقد احتـوت علـى   إللمرحلة الثانية على المعادالت و

ة الصف الثامن وحتـى الصـف   الصفوف العليا من طلب نخرين مآمقابالت مع تسعة طلبة 

اإلجراءات  الحادي عشر، ومن لهم تجربة أكبر في موضوع الجبر، وذلك بغرض الكشف عن

التي يتبعونها في حل المعادالت واألخطاء التي يرتكبونها، وكذا طرق تحديد أزواج المعادالت 

دئون ممـن أعطـوا   كما تمت أيضاً مقارنة أساليبهم مع األساليب التي يتبعها المبت. المتكافئة

باينين لحل المسائل الجبرية، واتضح توقد كشفت الدراسة عن وجود مسارين م. المسائل نفسها

ووجد أيضـاً أن  . درسوا بهاأن أفراد المجموعة األولى كانوا أكثر تقبالً للطريقة التي  أيضاً

هم لحـل  هناك عالقة بين نظرتي أفراد الدراسة اتجاه المعادالت والطريقـة المفضـلة لـدي   

  . الجبرية المعادالت

 التمثيل الجبري لألفكار الهندسـية،  فيألخطاء  صاحبةلماالتفكير ستراتيجيات الوفي تحليل 

إليجـاد مسـاحة    ظهر ذلك في عدم مقدرة الطلبة على تحديد نوع العملية الالزمة للمسـألة 

  ).4-2(و) 3-2(المستطيل كما يبين الجدوالن رقم  
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  في إيجاد مساحة المستطيلألخطاء التفكير المصاحبة استراتيجيات  :) 3-2(جدول رقم 
                                           )2008 Egodawatte,                (             5          5  

                   س              2                                                                                                

  

                                                           إيجاد مساحة المستطيل ألخطاء في المصاحبة التفكير استراتيجيات :)24-( رقم جدول
Samo, 2009)                                                (                   4          

  س      4                                                                            

  )4(االستراتيجية   )3(االستراتيجية   )2( االستراتيجية  )1(االستراتيجية 
 m*&4V6+ل ا,Z=  ،4س  

 m*&4V6+ض ا�: =4  

 .N$V6+ض× ا+&,ل = ا�S+ا  

  .N$V6+4 ×   4=    ا  

  .N$V6+16=        ا  

 m*&4V6+ل ا,Z = ،4س  

 m*&4V6+ض ا�: =4  

 .N$V6+ض× ا+&,ل = ا�S+ا  

  .N$V6+س×  4   =ا  

  .N$V6+س 4=    ا  

.N$V6+ض× ا+&,ل = ا�S+ا  

  .N$V6+4س،( 4= ا(  

  .N$V6+س16=    ا  

  .N$V6+4×س 4= ا  

  .N$V6+س16=  ا  

  

 أخطاء في تحديـد الطـول بأنـه    لبةالطلدى أن  يظهر من خالل االستراتيجيات المستخدمة 

أثنـاء  ، وغير واضـح متغير اللمفهوم  همتصورأن اإلجابات ومن الواضح من هذه  ،4+س

اً، متر 12أجابوا ؟ ماذا سيكون الطول 4و 8ذا كان طول المستطيل إ لهمعندما قيل المقابالت 

ذا إليس لديهم فكرة واضحة عن الكيفية التي يمكن أن تحصل على طـول   ههذا يدل على أن

للحصول على طول  اًواضح اًفهم مالبيانات إلى أن لديه وتشير .كان جزء يحتوي على متغير

  التفكير المحتمل المصاحب لألخطاء  االستراتيجية المستخدمة
  5*2+س

  10+س

  
  ..-0C دون ا@([9ام اJY=اسآ(-0C ا8

  2+س* 5

  2+س5

  
0PC-N�  .%$# ا,@(1ا+�0�I ا
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االستراتيجية على سبيل المثال في . 4+سعلى كتابة  ينقادر وانوكيلكن لم  ينبغي اإلضافة،

الفهـم   من الضوء على  مزيداً نوال شك أ). 4،س(أن على فكرة واضحة  لدى الطلبة، )3(

 شـيوعاً  األكثراألسلوب و ،ساعدهم في رمزية التمثيليال  األحيانالنظري للعملية في بعض 

ستخدام المتغير فـي  محدودية الفهم النظري ال، بسبب س التجاهل الكلي للمتغيرلدى الطلبة 

أن الطـالب يشـعرون    هـي  وعالوة على ذلك، فإن البيانات التي تم تحديدها أيضاً. الجبر

  . صعوبة في االنتقال من الحساب إلى الجبرب

 خطـاء عنـد حـل   أما فيما يتعلق بالحديث عن استراتيجيات التفكير المصاحبة للوقوع في أ

 بتطبيق اختبار في الجبر) (Egodawatte, 2008المسائل الجبرية الكالمية، فقد قام ايجودوت 

على طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين في إحدى المدارس العليا  اًمكون من ثالثين بند

 ,Newman)اعتمد في إعدادها على أعمـال      ةمقابالت فردي كما وأجرى في سريالنكا،

1977; Casey, 1978; Cements, 1980)  تم اختيارهم بطريقة  اًطالب) 64(وتمت مقابلة

تضمن أكبر تشكيلة من األخطاء التي وقع فيها الطلبة، وذلك بعد أسبوعين من تطبيق االختبار 

وتم تسجيلها سمعياً، حيث طلب منهم حل أسئلة على ورقة وتقديم تفسيرات شفوية على حلهم 

دقيقة، ولقد صنفت األسئلة الرئيسة في  30-15الضرورة ولقد استغرقت كل مقابلة من عند 

/ القراءة، والفهم، والتفسـير، واالسـتراتيجية  : المقابالت إلى ثمانية أقسام رئيسة هيجدول 

  .اختيار المهارات، والعملية، والترميز، والتعزيز، والتحقق

لنتائج أن أكبر عدد من األخطاء ظهـر أثنـاء   ومن تحليل إجابات الطلبة الخاطئة أظهرت ا 

، %21.9من عملية الحل، تبع ذلك أخطـاء الفهـم وبلغـت     %57.8مرحلة العملية وبلغت 
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، كما ال يوجد لدى الطلبة أي مشاكل فـي  %4.7، وأخطاء التحقق %15.6وأخطاء الترميز 

  . قراءة األسئلة

 %:49.4الخطأ تحويل المسائل الكالمية إلى لغة جبرية وبلغت نسبة  -1

، وآ%$ن م>6%,ع   )Nimala(أآ^%� X%BرA kB%\,ات مAmala (     9%(إذا كانـت  : كان السـؤال 

 $6a/�6:28  �6: x7^/ rآ ،.\A)Amala( rtول ر)<+5-2(؟ ا ( uv$4\+9 ا*^/:  

� ا+N${6^. )'&$ء @? -m/,h ا+XV6+. ا+z3م*. :)5-2(جدول رقم *3L4+ا-*>*$ت ا�4AاU+إ  .>+

./�^�) 2008 Egodawatte,(  

جبرية، حيث يحاول الطلبة هناك فهم غير صحيح للمفاهيم األساسية الذي يحتاج لبناء عالقة 

األحيان أن يترجموا كلمة بكلمة من المسألة إلى اللغة الجبرية التي يحدث خاللهـا  في أغلب 

  .تحويالت خاطئة

  لألخطاء صاحبالتفكير المحتمل الم  االستراتيجية المستخدمة
 �6:)Amala(  =س  

 �6:)Nimala= ( 4+س  

�9C 0ون ^N"�اT)B-ر ا�"(1�aات �`B"-ر �5- %$# ا�1)+�_ آ"- +15D �( ا
1Eد-P"�  .16اB-ة ا

 �6:)Amala = (س  

 �6:)Nimala = (4 س  

�U*� ا1T)B س% bC-N�أي ."6 e(1�a ) ا�Od(س  4%$#  4+$# ا�($1�U ا
fC-g e6.  

  .س 4مثل  4+ اعتبار المتغيرات لها نفس الترتيب الصحيح لكن ضم س

 �6:)Amala = (س  

 �6:)Nimala = (ص  

�= ص  –س  4LT  

  28=ص+ س 

  

  .نفس التفكير السابق لكنه يستخدم متغيرين

 �6:)Amala = (س  

 �6:)Nimala = (ص  

  28=ص+ص،  س= 4+س

  .الترجمة المباشرة لكلمات المسألة دون مراعاة المقادير الجبرية



76 

 

 

 

ودراسـة وولمـان   ) Rosnick & Clement, 1980( كلمنـت روزنـك و اهتمت دراسـة  

)Wollman, 1983 (أثناء ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت رمزية، مثل المسألة التالية:  

بـأن عـدد    في الجامعة علماً المعلمينأكتب معادلة تعبر عن العالقة بين عدد الطالب وعدد 

 م، والحـرف  الطلبةعلى عدد  داللةللط  الحرفاستخدم  المعلمين،ستة أضعاف عدد  الطلبة

نصف الطالب في الدراستين ترجموا المسألة السابقة إلى لمعلمين، ما يقارب على عدد ا داللةلل

هؤالء الطالب كانوا مقتنعين بأن إجـابتهم   م 6=من المعادلة الصحيحة وهي ط بدالً م=ط 6

والمعادلة " عدد الطالب×  6"من  بدالً" طالبستة "ط كانت تعني بالنسبة لهم  6صحيحة ألن 

" المعلمـين عدد الطالب يساوي عدد ×  6"من  بدالً" معلمقابل كل تستة طالب " يتعن م=ط 6

  .وهو ما يخالف المعنى الموجود في المسألة

علـى صـعوبة    كلمنتفي النتائج فبينما أكدت دراسة روزنك و كبيراً ن تبايناًاتباينت الدراست

ولمان ونى عندهم ، جاءت دراسة خطاء عندما تكون متأصلة عند الطالب ولها معتصحيح األ

دقائق تدريس كافية لتصحيح مفـاهيم   10في دراسة وولمان كانت و  .كد على عكس ذلكؤلت

ففـي  ، هو الحل الصحيح للمسألة أعالهم  = ط 6كانوا يعتقدون أن  17من أصل  اًطالب 16

المسائل الكالمية الجبرية على الطلبة التركيز في تمثيل المسألة بتعابير جبرية أوالً، كمـا أن  

الطلبة غالباً ما يمكنهم وصف إجراءات الحل لفظاً إال أنه ال يمكنهم معرفة التمثيل الجبـري  

والتي هدفت إلى البحث حول   (Swafford & Langrall, 2000)ففي دراسة . لإلجراءات

تعمال طلبة الصف السادس للمعادالت لوصف وتمثيل المشكالت في تعلم الجبر الرسـمي،  اس

من اإلناث من مستويات متوسطة ومرتفعة، حيث قـدم   5منهم ذكور و 5طلبة  10تم مقابلة 

أظهـرت  ، ولقد سائل تمثل معادالت خطية وال خطيةلهم سلسلة من المهمات ممثلة في ست م
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م حاالت المشكلة ولكتابة المعادالت باستخدام المتغيرات في أغلـب  النتائج قدرة رائعة لتعمي

األحيان، بالرغم من أن غالبية الطلبة قادرون على كتابة المعادالت، إال أنهم استخدموها بشكل 

نادر في حل المشكالت ذات العالقة، وهذا يثير أسئلة حول قدرة المنهج األكثر مالئمة للبناء 

  . سية للجبرعلى معرفة الطالب الحد
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  :ملخص الدراسات السابقة

موضوعات رياضية واسعة المجال األخطاء في بعضها تناول  الدراسات السابقة أنّمن  يتبين 

 Concepts in Secondary المفاهيم في الرياضيات والعلوم الثانوية كمشروع

Mathematics and Science )CSMS( ،واألخطاء في مشروع االستراتيجيات و

 ،Strategies and Errors in Secondary Mathematics (SESM) الرياضيات الثانوية

في حين تناول بعضها موضوعات . وبالتالي اتصفت أنماط األخطاء المنبثقة عنها بالعمومية

؛ 1993البستنجي،  ؛2006أB, :,اد، (من الرياضيات كالحساب  في تناولها فرعاً أكثر تحديداً

 Cutugno(والهندسة ) Sadi, 2007 ;Elbrink, 2007 ;Blando, 1989 ; 2007،الهزايمة

& Spagnolo, 2002 1؛Orhun, 200 ؛ القدسي، 2005البدور،  ؛2006أبو عواد، ؛

أخطاء  الكشف عنكما لوحظ اقتصار معظم الدراسات في  وغيرها،) 2003، ؛ النور2006

  .التشخيصية االختبارات من خاللالطلبة 

حيث زخر ميدان تعليم الرياضيات بدراسات متنوعة قامت على منهجية تحليل األخطاء، 

 ؛1989الطيطي، ؛ 2006أبو عواد، ( المفاهيم الجبريةوجدت العديد من األخطاء الشائعة في و
(Dawkins, 2006; Hunter, 1995; Larson et al., 2001; Sleeman, et al., 1989 

تنوع استراتيجيات التفكير المصاحبة ألخطاء الطلبة في المفاهيم الجبرية األساسية  كما لوحظ

والذي انعكس ، م خصائص غير صحيحة للنظام الجبريوالتي اعتمدت أساساً على استخدا

لى وجود إتم التوصل  ية الجبرية األساسية لدى الطلبة، حيثفي البن على صورة خلل

جراءات واإلوالتعميمات فية لدى الطلبة تتعلق بالمفاهيم تصورات خاطئة في البنية المعر

  .الرياضية المتضمنة في الكتب المدرسية
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يمكن وصف استراتيجيات التفكير لدى الطلبة والمصاحبة ألخطاء في حل المسائل الجبرية  

ها هذا يبين أن المفاهيم الجبرية في أذهان الطلبة عبارة عن كيانات مستقلة بذات. بأنها متنوعة

ال توجد عالقات أو روابط بينها، كما ويمتلك الطلبة بعض التعميمات الخاطئة         

  ).2004اليونس، (إضافة إلى االستناد على خوارزميات غير صحيحة  ،)2008العدوي، (

عديدة من األخطاء المرتكبة من قبل الطلبة نتيجة  اًوتبين من هذه الدراسات أن هناك أنماط 

لى عدم استخدام قواعد النظام الجبري بشكل إضافة إلعدم استخدام الطرق السليمة للحل، 

نقص وعجز لدى الطلبة في معرفة وفهم البنية الجبرية األساسية وظهر على صورة  .صحيح

  .بشكل عام

عدد من الطلبة للكشف عن استراتيجيات األبحاث إجراء مقابالت فردية ل بعضتناولت و

 ;Clement, 1982) المصاحبة ألخطاء عند حل مسائل جبرية) طرق الحل(التفكير 

Egodawatte, 2008; Lee & Star, 2005; Samo, 2009 (  ولقد أشارت المقابالت إلى

عدم مقدرة  ،  كما ظهروجود ضعف في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في الجبر لدى الطلبة

محدودية الفهم  ، بسببإليجاد مساحة المستطيل الطلبة على تحديد نوع العملية الالزمة للمسألة

  .Egodawatte, 2008; Samo, 2009)( ستخدام المتغير في الجبرالنظري ال

زت عن الدراسات تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في الهدف، لكنها تميهذا و

عداد االختبار التشخيصي إاستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في ، حيث بأنها أعمقالسابقة 

  .للدراسة الحالية وتحديد طريقة التحليل
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 الفصل الثالث

  جراءات الدراسةإ

وطريقة  ،وعينة الدراسة ،منهج الدراسة ومجتمع الدراسةلكل من  يتناول هذا الفصل وصفاً

وإجراءات حساب الصدق والثبات،  ،وطريقة إعدادها ،وأدوات الدراسة المستخدمة ،اختيارها

جراءات التي قامت بها الباحثة بهدف اإل، إضافة إلى دخالهاإوآليات جمع البيانات وطرق 

األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية وأنماط  وهي استكشاف ،تحقيق أهداف الدراسة

على استراتيجيات التفكير  ، والتعرفاألساسيين الثامن والعاشرلصفين تكرارها في كل من ا

نفس عند حل  خطاء، إضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه األالمصاحبة لهذه األخطاء

  .ىالمسائل و مسائل مشابهة مرة أخر

  منهج الدراسة

احتساب النسب فالجزء الكمي تضمن  ،)وصفيال(والكيفي  كمياتبع في هذه الدراسة المنهج ال

فيما تمثل  ،المئوية لكل نوع من أنواع األخطاء التي وقع فيها الطلبة في االختبار التشخيصي

بعمق على استراتيجيات بهدف التعرف لمقابالت فردية وتحليلها الباحثة  الجزء الكيفي بإجراء

برية األساسية، التفكير التي يستخدمها الطلبة والمصاحبة ألخطائهم الشائعة في المفاهيم الج

  .ومعرفة مدى ثباتها لديهم

  مجتمع الدراسة 

ة في مدارس الحكوم ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيينتكو
التابعة لمديرية القدس ومدارس وكالة الغوث الدولية في مدينة القدس الشرقية للعام الدراسي 
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 السجالت الرسمية لدى وزارة التربية والتعليم العاليعددهم في البالغ و ،2009/2010
مدرسة  )49(موزعين على ) أنثى 1790ذكر،  1054( وطالبة طالب )2844( الفلسطينية
يبين ، )17(، ووكالة )83(شعبة، حكومة  )100(،  وموزعين على )5(، ووكالة )26(حكومة 
  :بعض اإلحصائيات حول مجتمع الدراسة 1-3رقم الجدول 

  توزيع مجتمع الدراسة :1- 3جدول رقم 

  من حيث أعداد المدارس والشعب والطلبة حسب جهة اإلشراف
  	��ا���اف    


  ا��

                  
������ ا���س -���  

                  
  وآ��� ا���ث ا��و���

                  
��ع��  ا�

 �د   

  ا���ارس

 �د 

  ا�$#"

 �د 

  ا�'&%�

 �د 

  ا���ارس

 �د 

  ا�$#"

 �د 

  ا�'&%�

 �د 

  ا���ارس

 �د 

  ا�$#"

 �د 

  ا�'&%�

  1493  52  28  396  11  5  1097  41  23  الثامن

  1351  48  21  205  6  2  1146  42  19  العاشر

  عينة الدراسة

تتكون من  )simple random sample(اختيار عينة عشوائية بسيطة تم قبل جمع البيانات، 

، مدارس في القدس الشرقية 10موزعين على  تقريباً وطالبةطالب ) 584( شعبة وتتضمن 20

عينة الدراسة شعب طالباً وطالبة من أفراد )20(نة من باإلضافة إلى عينة عشوائية مكو.  

من الصف شعب  10(موزعة على النحو التالي  ةشعب )20(من  حيث تكونت عينة الدراسة

القدس  من مدارسمن عدد الشعب،  %20أي بنسبة ) العاشرمن الصف  شعب 10و، الثامن

الحكومية التابعة لمديرية القدس، والتابعة لوكالة الغوث الدولية، ثم تم اختيار الشعب  الشرقية

فرداً من ) 51(هذا وقد استثني  .)584(وبلغ عدد الطلبة  من هذه المدارس بطريقة عشوائية

    طالباً وطالبة في) 533(هذه العينة ألسباب تتعلق بالغياب، حيث تم تطبيق الدراسة على 
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الحكومية التابعة لمديرية القدس، والتابعة لوكالة الغوث  القدس الشرقيةشعبة في مدارس  20

ويظهر الجدول . طالباً وطالبة) 529(، وبعد جمع البيانات أصبح العدد المؤهل للتحليل ةالدولي

  .اإلحصائيات حول عينة الدراسة )2-3(رقم 

  توزيع عينة الدراسة: 2- 3جدول رقم 
  حسب الصف وجهة اإلشرافشعب العينة 

  .حصائيات حول عينة الدراسةاإل )4-3، 3-3(رقم ويظهر الجدولين 

  توزيع طلبة عينة الدراسة :)3-3(جدول رقم 

  حسب المدرسة وجهة اإلشراف وعدد الطلبة وعدد الشعب للصف الثامن األساسي

  عدد الشعب  عدد الطلبة  جهة اإلشراف  المدرسة
  2  54  المدارس الحكومية  مدرسة أ األساسية للبنات

  2  46  المدارس الحكومية  مدرسة ب األساسية للبنات

  1  28  المدارس الحكومية  مدرسة ج األساسية للذكور

  1  28  المدارس الحكومية  مدرسة د األساسية للبنات

  1  30  المدارس الحكومية  مدرسة هـ األساسية للبنات

  1  24  مدارس وكالة الغوث  مدرسة ع األساسية للذكور

  2  80  مدارس وكالة الغوث  مدرسة و األساسية للبنات
      

  المجموع
 

290  

 

10  

           
  	�� ا)��اف         


  ا��

      
  القدس/ المدارس الحكومية 

      
  مدارس وكالة الغوث

        
  المجموع

  10  3  7  الثامن

  10  2  8  العاشر

  20  5  15  المجموع
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  طلبة عينة الدراسة توزيع ):4-3(جدول رقم 

  حسب المدرسة وجهة اإلشراف وعدد الطلبة وعدد الشعب للصف العاشر األساسي

  عدد الشعب  عدد الطلبة  جهة االشراف  المدرسة
  2  37  المدارس الحكومية  مدرسة ز األساسية للذكور

  2  45  المدارس الحكومية  مدرسة ب األساسية للبنات

  1  31  الحكوميةالمدارس   مدرسة د األساسية للبنات

  1  24  المدارس الحكومية  مدرسة ش األساسية للذكور

  1  22  المدارس الحكومية  مدرسة ك األساسية للبنات

  2  47  مدارس وكالة الغوث  مدرسة ع األساسية للذكور

  1  37  مدارس وكالة الغوث  مدرسة و األساسية للبنات

  المجموع
        
243  

        
10  

  

  أدوات الدراسة

في المفاهيم تشخيصي مقالي  اختبار: هذه الدراسة على أداتين في جمع البيانات، هما اعتمدت

فردية، لتوفر عمقاً في الكشف عن استراتيجيات التفكير  ومقابالت الجبرية األساسية،

المصاحبة للوقوع في األخطاء الشائعة ومعرفة مدى ثباتها لدى الطلبة، وفيما يأتي تفصيل لكل 

  :أداة

  الختبار التشخيصيا - أوالً

لى الكشف عن األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر إهدف هذا االختبار 

نيت فقرات لتشخيص أداء الطلبة بفاعلية، ب، واألساسيين في المفاهيم الجبرية األساسية
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من أن  جابته، بدالًإبحيث تعطي الفرصة للطالب للتعبير عن  من نوع األسئلة المقالية االختبار

  .، ولتجنب تخمين اإلجابةجابات معطاةإجابة من بين عدة يختار اإل

 :بناء األداة

تم بناء اعتماداً على شبكة تسلسل المفاهيم والمهارات المرتبطة بالمفاهيم الجبرية األساسية، 

األدب اإلطالع على  بعدأداة شاملة لتشخيص األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية 

)  Esty, 1997; Larson, Hostetler & Heyd, 1985؛2004محمد، (ي مثل التربو

أبو سالم، ( والدراسات التي تناولت مجال األخطاء لدى الطلبة في موضوع الجبر منها

؛ 2004؛ اليونس 2008العدوي، ؛ 1989 الطيطي، ؛1999 ضبابات،؛ 2003، أحمد؛ 1994
Carpenter, 1999; Clement, Kirshner & Awtry, 2004; Falkner & Levi, 

1982; Grossman, 1996; Hall, 2002; Lim, 2006;  Linsell, et al. 2007;    

Schonfeld, 2005;Olivier, 1989( الجبر إعداد قائمة باألخطاء في مفاهيم  حيث تم

األساسية كما وردت في األدب التربوى وأخذ منها ما يتالئم مع مستوى الصفين الثامن 

 من ذوي الخبرة في معلمين) 7(إجراء مقابالت مع في فلسطين، وتم  األساسيين والعاشر

طلب منهم تزويد الباحثة بقائمة مقترحة لألخطاء التي يقع فيها الطلبة و نفس الموضوع تدريس

كما أن الخبرة الشخصية للباحثة في تدريس الموضوع، واألخذ بآراء ، في هذا الموضوع

  .المحكمين أضاف لهذه األداة بنوداًواقتراحات 

بحيث غطّت كافة  ،من نوع األسئلة المقالية التشخيصي تم إعداد فقرات هذا االختبارو 

تم مراعاة نوع األسئلة حيث كانت متوسطة الصعوبة، بحيث لم وقد عناصر الموضوع، 

سئلة معياراً في ، حيث لم تكن سهولة أو صعوبة األ)فوقينللطلبة المت(تتضمن أسئلة تمييزية 
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الباحثة قائمة لوصف األخطاء المتوقعة لدى طلبة الصفين الثامن  وأعدتتصميم االختبار، 

والعاشر في المفاهيم الجبرية األساسية في ضوء ما أشارت له نتائج الدراسات السابقة واألدب 

في المفاهيم  الشائعة األخطاءقائمة ) ب - 1(ويبين الملحق  التربوي وخبرة المعلمين والمحكمين

   .ومصادر الحصول عليها االختبارالجبرية األساسية مع أسئلة 

  :لقد تم بناء اختبارين مقاليين وهما

لتحديد األخطاء الشائعة  سؤاالً) 22(ويشمل  األساسيالثامن  أعطي لطلبة الصف) أ(اختبار - 

 .لجبرية األساسيةلديهم ولتحديد نسبة الطلبة الذين يعانون من ضعف في المفاهيم ا

 االختبار بحيث ضم سؤاالً) 50(ويشمل صف العاشر األساسي أعطي لطلبة ال) ب(اختبار - 

أكثر باألخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  ليعطي عمقاً ًسؤاال )28(إضافة إلى ) أ(

ن تلك لغرض من الدراسة، غطى االختبارامع ا لدى الطلبة الخاص بصفهم، وانسجاماً

األخطاء المحددة في األدب التربوي، بما في ذلك حل المسائل حيث تمثل هذه المفاهيم 

  للطلبة بهدف مالحظة األخطاء الشائعة في االستجابة لهاوالمهارات بنوداً اختبارية تعطى 

  .)ب -2( الملحقكما يبين 

  زمن االختبار

من طلبة  طالباً وطالبة) 52(البالغ عددها  بعد عرض االختبار على العينة االستطالعية

عن في مدرسة ن للبنات، ومدرسة ف للذكور، حيث قاموا باإلجابة  الصفين الثامن والعاشر

أسئلة أسئلة االختبار لتحديد مدى مالئمة الوقت المخصص وإجراء التعديالت الالزمة في بناء 

    ) أ( االختبارستغرق بار، حيث يمن االختتم تحديد زولحساب ثبات االختبار، االختبار، 
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جراء إوقامت الباحثة ب دقيقة، 90ستغرق يف )ب( االختباردقيقة بواقع حصة كاملة، أما  40

  .التعديالت الالزمة، ومن ثم تم وضع االختبار في صورته النهائية

  تعليمات االختبار

  .الطالبة، اسم المدرسة، الصف/الطالباسم : كانت تعليمات االختبار بعد كتابة البيانات التالية

 . جابة عليهقراءة كل سؤال بتمعن قبل بدء اإل •

 .عدم التسرع في اإلجابة مباشرة وإنما التفكير في الحل •

 .كتابة خطوات الحل بالتفصيل في الفراغ المخصص لكل سؤال •

بالزمن  ستطيع اإلجابة عن جميع األسئلة الموجودة في ورقة االختبارالوقت بحيث تع يوزت •

 .المخصص لالختبار

 .عند تغير أي إجابة، يجب مسح اإلجابة األولى نهائياً •

 .التوقف عن الكتابة عند اإلعالن في نهاية الوقت •

  االختبارصدق 

         أعضاء 9 تالمحكمين ضم لجنة منعلى  قياس صدق المحتوى بعرض االختبارتم 

حيث أرسلت الباحثة رسالة للمحكمين  ، )ماجستير أساليب تدريس رياضيات 6دكتوراة، و 3(

على كشف أخطاء الطلبة الشائعة في ) أ، ب(للتحقق من قدرة االختبارين )  أ -2الملحق (

ووضوحها ) الثامن، العاشر(المفاهيم الجبرية األساسية، ومدى مالئمة األسئلة لمستوى الصف 
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من تعديل اقتراحاتهم تقديم وسالمة اللغة، ومدى مناسبة الوقت لعدد األسئلة حيث طلب منهم 

  .وحذف وإضافة وأي مالحظات أخرى

ولقد أجمع المحكمون على أن األسئلة كانت شاملة، ومناسبة لموضوع الدراسة، وطلب 

  .بعضهم إجراء بعض التعديالت على اللغة لبعض األسئلة، وقد تم ذلك

 ختباراالثبات 

، حيث قامت الباحثة بتطبيق )test retest( تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار

وأعيد  ،تهاخارج عينأفراد مجتمع الدراسة ومن  االستطالعيةعينة العلى  )أ، ب(بن االختبار

معامل ارتباط تطبيق االختبار على هذه العينة مرة أخرى بعد مضي أسبوعين، وحسب 

و ) أ(لالختبار  )0.87(بيرسون بين عالمات الطلبة في التطبيق األول والثاني وكان يساوي 

لجميع أفراد العينة بعد  )α(، وتم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا )ب(لالختبار ) 0.85(

  ).ب(لالختبار ) 0.79(و) أ(لالختبار  )0.81(وكان يساوي التطبيق الفعلي لالختبار 

  تطبيق األداة

شعبة في  20من طالب وطالبة  )533(طبقت األداة بعد التأكد من صدق االختبار وثباته على 

حيث تم تطبيق األداة على عينة الدراسة بإشراف الباحثة مدارس، بشكل غير متزامن،  10

  .2009/2010خالل شهر أيلول من العام الدراسي 

تم توضيح الهدف من االختبار بأنه من أجل دراسة تربوية، وأن إجابات الطلبة ستكون  وقد

يلهم خالل العام الدراسي، وتم تلخيص ورقة التعليمات قبل موضع ثقة، ولن تؤثر على تحص

  .بدء الطلبة باإلجابة عن االختبار
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  ماوترميزه تصحيح االختبارين

  املى ترميزهإ لكيفية تصحيح االختبارين إضافةوفيما يلي وصف 

  :تصحيح االختبارين

   وجمع إجابات الطلبة حسب الصف والمدرسة، تم استثناء   ) ب أ،(بعد تطبيق االختبارين 

أوراق إجابة بسبب عدم استيفاء شروط اإلستجابة المقبولة، وبالتالي أصبح العدد المؤهل  4

بوضع إجابة االختبار النموذجية كما يظهر ، وقامت الباحثة وطالبة طالبٍ 529للتحليل إجابة 

  . الطلبةثم صححت أوراق ) ج- 2(في الملحق 

من طلبة طالباً وطالبة  25مراجعة طرق الحل التي اتبعها وضع تصنيف أولي والذي تم ب تم

، واستخلصت أنماط األخطاء التي جابة عن االختبار التشخيصيفي اإلشعب عينة الدراسة 

لغرض إجراء (يرتكبونها عند حل مسائل جبرية، ثم تبع ذلك بناء جدول تضمن رقم الطالب 

في االختبارات المعدة لذلك، وبعد الصفين  طلبة واألخطاء التي وقع فيها) الفردية المقابالت

ذلك بدأت عملية رصد األخطاء لجميع الطلبة، وعند التعرض لخطأ جديد لم يرد ضمن 

التصنيف األولي في الجدول، تم إضافة عنوان جديد لذلك، واستمرت عملية رصد األخطاء 

لى االعتماد على مراجعة إضافة إ، حتى اكتملت قائمة الطلبة وإضافة عناوين جديدة لألخطاء

التصنيفات التي وردت في األدب التربوي، نتج عنها الصورة النهائية التي جاءت في  ضبع

جرائية، وأخطاء إة، وأخطاء التعميمات، وأخطاء أربعة أصناف، وتمثلت في أخطاء مفاهيمي

  .متنوعة أخرى
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   ترميز البيانات

من  لكلوأ:&*~ هP{ ا+^*$1$ت رم,زًا '$T. (excel) أدخلت البيانات على برنامج إكسل 

غير (ولكل إجابة غير منطقية  كل سؤالن اإلجابات الخاطئة لنمط م اإلجابات الصحيحة ولكل

  ).األسئلة المتروكة(وأعطي رمز لعدم اإلجابة ) مقبولة رياضياً

  المقابالت الفردية - ثانياً

  ةهدف المقابل

في المفاهيم الجبرية  األساسيين هدفت المقابلة إلى تقصي أخطاء طلبة الصفين الثامن والعاشر

للوقوع في األخطاء ومـدى ثباتهـا، وألن    صاحبةاألساسية ومعرفة استراتيجيات التفكير الم

جابات الخاطئة إلمكانية توضيح وإعادة طـرح أسـئلة   في الكشف عن اإل المقابلة توفر عمقاً

كمـا يبـين    تفسر إجابات األسئلة الخاطئة الواردة في االختبار المقالي لدى الطلبـة بصورة 

، وتكمن أهمية هذه األداة في تتبع استجابات الطلبة الخاطئـة ومعرفـة مـدى    )أ -3(الملحق 

على قناعات وقواعد غير صـحيحة، ألن   اًأم قائم اًذا كان الخطأ عشوائيإثباتها، ومعرفة فيما 

رة ما من فقرات االختبار ال يعطي الباحثة صورة واضحة عن العملية التـي  اإلخفاق في فق

أنه من الصعب اكتشاف بعـض األخطـاء الجبريـة     كما .استخدمها الطالب في حل مسألة

، وتستخدم المناقشة أثناء المقابلـة  )1989شوق، ( والخوارزميات الخاطئة دون مقابلة فردية

ور في ذهن الطالب، كما ويسـتخدم أسـلوب التفكيـر    للتعرف على عمليات التفكير التي تد

بصوت عال أثناء حل المسائل، وذلك بأن يعطى الطالب مسألة تتضمن الموقف الذي يرغب 

  ).2000عبيد، المفتي والقمص، (تشخيصه 
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  خطوات إجراء المقابلة

 طالباً) 20( تم اختياربعد تطبيقه على أفراد العينة،  في ضوء نتائج تصحيح االختبار

ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من  وطالبة طالباً) 62(من  وطالبة بطريقة عشوائية

لعاشر، ومثلهم من الصف ا الثامنطالب من الصف  10تم اختيار ، حيث فقرات االختبار

  مقابلتهم تتوزيع الطلبة الذين تم )5-3(ويبين الجدول رقم 

  توزيع الطلبة الذين تمت مقابلتهم حسب الصف وجهة اإلشراف :)5-3(رقم الجدول 
  	�� ا)��اف           

    
  ا��

          
 0�6=Uh�  ا�9Pس/ ا�"9ارس ا

          
  96ارس وآ-�0 ا�a=ث

            
  ا�"I"=ع

A6-!�  10  4  6  ا

  10  3  7  ا�R-ش1

  20  7  13  ا�"I"=ع

  

استغرقت كل مقابلة ما ،)أ -3(كما يبين الملحق  معهم فردية مقابالتالباحثة بإجراء  قامتو 

توحيد  ومن أجل، تحريرياًت صوتياً، ثم تم تفريغها سجلحيث  ،دقيقة 90- 45بين 

كما  لتفريغ المقابلةإعداد نموذج تم اء هذه المقابالت، تم خالل أداإلجراءات وااللتزام بما 

   :حتوي على ما يلياحيث  ،)ب -3(يظهر في الملحق 

، والطلب من الطالب التشخيصيطرح السؤال بنفس الصياغة كما ورد في االختبار . 1

  .حل السؤال

   إذا كنت تحاول حل هذا السؤال لزميلك فكيف تشرح له هذا الحل ؟ .2   

   فسر كيف توصلت إلى هذه اإلجابة ؟ .3

   وضح خطوات الحل التي اتبعتها بصوت مسموع ؟ .4
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إعطاء سؤال مشابه مختلف في الرموز واألعداد، والطلب من الطالب حله بصوت . 5

  مسموع 

الذي  القانون فإنه يسأل ما هو ؛إذا كانت إحدى اإلجابات تمت باستخدام قانون .6

  ؟اعتمدت عليه في الحل 

أثناء إجراء ا الطلبة اتبعهتحليل نتائج هذه المقابالت لتحديد االستراتيجيات التي تم ومن ثم 

ومدى ثباتها لدى هؤالء  ،والمصاحبة لوقوعهم في هذه األخطاء ،حل المسائل الجبرية

   .تحليلها وتصنيفهاوالطلبة، وذلك من خالل تجميع نتائج المقابالت 

  للمقابلة صدق المحتوى

المقابالت الفردية على عدد من المحكمين ضم    قامت الباحثة بقياس صدق المحتوى بعرض 

لتحكيم أسئلة المقابلة ، وذلك )ماجستير أساليب تدريس رياضيات 6دكتوراة، و  3(أعضاء  9

طلب منهم اإلطالع والمقابلة وف الدراسة اهدأحيث أرسلت الباحثة رسالة للمحكمين توضح 

يبين كما  للجنة التحكيم أسئلةفي المفاهيم الجبرية األساسية، وقد وجهت  أسئلة المقابلةعلى 

  .على اقتراحات لجنة المحكمين األداة بناءتم تعديل ثم  ).أ -2(الملحق 

  ثبات المقابلة 

العاشر و الثامن ينالصفمن طلبة  4 عينة عشوائية مكونة من المعدة على ألداةتم تجريب ا

ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات من أفراد العينة االستطالعية األساسيين 

 األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسيةلمعرفة مدى مالئمتها للكشف عن  ،االختبار

، وبعد ، وقدرة الطلبة على فهم األسئلة المتضمنةالفردية الزمن الذي تستغرقه المقابلةتحديد و
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 ىتم مقارنة تفريغ المقابلة األولقابلة على نفس عينة المقابلة ثم تم إعادة إجراء المأسبوعين 

     .حيث كان التفريغان متطابقين بدرجة كبيرةلثانية، مع ا

  إجراءات الدراسة

  :تباع اإلجراءات اآلتية من أجل إتمام الدراسةاتم 

، أما االختبار طلبة الصف الثامن) أ(حيث تقدم لالختبارمقالي،  تصميم اختبار تشخيصي. 1

الشائعة في المفاهيم الجبرية أكثر باألخطاء  ليعطي عمقاًطلبة الصف العاشر فتقدم له ) ب(

، وتم القيام باإلجراءات الالزمة حتى أصبح جاهزاً للتطبيق من حيث تحديد المحتوى األساسية

  . وبناء الفقرات

  .عرض االختبار على لجنة من المحكمين من أجل فحص صدق المحتوى .2

تقديم الكتب الرسمية الالزمة من أجل السماح للباحثة بتطبيق الدراسة الميدانية وتسهيل  .3

مهمتها في مدارس القدس، حيث تم الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم 

، )2- د-2الملحق     ( القدس محافظة ، ومديرية التربية والتعليم في)1-د - 2 الملحق( العالي

  .)3- د -2الملحق ( ج التعليم في وكالة الغوث الدوليةومدير برنام

مقابالت على الوإجراء  التنسيق مع مديري ومديرات المدارس من أجل تطبيق االختبار. 4

  .العينة االستطالعية

  .توزيع االختبار على العينة االستطالعية في القدس وذلك للتأكد من ثبات األداة. 5

  .بالصورة النهائية يصيالتشخ إعداد كراسة االختبار. 6
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على شعب الدراسة تطبيقاً  التنسيق مع مديري ومديرات المدارس من أجل تطبيق االختبار. 7

، 2010/ 2009جماعياً بإشراف الباحثة نفسها في شهر أيلول من الفصل األول للعام الدراسي 

  .بحيث ال يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية التعلمية

االختبار ومن ثم تصحيحها يدوياً بعد وضع إجابة نموذجية ألسئلة االختبار جميع إجابات ت .8

لكل من '$T.  ًاهP{ ا+^*$1$ت رم,زوتفريغ البيانات حيث أعطيت ) ج- 2(كما يبين الملحق 

ثم تم تحليلها لكل سؤال من أسئلة االختبار على حدة حسب المستوى الصفي  اإلجابات،

صنيف األخطاء إلى أربعة ، وفرز األخطاء الشائعة بعد ظهور النتائج، وت)العاشر - الثامن(

  ).متنوعة أخرىأخطاء وإجرائية، اء أخطأخطاء مفاهيمية، وأخطاء التعميمات، و(أنواع 

طالباً وطالبة من طلبة الصفين الثامن  20عينة مكونة من إجراء مقابالت فردية مع . 9

والعاشر األساسيين ممن لديهم العديد من األخطاء الشائعة، بإشراف الباحثة نفسها في شهر 

  .2010/ 2009تشرين أول من الفصل األول للعام الدراسي 

تجمع نتائج لنموذج موحد، بحيث  تسجيل المقابالت صوتياً وتفريغها تحريرياً طبقاً. 10

  .طالبة على حدة/المقابلة مع كل طالب

 ،)العمليات الذهنية(تجميع نتائج المقابالت وتحليلها للتعرف على استراتيجيات التفكير  .11

  .التي يجريها الطلبة عند حل مسائل جبرية مصاحبة للوقوع في أخطاء شائعة

خطاء شائعة لدى طلبة أل صاحبةحساب النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل الم. 12

  .الصفين على حدة
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  المعالجة اإلحصائية

  :تمت االجابة عن أسئلة الدراسة بما يلي

ة، أخطاء مفاهيمي( حساب النسب المئوية والتكرارات في كل نوع من أنواع األخطاء - 

التي وقع فيها الطلبة  ،)عة أخرىنوتوأخطاء التعميمات، وأخطاء إجرائية، وأخطاء م

 %20تبع ذلك فرز األخطاء التي تزيد نسبتها المئوية عن ، في فقرات االختبار

 .%20، وتم إهمال األخطاء التي تقل نسبتها عن واعتمادها كأخطاء شائعة

  
الطلبة واالستماع لهم وهم يصفون تم تناول كل استراتيجية باالعتماد على مقابلة  - 

 ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات االختبار، األسئلةكيفية توصلهم لحل 

، وتم لهذا الغرض توجيه أسئلة للكشف عن االستراتيجيات التي استخدمت التشخيصي

جبرية وتكونت المقابالت من مهمات في اإلجابة على أسئلة االختبار بطريقة خاطئة،  

  . لكل طالب

  
عرضية، أو ناتجة  ، أوهل هي متطابقة تقريباًتم التعرف على نوعية إجابة الطالب  - 

عن عدم انتباه، أو تخمين من الطالب؟ وهل يوجد لديه بناء لقواعد غير صحيحة 

يعتمد عليها في إجراء العمليات الجبرية؟ وما مدى تمسكه وإصراره عليها؟ وذلك 

بلة، بمقارنة كل استراتيجية حل مصاحبة لخطأ شائع بين االختبار التشخيصي والمقا
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تبع ذلك حساب النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في و

 .األساسيين كل على حدة الثامن والعاشرالمفاهيم الجبرية األساسية لدى طلبة الصفين 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

وأنماط تكرارها  المسائل الجبريةحل إلى الكشف عن األخطاء الشائعة في هدفت هذه الدراسة 

إلى التعرف على استراتيجيات  تهدفاألساسيين، كما  الثامن والعاشرمن الصفين  في كٍل

لدى الطلبة  خطاءإلى التعرف على مدى ثبات هذه األ ، إضافةًالمصاحبة لهذه األخطاءالتفكير 

  .المسائل نفسها أو أي مسائل مشابهة لهاعند حل 

من األخطاء الشائعة لدى  كبيرٍ وجود عدد أظهرتأن نتائج الدراسة يمكن القول بشكل عام و

المفاهيم الجبرية األساسية، كما تبين أن  أنماط الحل طلبة الصفين الثامن والعاشر في

استراتيجيات التفكير التي يستخدمها الطلبة، والمصاحبة ألخطائهم في نفس الموضوع، تعتمد 

 من طلبة %75م خصائص غير صحيحة للنظام الجبري، كما أن أكثر من على استخدا

لتهم تمسكوا باستراتيجيات الحل المصاحبة لألخطاء الشائعة، مما يدلل مقاب تذين تملالصفين ال

. عميقة في البنية المعرفية على أن هذه االستراتيجيات ثابتة بدرجة كبيرة، وأن لها أصوالً

  :وفيما يلي استعراض للنتائج الخاصة بكل سؤال من أسئلة الدراسة

من طلبة الصفين الثامن  ما األخطاء الشائعة وما هي أنماط تكرارها عند كٍل: السؤال األول

  والعاشر في المفاهيم الجبرية األساسية؟

ابات على االختبارات التشخيصية والتي اإلجخالل تم الحصول على نتائج هذا السؤال من وقد 
النسب بحساب ذلك وسعت إلى الكشف عن األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية، 

االختبار التشخيصي مرتبة المئوية إلجابات طلبة الصفين الثامن والعاشر الخاطئة حول أسئلة 
تبع ذلك فرز األخطاء التي وقد  ،)أ -4( ، كما يظهر في الملحقبالنسبة للصف الثامن تنازلياً
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، وتم إهمال ))ب -4( أنظر الملحق( واعتمادها كأخطاء شائعة %20تزيد نسبتها المئوية عن 
   .%20عن  المئوية األخطاء التي تقل نسبتها

ولتقديم صورة ألبرز النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول من الدراسة، تـم   مختصرة

ألخطاء الشائعة التي وقع فيها طلبة للبنود األساسية لنسب المئوية لل الحسابيحساب المتوسط 

الجدول  كما يظهر في المفاهيم الجبرية األساسيةاختبار في األساسيين  الثامن والعاشر ينالصف

  ).1-4(رقم 

ألخطاء الشائعة التي وقع فيها لبنود انسب المئوية لل المتوسط الحسابي: )1-4(رقم الجدول 

  المفاهيم الجبرية األساسيةاختبار في األساسيين  الثامن والعاشر ينطلبة الصف
          
  الرقم

        
  خطاء الشائعةالبنود الرئيسة لأل

  المتوسط الحسابي للنسب المئوية
 الصف العاشر الصف الثامن

  *  %24.3  خطأ في فك األقواس  1

  
2  

 الحل الذي لم يكمله الطالب، ولم يكن(الحل المنقوص
  )بسبب النسيان

            
27%  

            
29.4%  

  %25.2  %34.6  خطأ في جمع الحدود الجبرية  3
  
4  

خطأ في الخلط بين العامل المشترك األكبر 
  لمقادير جبرية والمضاعف المشترك األصغر

          
20.8%  

          
36.1%  

  %32.4  %27.2  خطأ في طرح الحدود والمقادير الجبرية  5
  %32.1  %21.3  لحدود ومقادير جبرية التربيعيخطأ في إيجاد الجذر   6
  %37  %21.2  خطأ في العمليات على الحدود الجبرية  7
8  27  %26.6  ومقدار جبري خطأ في إيجاد مفكوك مربع حد%  
  %25.7  %21.1  خطأ في التحليل إلى العوامل األولية  9
  %31.2  **  استعمال خاطئ لالختزال  10
  %30.4  %20.5  الكسور الجبريةخطأ في العمليات على   11
12  خطأ في حل المعادلة الخطي38.5  %21.5  ة بمتغير واحدة والتربيعي%  
  %20.9  **  أخطاء تتعلق بجذور المعادلة التربيعية بمتغير  13
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  الرقم

        
  خطاء الشائعةالبنود الرئيسة لأل

  المتوسط الحسابي للنسب المئوية
 الصف العاشر الصف الثامن

14  33.1  **  ة بمتغيرأخطاء في حل المتباينة الخطي%  
  
15  

لى معادالت إأخطاء في ترجمة المسائل الكالمية 
  جبرية

      
24%  

      
23.3%  

  
  

   %.20نسبة األخطاء تقل عن      *
  .لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال    **
  

  :كما يلي )1-4(رقم  يمكن تلخيص المعلومات في الجدول
  

مئوية لألخطاء الشـائعة فـي المفـاهيم الجبريـة     متوسط حسابي للنسب اليالحظ أن أعلى   •

وفي نفس السياق كان  .الحدود الجبريةالخطأ في جمع  ساسية لدى طلبة الصف الثامن؛ كاناأل

فـي حـل    مئوية لألخطاء الشائعة لدى طلبة الصف العاشـر ال للنسب متوسط حسابيأعلى 

مئوية لألخطاء متوسط حسابي للنسب الأقل  فيما كان. التربيعية بمتغير واحدوة الخطي المعادلة

مئويـة  كانت أقل نسـبة   كما، العمليات على الكسور الجبريةالشائعة لدى الصف الثامن في 

األخطاء التي تتعلق بجذور المعادلة التربيعيـة  لألخطاء الشائعة لدى طلبة الصف العاشر في 

 .بمتغير

إجراء مقارنة بين توزيع النسب المئوية لألخطاء الشائعة في المفاهيم الجبريـة  هذا؛ ولقد تم 

 )1-4أنظر الشكل رقم ) (أ(األساسية لدى طلبة الصفين في اإلجابة على االختبار 
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النسب المئوية لألخطاء الشائعة التي وقع فيها الطلبة في اإلجابة على 
  المفاهيم الجبرية األساسية حسب الصف

تقل األخطاء الشائعة بازدياد 

كما  ،طلبة الصف الثامن

وبعد االنتهاء من عملية رصد األخطاء، تم تصنيف األخطاء التي وقع فيها الطلبة في المفاهيم 

الجبرية األساسية، حيث استعانت الباحثة في التصنيف باألدب التربوي وتمخضت عنها 

ة، وأخطاء أخطاء مفاهيمي

أنواع األخطاء ) ج-4(ويبين الملحق 

�!-A6ا  

 1ا�R-ش

مئو
ة ال
نسب
ال

ةي
 

  

  رقم السؤال

النسب المئوية لألخطاء الشائعة التي وقع فيها الطلبة في اإلجابة على  :)1
المفاهيم الجبرية األساسية حسب الصف في) أ(االختبار 

تقل األخطاء الشائعة بازدياد  على النحو التالي، )1-4(الشكل رقم  يمكن تلخيص النتائج من

طلبة الصف الثامن مستوى الصف، أي أن طلبة العاشر لديهم أخطاء شائعة أقل من

  . لدى طلبة الصفين )أ(ظهر بمقارنة األخطاء في االختبار 

وبعد االنتهاء من عملية رصد األخطاء، تم تصنيف األخطاء التي وقع فيها الطلبة في المفاهيم 

الجبرية األساسية، حيث استعانت الباحثة في التصنيف باألدب التربوي وتمخضت عنها 

أخطاء مفاهيمي :التي جاءت في صورة أربعة أنماط هي

ويبين الملحق . عة أخرىنوتالتعميمات، وأخطاء إجرائية، وأخطاء م

 

1- 4(الشكل رقم 

يمكن تلخيص النتائج من

مستوى الصف، أي أن طلبة العاشر لديهم أخطاء شائعة أقل من

ظهر بمقارنة األخطاء في االختبار 

وبعد االنتهاء من عملية رصد األخطاء، تم تصنيف األخطاء التي وقع فيها الطلبة في المفاهيم 

الجبرية األساسية، حيث استعانت الباحثة في التصنيف باألدب التربوي وتمخضت عنها 

التي جاءت في صورة أربعة أنماط هيالصورة النهائية 

التعميمات، وأخطاء إجرائية، وأخطاء م
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الشائعة بالرموز مع مثال والتي وقع بها طلبة الصفين الثامن والعاشر في اختبار المفاهيم 

ة بصورة ة األساسياط أخطاء الطلبة في المفاهيم الجبريالجبرية األساسية، ولقد تم عرض أنم

  .على كل حالة واحد مثاٌل مدحيث قُمختصرة 

  ةاألخطاء المفاهيمي: أوالً

يبين النسب المئوية  )2-4(ظهرت عدة أنواع من األخطاء تحت هذا الصنف، والجدول رقم 

  .الطلبةواألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء التي وقع فيها 

ة النسب المئوية واألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء المفاهيمي: )2- 4(الجدول رقم 

  األساسيين في حل االختبارالجبرية الشائعة التي وقع فيها طلبة الصفين الثامن والعاشر 
�� !"�� ا#$%�   ا

kv$O+ا X&e+ا U7: ل$nم  
 

  
kv$O+ا X&e+ا dTو  

 �
ر�

&ا
$
�ا

  ل

  
 
ا��
 ا�#���

  
 
ا��
*  ا�+�

 الحل المنقوص  
  
  

%30.2 

  
  
33.9% 

         
    سم7        

  سم         س سم 3              
 2سم س 21أو  2سم 21=مساحة الشكل الهندسي

تحديد المعنى الجبري خطأ في 
  لتمثيل هندسي خاص بالمساحة

  
2 

  
20.1%  

  
**  

ع  7= 5 –س 9لجعل المتغير س في المعادلة 
 5+ع7=س 9للقانون  موضوع 

خطأ في جعل أحد المتغيرات 
 موضوع القانون

        
26 

  لمقادير جبرية)  أ.م.م(المشترك األصغر  والمضاعف) أ.م.ع(خطأ في الخلط بين العامل المشترك األكبر 
  
36.1%  

 
** 

       )2-س(، )7+س) (2+س(للمقدارين ) أ.م.م(
  )2+س(هو ) 2+س(

هو ) أ.م.م(خطأ في اعتبار 
  .ةلمقادير جبري) أ.م.ع(

          
38 

 
* 

  
20.8%  

، )2+س() 5+س(المقدارين  من لكل) أ.م.ع(
  )1-س2()2+س) (5+س(هو ) 1- س2) (5+س(

هو ) أ.م.ع(خطأ في اعتبار 
 .ةلمقادير جبري) أ.م.م(

        
18 

  خطأ في فك األقواس
 
* 

 
27.3% 

  ناتج ضرب المقدارين 
  21–س ص) = 7- ص ) (3+س( 

مقادير الخطأ في ضرب 
  .جبريةال

        
21 
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�� !"�� ا#$%�   ا
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kv$O+ا X&e+ا dTو  

 �
ر�

&ا
$
�ا

  ل

  
 
ا��
 ا�#���

  
 
ا��
* ا�+�

    ع7= ع +7  38.2%  29.9%
  خطأ في جمع متغير مع ثابت

 

13  
            
30% 

  

** 
    1=  ع12=  ع3+9 
  2   ع 24   ع15+9

      
42  

     
24.5%  

        
  س2=  س 12=   6+س 6 **

   6           6    
      
24  

ين جبريين غير خطأ في جمع حد  س ص11= ص  2+س 9 45.1%  20.9%
  متشابهين 

10  

  2س13=  2س11+س 2  20.5%  21.5%
    
12  

  خطأ في طرح المقادير الجبرية
 

%44.2 
  
28.7%  

الخلط بين ضرب المقادير   س   99+س ص 45- )= 11-ص 5( -س 9
  .وطرحهاالجبرية 

          
3  

  خطأ في في العمليات على الحدود الجبرية
  

36.8%  
  

20.6% 
ين جبريين خطأ في جمع حد  2س= س + س

  متشابهين بجمع األسس

          
5  

  
*  

  
21.7% 

ين جبريين خطأ في ضرب حد  6س 11=  2س 3س11
  .بضرب األسس

          
16  

  
37.1%  

  
**  

  4س =  8س

     2س
  ين جبريينحدخطأ في قسمة 
  بقسمة األسس

      
28  

  خطأ في العمليات على الكسور الجبرية
      
47.5%  

  

** 

1    +2 =   3     
                                 س       س      
  خطأ في جمع الكسور الجبرية

  بتجاهل توحيد المقامات

      
44  

        
23.3%  

            
** 

  س14أو  س7= س 7+  س7
  3      5     8            8       

      
25  

  خطية بمتغير واحدالمعادلة الخطأ في حل 
  
*  

  
21.5% 

خطأ بالخلط بين النظير   12/5=؛ س12=س     8+4=س+5
 .الجمعي والضربي

  
14  

ة بمتغير واحدخطأ في حل المعادالت التربيعي  
            
58.7%  

              
**  

  صفر        = 4+2سحل المعادلة التربيعية 
  2- =س  أو  2،  2-=س

  تحليل العبارة األولية
          
45  

ة بمتغير واحدخطأ في حل المتباينة الخطي  
              
30.3% 

              
** 

 هو 12<س 3 أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة
     4<س

   اإلشارتين عدم التمييز بين
> ،≥  

        
37  
  

  .لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال   **            %.20نسبة األخطاء تقل عن   *
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 الخطأ طلبة الصف الثامن األساسي كان لدىة شيوعاً ن أكثر األخطاء المفاهيمييمكن القول أ

بينما لدى ، 10رقم السؤال اإلجابة على في جمع حديين جبريين غير متشابهين كما ظهر في 

يعية في متغير واحد، وذلك بتحليل طلبة الصف العاشر كان الخطأ في حل المعادالت الترب

لدى طلبة الصف الثامن وأقلها ، 45رقم السؤال اإلجابة على ظهر في العبارة األولية كما 

أما 12رقم السؤال اإلجابة على ظهر في كما  جبريين غير متشابهين ينالخطأ في جمع حد ،

لدى طلبة الصف العاشر فكان الخطأ في جعل أحد المتغيرات موضوع القانون كما جاء في 

  .26رقم السؤال اإلجابة على 

  أخطاء التعميمات: ثانياً

يبين النسب المئوية  )3- 4( ظهرت عدة أنواع من األخطاء تحت هذا الصنف، والجدول رقم

  .قع فيها الطلبةواألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء التي و

التعميمات أخطاء النسب المئوية واألمثلة على كل نوع من أنواع  :)3- 4(الجدول رقم 

  ختبارحل االاألساسيين في  عاشروال الثامنها طلبة الصفين فيالشائعة التي وقع الجبرية 
�� !"�� ا#$%�   ا

kv$O+ا X&e+ا U7: ل$nم  
 

  
kv$O+ا X&e+ا dTو  

 �
ر�

&ا
$
�ا

  ل
  

 
ا��
  ا�#���

  
 
ا��
* ا�+�

 خطأ في فك األقواس  

 
* 

 
21.2% 

خطأ في استخدام قانون توزيع     ع4+س45) = ع4+س5( 9 
  .الضرب على الجمع

        
1 

 خطأ في طرح المقادير الجبرية

 3 .خطأ في طرح المقادير الجبرية  11 –ص5–س 9)= 11 –ص 5( –س9  29.6% *

     مقادير جبرية خطأ في إيجاد مفكوك مربع حدود ومربع مجموع
             

24.6% 

              
26.6% 

 يجاد مفكوك مربع حدإخطأ في   2ع8أو   ع64=  2)ع 8(
 . جبري

               
4 

              
29.4%  

                
** 

خطأ في إيجاد مربع مجموع   2ص 9+2س=  2)ص 3+س( 
ينحد.  

  
23  
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  ل

  
 
ا��
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ا��
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 خطأ في إيجاد الجذر التربيعي

 
%47.9 

 

  
** 

 

 
  5+س 3= +225س 9    

استدعاء خاطئ في إيجاد الجذر 
      .التربيعي لمجموع مربعين

                      
29 

  
%20.6 

  
21.3% 

استدعاء خاطئ إليجاد الجذر   س 49أو  2س7=    2س 49   
  . التربيعي لحد جبري 

               
6 

  
27.9% 

 
** 

      

  ص 36أو  2ص 6= 2ص 36     
  ع25       2ع 5       2ع 25     

    
31  

  استعمال خاطئ لالختزال
            

31.5%  

              
** 

    1+س6 وأ  6+س س أوس أو 6=  6+ س  6

      6                                               
خطأ في اختصار األشياء 

المتشابهة عند تبسيط الكسور 
  . الجبرية

          
24  

           
30.9% 

            
** 

     1 = ع 9+ 3
    5   ع9+ 15

          
42  

  خطأ في التحليل إلى العوامل األولية
  
*  

 

  
21.3% 
  

  ،5=ص -س ،6=ص+ إذا آ-ن س 
� "9Pار  0E9دR�            �-ن ا��P"0 ا

  11= 2ص –2س

خطأ في تحليل الفرق بين 
  .مربعين

  
19  

                  
31%  

  
**  

لمفكوك الفرق بين  ئاستدعاء خاط  ع2–س=   3ع8- 3س
  مكعبين

  
27  

  
*  

            
  العوامل األولية للمقدار  20.8%

  2ص7 ه? 2ص 9 -16
خطأ في تحليل الفرق بين 

  .مربعين

                  
7  

 
32.6% 

  
**  

لمفكوك مجموع  ئاستدعاء خاط  )4+س( 2=  128+ 3س2
  مكعبين

  
34  

ة بمتغير واحدخطأ في حل المعادالت التربيعي  

  
23.4%  

  
** 

  خطأ في كتابة القانون العام 
  أج 4 -2ب  _ ± ب - = س

  أ  2                      

استدعاء خاطئ للقانون العام لحل 
ة في متغير المعادالت التربيعي

  واحد

              
50  

  
77.1%  

  
** 

.*S*B�  م>mN .:,6 ا+S6$د+. ا+4
  5= صه,    25= 2ص

خطأ في إيجاد الجذر الموجب 
  .للعدد وإهمال الجذر السالب

  

                    
36  
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 �
ر�

&ا
$
�ا

ل
  

  

  
 
ا��
  ا�#���

  
 
ا��
*  ا�+�

  ة بمتغير واحدالتربيعيأخطاء تتعلق بجذور المعادلة 

  
20.2%  

  
**  

التربيعية التي مميزها عدد يوجد للمعادلة 
  نجذرين حقيقيين مختلفي سالب

خطأ في تحديد عدد الجذور 
  .الحقيقية عند معرفة إشارة المميز

  
39 

ة بمتغير واحدخطأ في حل المتباينة الخطي  

  
35.8%  

  
**  

0*E-T)"�  G> 0B="I6 ا
    9->س ه) 18> س 2–

عدم االنتباه إلى تغيير إشارة 
المتباينة عند القسمة على عدد 

  سالب

  
35 

  

*    9: mW- ا)'&$ء .^V120 .%  

  .+W4/ r(م 7Z^. ا+}d ا+n$مPa+ 9ا ا+�Vال  **

في  الخطأ طلبة الصف الثامن األساسي كان لدىشيوعاً  لتعميماتأخطاء ايمكن القول إن أكثر 

بينما لدى طلبة الصف ، 3رقم السؤال اإلجابة على كما ظهر في  طرح المقادير الجبرية

اإلجابة على في  ، كما وردفي إيجاد الجذر التربيعي لمجموع مربعينالعاشر كان الخطأ 

إلى العوامل األولية وذلك  تحليلالالخطأ في لدى طلبة الصف الثامن وأقلها ، 29رقم السؤال 

، أما لدى طلبة الصف 7رقم السؤال اإلجابة على  ظهر فيكما  الفرق بين مربعين بتحليل

، كما جاء في تحديد عدد الجذور الحقيقية عند معرفة إشارة المميزالعاشر فكان الخطأ في 

  .39رقم السؤال اإلجابة على 

  إلجرائيةخطاء ااأل: ثالثاً

المئوية يبين النسب ) 4-4(ظهرت عدة أنواع من األخطاء تحت هذا الصنف، والجدول رقم 

  .واألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء التي وقع فيها الطلبة
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اإلجرائية خطاء النسب المئوية واألمثلة على كل نوع من أنواع األ :)4- 4(الجدول رقم 

  ختبارحل االاألساسيين في  عاشروال الثامنها طلبة الصفين فيالشائعة التي وقع الجبرية 

�� !"�� ا#$%�   ا
 U7: ل$nمkv$O+ا X&e+ا  

 

  
kv$O+ا X&e+ا dTو  

 �
ر�

&ا
$
�ا

ل
  

    
 
ا��
  ا�#���

  
 
ا��
*  ا�+�

  خطأ في عدم إكمال الحل

  
43.8%  

  
** 

   صفر  =س -2مجموعة حل المعادلة س
                                     1=هي س

الخوارزمية صحيحة ولكن لن يتم 
 التوصل للهدف

                
32  

         
25.7% 

              
** 

مجموعة حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام 
  5= ص+س:  الحذف

 2=س ه? 3= ص –س3         

  
مة متغير عند حل نظام من إيجاد قي
ن خطيتين بمتغيرين وال معادلتي

  يجد قيمة المتغير الثاني

  
47  

 
%24.1  

                        
** 

G> 0B="I6 ا�"R-د�(�A اC A�)�+n-@([9ام 
QE=R)�  :ا

  20 =ص 3+س 2 
                     2=ه)   س ص  7=س 2            

    
48  

  خطأ في طرح المقادير الجبرية

 
20.6% 

 

 
23.4% 

  
  س 3=س 6 –س 3

ين جبريين خطأ في طرح حد
  .متشابهين بقلب خوارزمية الطرح

 

15  

 خطأ في العمليات على الكسور الجبرية

  
20.4%  
  

  
20.5%  

   
  ص5 +س 5=    ص×  س 
  5      5                                           

، خطأ في ضرب الكسور الجبرية
بقلب خوارزمية الضرب إلى 

  الضرب التبادليخاصية 

                
8  

  خطأ في حل المعادالت التربيعية بمتغير واحد
  
23.9%  

  
** 

� =  30+ س 11 - 2سLT  
  )5 –س) (6 –س(

الخلط بين التحليل إلى العوامل 
  وحل المعادالت التربيعية بمتغير 

  
33  

  
24.3%  

  
** 

عدم وضع الثابت في طرف من المعادلة 
  .وليكن األيسر عند إكمال المربع

خطأ في حل المعادلة التربيعية 
بمتغير واحد باستخدام طريقة 

  .إكمال المربع

                                
41  

  
23.4%  

  
** 

بدل قيمة  2كأن يعوض قيمة معامل س
  .معامل س

التعويض بصورة خاطئة في 
  القانون العام

  
50  
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23.8%  
  

  
** 

  مجموعة حل المعادلة التربيعية 

�) = 3-س) (5+س(LT.  
  }3-، 5{ ه? 

خطأ في حل المعادلة التربيعية 
مكتوبة بصورة حاصل ضرب 

  .عاملين

  
49  

  خطأ في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية

 

23.3%  
  

24%  
عدد : المعادلة التي تمثل الجملة التالية

الطلبة ستة أضعاف عدد المعلمين بداللة 
  صس  6س للمعلمين، ص للطلبة هي 

خطأ في ترجمة المسائل الكالمية 
  .إلى معادالت جبرية

  
9  

   %.20نسبة األخطاء تقل عن     * 

  .لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال   **

أن أكثر األخطاء اإلجرائية شيوعاً لدى طلبة الصف الثامن الخطأ ) 5- 4(يالحظ من الجدول 

، 9في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية، كما تبين في اإلجابة على السؤال رقم 

بينما لدى طلبة الصف العاشر كان الحل المنقوص في أن إيجاد جذور المعادلة التربيعية يعتمد 

، وأقلها لدى 32نظير الضربي كما ظهر في اإلجابة على السؤال رقم على النظير الجمعي وال

كما ظهر في اإلجابة على السؤال رقم  طلبة الصفين كان الخطأ في ضرب الكسور الجبرية

8.  

  أخرىمتنوعة أخطاء : رابعاً

يبين النسب المئوية  )5-4(اندرجت عدة أنواع من األخطاء تحت هذا الصنف، والجدول رقم 

  .واألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء التي وقع فيها الطلبة
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عة األخرى نوتالنسب المئوية واألمثلة على كل نوع من أنواع األخطاء الم: )5- 4(ا�,+ول ر�� 

 األساسيين في حل االختبارالشائعة التي وقع فيها طلبة الصفين الثامن والعاشر 

�� !"�� ا#$%�   ا
 X&e+ا U7: ل$nمkv$O+ا  
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21.5%  

  
*  

مكتوب بأبسط  2س11+س2 لمقدارا
  صورة

المقدار مكتوب  في اعتبارخطأ 
  بأبسط صورة 

 
12  

  
*  

 

                
20.1%  

  

      ، 15 –س3ا+W*6. ا+S(د/. +S7^$رة 
  15 –5×3        5 =:\(م$ س

الخوارزمية رغم عدم إكمال 
  .صحة الحل

  
20  
  

  

   %.20نسبة األخطاء تقل عن     *
  
ين؛ فكان هناك خطأ واحد لدى طلبـة  لدى طلبة الصف ةالشائع األخطاء المتنوعة األخرىأما 

دار جبري عند قيمة محددة للمتغير، يجاد القيمة العددية لمقإفي  والمتمثل بالخطأ الثامن الصف

الخطـأ فـي   فكان  ،لدى طلبة الصف العاشر، أما 20كما ظهر في اإلجابة على السؤال رقم 

 .مكتوب بأبسط صورةبأن المقدار الجبري  االعتقاد

 النسب المئوية ألنواع األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية:
 

المئوية ألنواع األخطاء الشائعة ضمن األنماط األربعة  لنسبالمتوسط الحسابي ل لقد تم حساب

أخطاء متنوعة أخرى  إجرائية وأخيراًأخطاء ، وأخطاء التعميمات، وةأخطاء مفاهيمي: وهي

).6-4(في اإلجابة على اختبار المفاهيم الجبرية األساسية كما يظهر في الجدول   
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المئوية ألنواع األخطاء الشائعة التي وقع بها المتوسط الحسابي للنسب  :)6-4(ر�� الجدول 
  طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين في حل االختبار

 ألخطاء الشائعةنواع األ أعلى متوسط حسابي للنسب المئويةأن  )6-4(الجدول رقم ويبين 

، كما وأقلها في األخطاء العشوائية، ةفي األخطاء المفاهيمي لدى طلبة الصف الثامن كان

حسابي للنسب المئوية ألخطاء طلبة الصف العاشر كان في أخطاء نالحظ أن أعلى متوسط 

.التعميمات بفارق طفيف عن األخطاء المفاهيمية، وأقلها في األخطاء العشوائية  

ألنواع األخطاء الشائعة ضمن األنماط  المتوسط الحسابي للنسب المئويةتبع ذلك حساب و

إجرائية، على اختبار المفاهيم الجبرية أخطاء ، وأخطاء التعميمات، وةأخطاء مفاهيمي: التالية

  ).7- 4(األساسية لألسئلة المشتركة، كما يظهر في الجدول 

ألنواع األخطاء الشائعة التي وقع بها المتوسط الحسابي للنسب المئوية  :)7- 4(رقم الجدول 
  ختبار األسئلة المشتركة في حل االطلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين في 

  

  

  

  

      
 المتوسط الحسابي للنسب المئوية لألخطاء الشائعة نمط الخطأ

 الصف العاشر الصف الثامن
ةأخطاء مفاهيمي :أوالً  29.6%  28.9%  

أخطاء التعميمات :ثانياً  25%  29.4%  

أخطاء إجرائية :ثالثاً  24%  22.6%  

عة أخرىنوتأخطاء م :رابعاً  21.4%  19.1%  

     

أنوع الخط  
 المتوسط الحسابي للنسب المئوية لألخطاء الشائعة

 الصف العاشر الصف الثامن
ةأخطاء مفاهيمي :أوالً  40.4%  41.5%  

أخطاء التعميمات :ثانياً  31.1% 30.7% 

إجرائيةأخطاء  :ثالثاً  28.5% 27.8%  
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األخطاء المفاهيمية، وأخطاء (النتائج أن النسبة المئوية ألنماط أخطاء الصفين الشائعة تدل 

بازدياد المستوى  في البنية الجبرية األساسية تنخفض قليالً) التعميمات، واألخطاء اإلجرائية

وكان أعلى فرق في النسبة المئوية بين الصفين  لصالح الصف الثامن وذلك بالنسبة . الصفي

  .ع هذه األنواعتوزي) 2- 4(ويبين الشكل رقم  .%1.5لألخطاء اإلجرائية حيث بلغ 

النسبة المئوية ألصناف أخطاء الطلبة الشائعة في المفاهيم الجبرية  :)2- 4(الشكل رقم 
  األساسية حسب الصف
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أخطاء مفاهيمية أخطاء التعميمات أخطاء إجرائية
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من الصفين الثامن والعاشر  كٍلطلبة ما استراتيجيات التفكير التي يستخدمها : السؤال الثاني

  ألخطائهم في المفاهيم الجبرية األساسية؟والمصاحبة 

مقابلة الطلبة واالستماع لهم وهم يصفون كيفيـة  تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل وقد 

حيث  ستراتيجية التفكير التي استخدمها كل منهم،اتوصلهم لحل األسئلة، وبالتالي الكشف عن 

هدفت إلى وصف استراتيجيات التفكير ي ستراتيجية باالعتماد على المقابلة والتاتم تناول كل 

طالب من الصـف   عشرةمن في بعض المهام الجبرية لدى عينة مكونة ) العمليات الذهنية(

 ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات االختبار ومثلهم من الصف العاشر ،الثامن

إجابة خاطئة تعد من األخطاء الشائعة في اإلجابة علـى أسـئلة    14ار-3^%,ا  (أي  التشخيصي

إجابة خاطئة تعد من األخطاء الشائعة في اإلجابة على أسئلة الجزء الثاني  19، و )أ(االختبار 

  ).ة/كحد أدنى لكل طالب )ب(من االختبار 

شرح طريقة كما طلب منه أن ي. مسائل أخطأ بها في االختبار وقد طلب من كل منهم أن يحّل

  .الحل وكيفية التفكير

بشكل عام تنوع استراتيجيات التفكير المصاحبة ألخطاء الطلبة في المفاهيم الجبرية  وقد لوحظ

 ،استخدام خصائص غير صحيحة للنظـام الجبـري   ومن أهم هذه االستراتيجيات ؛األساسية

ين المفـاهيم، أو  كخاصية توزيع الضرب على الجمع، أو تطبيقها بصورة خاطئة، أو الخلط ب

أخرى تعميمات استخدام تعميمات جبرية غير صحيحة كحذف أجزاء منها، أو اللجوء لتعديل 

 واستخدامها في مواقع غير مناسبة والتي تعكس عدم اإلدراك السليم لها أصالً، كاالعتقاد بأن

الحل اتيجيات ين، وتعتبر استرالجذر التربيعي لمجموع مربعين يتم بإيجاد الجذر التربيعي للحد

ية الجبرية األساسية لدى الطلبة، كما والتي تعكس خلالً في البن ،من أكثرها ظهوراً المنقوص
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، وأعادوا إنتاج نفس األخطاء في لوحظ أن الطلبة قد وقعوا في نفس الخطأ في االختبار أصالً

  .المقابلة

وفيما يلي وصف مفصل لهذه المقابالت إضافة إلى االسـتنتاجات حـول طـرق التفكيـر      

 .المصاحبة ألخطائهم في المفاهيم الجبرية األساسية

 استراتيجيات لفك األقواس .1

  :/h6- *@$6 ?7,رت مW4S(ات ا+&7^. مz' 9ل ا+zB$W6ت

 .المقدار الجبرين توزيع عملية الضرب على الجمع يتم بضرب أحد الحدود في ا -1

 واقام  9من  طالب 7أن  فوجدعلى فك األقواس  لطلبةلى معرفة قدرة اإهدفت هذه المهمة و

�  وكـان  ، ع4+س 45بصورة خاطئة هكـذا  ) ع4+س5(9الجبري  بتبسيط المقدار%/�          :ا+4^

   ".لتوزيع يتم بضرب ما في خارج القوس بالحد األول ثم إضافته إلى الحد الثانيا "

يتم بضرب كل حد في المقدار األول بنظيره فـي المقـدار    مقدارين جبريينضرب ن إ -2

  .أج –س ص =)ج-ص) (أ+س(مثل  الثاني

من طلبة الصف الثـامن أثنـاء    9طالب من أصل  6قام ) 7-ص() 3+س( فعند إيجاد ناتج

غيـر   ويالحظ أن الطلبـة ، آ\%$-u  21–س صو-m*<%V    المقابلة بضرب العناصر المتناظرة،

وأن فهمهم لتوزيع الضرب على الجمع محدود وغير  ،قادرين على فك األقواس بشكل صحيح

  .دقيق
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 الحل المنقوصاستراتيجيات  .2

 :ما يليفيتمحورت معتقدات الطلبة من خالل المقابالت 

إما بضرب  يتم بإحدى طريقتين لتمثيل هندسي خاص بالمساحةالجبري  تحديد المعنىن إ - 1

وإهمال المتغيرات، أو ضرب األعداد والمتغيرات، أي عدم تحديد أحد األبعاد بشكل  ،ألعدادا

  .صحيح

  وظهر ذلك عند إيجاد مساحة الشكل التالي

     7rA  

   

              3    rA             rA س  

�وا   21rA2= مN$V. ا+m3O ا+a\(XB?Aن  أث\$ء ا+7B$W6.) 14م9 أZً  mT$+^$ 11(و�( : ًأو=V@و

بضرب  أي يقوم العرض،×الطول= لكل شكل قانون، هنا قانون مساحة المستطيل"  :ذ+[ XBن

ية المتغير في تحديد بعدم أهم حيث أنهم يعتقدون ،"rA2 21والجواب  7×3األرقام مع بعض 

  .ألنه شيء مجهول القيمة ؛الهندسيأبعاد الشكل 

 ؛وكان تفسيرهم لذلك ،rA2س  21بأن المساحة تساوي من الصف الثامن طلبة  4 اعتقاد: ثانياً

للقانون وتبعاً  و س 3العرض بما أن الطول ×ألن قانون مساحة المستطيل تساوي الطول" 

  ".rA2س  21والجواب  7×س 3 يكون

، حيث لـوحظ  3+س بدل س 3أو  3ظهر لدى الطلبة أخطاء في تحديد طول المستطيل بأنه 

بين إشـارتي   واقد خلطحيث أنهم  لمفهوم المتغير غير واضح، من إجابة الطلبة أن تصورهم

فكرة واضحة عـن   مليس لديه ههذا يدل على أن، الضرب والجمع في تحديد طول المستطيل
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لـوحظ أن لـدى   . إذا كان جزء يحتوي على متغيرالكيفية التي يمكن أن تحصل على طول 

ينبغي اإلضافة بدليل استخدام طول ال يجادإل هفهم واضح بأن مقابلتهم تالطلبة األربعة الذين تم

لكن لـم  ، استطاعوا تحديد البعد بشكل صحيح، 8=فعندما سئلوا إذا كانت س ،"و"أداة الربط 

  .بهذه الصورة 3+س البعد على كتابة ينقادر وانوكي

 .ن القيمة العددية لمقدار جبري ليست بحاجة لتبسيط عند التعبير عنهاإ -2

�7Z k*6^%.   ، أصر5=سعندما  ،15–س3عندما طلب من الطلبة إيجاد القيمة العددية للعبارة ف

 rده): x+$^+م9 ا$n+ا d{+7. 9اB$W6+ن أث\$ء اXB u-$\+واكتفوا بذلك 15 –5×3 ا.  

تم مالحظة أن بداية اإلستراتيجية والمتمثلة باستبدال المتغير بعدد ما إليجاد القيمة العددية وقد 

متابعة الحل، حيث لم يتوصل للهدف أي أن التعبير ل صحيح، إال أنهم لم يكترثوا ببشكتمت 

  .ولكن ينقصه التبسيط ،صحيح

  . باستخدام النظير الجمعي فقط للقانون يتم جعل أحد المتغيرات موضوعاً نإ - 3

ام أن جعل المتغير موضوعاً للقانون يتم باستخد أثناء المقابلة، 9طالب من أصل  7يعتقد 

           كما ظهر في المعادلة التالية بجعل المتغير س موضوعاً للقانون ،النظير الجمعي

�، وكان 5+ع 7=س 9ع هP3ا 7=  5 –س9/�على  5-  ِلنقوم بأخذ النظير الجمعي "  :ا+4^

  ."وحدها في طرفالطرفين لتصبح س 

قيمة  ، بحيث لم يراعلقد استخدم الطلبة اإلستراتيجية السابقة لجعل س موضوعاً للقانون

، مع العلم بأن مفهوم النظير الضربي 1معامل المتغير موضوع القانون بأنه يجب أن يساوي

  . 5/7، 9 ِللعدد واضح لديهم، وتم التأكد من ذلك أثناء المقابلة بسؤالهم عن النظير الضربي 
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  .الضربي ن إيجاد جذور المعادلة التربيعية يعتمد على النظير الجمعي والنظيرإ -4

        مجموعـة حـل المعادلـة     طالب أجابوا أثناء المقابلـة بـأن   10من أصل  8وقد وجد أن 

  :روا عن إجراءات حل المعادلة كالتاليحيث عب} 1{=صفر هي س =س-2س

  "س على الطرفين –النظير الجمعي للمتغير ةبإضاف"             صفر =س- 2س
  س = 2س     

     "قسمة الطرفين على سب "                        1= س       
ل أحد جذور المعادلة التربيعية نتيجة لقسمة طرفي المعادلة علـى س أي إهمـال   اهمتم إلقد 

  .صفر = الجذر س

يجاد قيمة متغير واحد عند حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام طريقتين إ -5

  .هما الحذف والتعويض

حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين على هدفت هذه المهمة إلى معرفة قدرة الطلبة 

أثناء المقابلة، بحذف أحد المتغيرين  8طلبة من أصل  7حيث قام  باستخدام طريقة الحذف

   .وإيجاد قيمة المتغير الثاني

مثل الحل لنظام من الطلبة أنه بطريقة التعويض يتم إيجاد قيمة متغير والذي ييعتقد  وبالمثل 

  .أثناء مقابلتهم 10من  طلبة 9كما ظهر في إجابة  معادلتين خطيتين بمتغيرين

تعكس إجابات الطلبة في عدم إيجاد قيمة المتغير الثـاني أثنـاء الحـل بطريقتـي الحـذف      

والتعويض، عدم وجود فهم واضح لحل معادلتين آنيتين بأنه تقاطع الخطين في نقطة واحـدة  

  ).س،ص(هي 
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  .المقدار مكتوب بأبسط صورة -6

طالب  6أشار   حيث تبسيط مقدار جبريعلى  لطلبةلى معرفة قدرة اإهدفت هذه المهمة 

ألن "" ؛مفسرين ذلـك  مكتوب بأبسط صورة 2س11+س 2المقدارمن الصف العاشر أن 

  ".ال نستطيع إجراء عملية الجمعوالحدود غير متشابهة 

لم يستطيعوا تحليل المقدار الجبري بأخذ عامل مشـترك   أنهميتضح من إجابة غالبية الطلبة 

ال نستطيع و ،بصراحة بأن الحدود غير متشابهة كما أن بعضهم عبرجبري، المقدار لتبسيط ال

  .لم يكن أخذ عامل مشترك خيار في عملية التبسيط بالنسبة لهم حيثجراء عملية الجمع، إ

 والمضاعف المشترك األصـغر ) أ.م.ع(األكبر استراتيجيات تتعلق بالعامل المشترك  .3

 .لمقادير جبرية )أ.م.م(

 :ستراتيجية صنفان من المعتقدات هماالقد اندرج تحت هذه او

  . لمقادير جبرية) أ.م.م(هو نفس  )أ.م.ع( نا -1

من المقادير الجبرية  لكل) أ.م.ع(الذين تمت مقابلتهم أن  طلبة الصف الثامن جميعيعتقد 

بأن " :وفسروا ذلك) 1-س 2) (2+س) (5+س(هو  )1-س2) (5+س(،) 2+س) (5+س(

  ".أ هو ضرب المقادير المشتركة وغير المشتركة.م.ع

بالمضاعف المشترك وبشكل غير دقيق  وبهذا يكون مفهومهم للقاسم المشترك األكبر مختلطاً

  .بالمضاعف المشترك األصغر
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  .لمقادير جبرية) أ.م.ع(هو نفس ) أ.م.م( نا -2

الطالب لخطأ مفاهيمي والمتمثل بإبدال العامل المشترك األكبـر بالمضـاعف   يالحظ ارتكاب 

قد اختفى لدى طلبة العاشـر  ) أ.م.م(مع ) أ.م.ع(المشترك األصغر، كما أن الخطأ في إبدال 

قد ظهر عند جميع طلبة الصف العاشر أثنـاء  ) أ.م.ع(مع ) أ.م.م(بدال كخطأ شائع، إال أن إ

  .مقابلتهم

 جمع الحدود الجبريةاستراتيجيات في  .4

 :ما يليفيتمحورت معتقدات الطلبة من خالل المقابالت 

  .ين جبريين غير متشابهين يتم بجمع األعداد وضرب المتغيراتناتج جمع حد نإ -1

 من الصفين اًطالب 18حيث أن ين جبريين ة خاصة تتعلق بجمع حدييمتلك الطلبة إستراتيج

جمع األعداد ووضع " :ص وفسروا ذلك س11ص هكذا 2+س9قاموا بتبسيط المقدار الجبري 

  لحاصل الضرب س ص وجعلوها معامالً )2+9(أنهم جمعوا أي  ،"األحرف بجانبهم

  .ين جبريين يجب أن يعطي ناتجاً وحيداً مثل الحسابناتج جمع أي حد إن - 2

بأن ناتج جمع ثابت  ،تصورات خاطئة الصفينمن طلبة  17 أصل منطالباً  15 وجد أن لدى

ع مفسرين 7=ع+7مع متغير يعطي ناتجاً وحيداً مثل الحساب، كما ظهر عند تبسيط المقدار 

وذلك بوضع العدد وبجانبه  ،المقدار ليس في أبسط صورة نجمع الرقم مع الرمز": "ذلك

  ".الحرف
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"+" مثل  بمعنى آخر دون إشاراتناتجاً وحيداً ن ناتج الجمع أو الطرح يجب أن يعطي إ -3

، أي ليس لديهم قدرة على تحديد الصيغة المكتوبة بأبسط صورة لمقدار جبري معطى، "-"أو 

يجية خاصة يستخدمها الطلبة عادة أثناء التعامـل مـع التعبيـرات    تكما ويالحظ وجود استرا

  .س ص ص لها نفس معنى+الجبرية هي س

وضربه بالمتغير الذي يحمل  ين جبريين غير متشابهين يتم بجمع األعدادجمع حد إن  - 4

  .أكبر أس

ين الجبريين أن ناتج جمع الحد ،من طلبة الصفين أثناء المقابلة 18من أصل  اًطالب 14يعتقد 

 القوة األكبر يووضع المتغير ذ) 11+2(بجمع المعامالت "وذلك يتم  ؛  2س13= 2س11+س2

  ."2س

يتضح من إجابة الطلبة عدم وضوح مفهوم إخراج العامل المشترك لتبسيط مقـدار جبـري،   

  .في كتابة اإلجابات في الجبر اًيجب أن يكون وحيدوتعميم فكرة الحساب في أن الناتج 

  استراتيجيات في طرح الحدود والمقادير الجبرية.5

 :ما يليتقدات الطلبة من خالل المقابالت فيتمحورت مع

ين جبريين متشابهين يتم بطرح معامل الحد األصغر من معامل الحد األكبر طرح حد إن -1

  .بغض النظر عن قيمته

ين الجبـريين  بطـرح الحـد  من طلبة الصفين أثناء المقابلة  18من أصل  اًطالب 12لقد قام 

بمـا أن   " :، وكان التبريرس 3ليكون الناتج  ؛س 3-س 6كما يلي  س 6 –س 3المتشابهين 

               س لتصــبح6-س3ألنــه ال يجــوز طــرح  ؛الطــرح عمليــة تبديليــة نقلــب العــددين

  ".س3=س3-س6
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 -ين جبريين متشـابهين م الطلبة لإلستراتيجية السابقة للحصول على ناتج طرح حداإن استخد

وجود ضعف في جمع وطرح األعداد الصـحيحة   يدل على - وذلك بقلب خوارزمية الطرح

  .إلى اعتبار عملية الطرح تبديلية السالبة، إضافة

طرح مقدارين جبريين يتم بطرح الحد األول في المقدار الجبري الثاني من المقدار  أن - 2

  .األول

حيث قـاموا بتبسـيط المقـدار     عملية الطرح تجميعية،من الصف الثامن أن  طالب 8يعتقد 

وفسـروا   11–ص 5–س 9: على النحو التاليبصورة خاطئة ) 11–ص5( –س 9الجبري 

  ".س5نوزع السالب على القوس الثاني فتتغير إشارة "  :هذا

وطـرح   ،بين مفهومي توزيع عملية الضرب علـى الجمـع  لدى الطلبة خلط  وجوديالحظ 

  . المقادير الجبرية

  .استبدال عملية طرح مقدار جبري من آخر بضربهما - 3

ضـرب مقـدارين جبـريين    بـين   من طلبة الصفين قد خلطوا طالباً 18من أصل  16وجد 

بأسلوب خاطئ  )11-ص5( -س 9طالب من الصف العاشر بطرح  7قام  حيث ؛وطرحهما

على كل من  س 9- نوزع ،للتخلص من األقواس"  :ذلك ينمفسر س 99+ص س 45- :هكذا

ين في المقدار الجبري مع االنتباه لإلشارة ألنها تؤثر في الحلالحد."  

لتصورات خاطئة تتعلق بالمفاهيم واإلجراءات الرياضية فـي طـرح    يالحظ امتالك الطلبة

طرح مقدار جبري من حد جبـري كتوزيـع    أن المقادير الجبرية، حيث يعتبر بعض الطلبة

 .الضرب على الجمع
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  استراتيجيات في إيجاد الجذر التربيعي .6

  :ما يليفيتمحورت معتقدات الطلبة من خالل المقابالت 

  .ينلمجموع مربعين يتم بإيجاد الجذر التربيعي للحد الجذر التربيعيإن  -1

كما  ينبإيجاد الجذر التربيعي للحدين الجذر على مجموع حد 10طالب من أصل  7وزع كما 

إيجاد الجذر  " :مبررين ذلك 5+س 3 هكذا +225س9    ظهر في تبسيط المقدار الجبري

   سؤالهم عن استخدام قانون للتبسيط أجابواوعند ، "وجمعهم 25، و 2س 9التربيعي لكل من 

  .ب+أس=  2ب+2س2أ

إلجراء إيجاد الجذر التربيعي لحد جبري على مقـدار جبـري، حيـث     يالحظ تعميم الطلبة

لتبسيط رة النمطية التي تعرض لها الطلبة استخدموا خصائص جبرية غير دقيقة، ولعل الصو

ليس لديهم قدرة على التعـرف علـى   أي  وجود عبارة أولية، ونيرفض ممقادير جبرية جعله

  .الصيغة المكتوبة بأبسط صورة لمقدار جبري معطى

وليس (يجاد الجذر التربيعي لحد جبري يتم بإيجاد جذر العدد أو جذر المتغير إل  - 2

  .)بالضرورة لكليهما

  أن  حيـث إيجاد الجذر التربيعي لحد جبـري  على  لطلبةلى معرفة قدرة اإهدفت هذه المهمة 

                 الحـد الجبـري  بتبسـيط   واقـام  من طلبة الصفين أثناء المقابلـة  17طالب من أصل  10

ما سيقوله لشخص ما كي يجد  وعندما سئل الطالب عما  2س7 بصورة خاطئة هكذا 2س 49

بما أن العدد تحت الجذر له جذر تربيعي نجـد قيمتـه   "  :الجذر التربيعي لحد جبري أجاب

وكيف يمكن حل  ،عن القانون الذي اعتمد عليه في الحلوعندما سئل ، "والمتغير يبقى كما هو
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ـ  11جاب أ 2س2أ  مسألة مثل                 أمـا البـاقون فقـد أجـابوا     ، 2سأ 17مـن أصـل    اًطالب

   ).            س2أ=  2س2أ(   

حيث أنهم  ،للجذر التربيعي لحد جبري يتضح من إجابة غالبية الطلبة عدم وجود معنى واضح

ليس لكليهماوالجذر التربيعي يكون للعدد والمتغير  روا بصراحة بأنقد عب.  

ين جبريين بأن إيجاد الجذر التربيعي لناتج قسمة حدتبين من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون  -3

  .)وليس لكليهما(يتم بإيجاد جذر العدد أو جذر المتغير 

        وفسر،   ص36أو  2ص 6=   2ص36     حدث بالنسبة لحل السؤال نفسه األمرتكرر 
  ع  25       2ع5       2ع25                                                      

     في حين قام ، "ونقسمهم 25، و 36إيجاد الجذر التربيعي لكل من  " :ذ+[ zZ7ب م9  5

  .التربيعيي للمتغيرات فقطبإيجاد الجذر طلبة  3

 استراتيجيات في العمليات على الحدود الجبرية.7

  :تبين من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون

1- يكافئ مربع أحدهماين جبريين متشابهين بأن ناتج جمع حد.  

 12أن  حيث ؛ين جبريين متشابهينجمع حدعلى  لطلبةلى معرفة قدرة اإهدفت هذه المهمة 

بصورة خاطئة  س+الجبري س بتبسيط المقدار واقاممن طلبة الصفين  17من أصل  اًطالب

 ."ن سألنه يوجد اثنتا"  :لذلك هم، وكان تفسير2سهكذا 

  تعكس إجابة الطلبة عدم امتالكهم لمفهوم عملية جمع الحدود المتشابهة، والذي بدوره 

  .يتمثل بجمع األسس لحدود جبرية متشابهة بدل جمع معامالتها
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  .حدود جبرية يتم بضرب األسس إذا تساوت األساساتضرب  - 2

من  9من  طلبة 6أن  حيثين جبريين يتعلق بضرب حد خاطئاً اًيمتلك معظم الطلبة مفهوم

 ،6س 11 :هكذا ،بصورة خاطئة 2س3س11الجبري  بتبسيط المقدار واقامطلبة الصف الثامن 

 ."والعدد يبقى كما هو ،في الضرب تضرب األسس" وتفسيرهم لذلك 

بضرب األسس لحدود  واجديدة غير قائمة على أساس جبري، حيث قام اًشروط لبةلقد قدم الط

 .جبرية متشابهة بدل جمعها

3 - ين جبريين متشابهين تتم بأخذ أحد الحدود وقسمة أسسهاقسمة حد. 

  t$م,ا q*V^4B ا+W6(ار ا+>^�ي  zZ10 )tب م9  6و�( أث\$ء ا+7B$W6. أ�1 +(ى  

  ."4س = 2÷8عند القسمة تقسم األسس أي س"و كان تفسيرهم  4بهذه الصورة س   8س
     2س

 .يتضح أن الطلبة قد قاموا بتقديم تعميمات غير صحيحة في النظام الجبريوبذلك 

  يجاد مفكوك مربع حد ومقدار جبريإاستراتيجيات في .8

 :يعتقدون ما يليظهر من مقابلة الطلبة أنهم 

  .أو المتغير ،يتم بتربيع إما العدد مفكوك مربع حد جبري -1

من  zZب 8أن  حيث يتعلق بإيجاد مفكوك مربع حد جبري اًخاطئ اًيمتلك معظم الطلبة مفهوم

هكذا  بصورة خاطئة 2)ع8(بتبسيط الحد الجبري  واقام من طلبة الصفين أثناء المقابلة 14

، في حين أشار ثالثة "التربيع يعني ضرب العدد في نفسه مرتينبأن : " مفسرين ذلك ع64

التربيع يتم بضرب الحرف في نفسه  "مفسرين ذلك بأن 2ع8 هو 2)ع8(طلبة بأن ناتج مفكوك 

  ."مرتين
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2 - مفكوك مربع مجموع حدينين يتم بتوزيع القوة على كل من الحد.  

  أثناء المقابلة بإيجاد مفكوك مربع مجموع حدين كاآلتي 8طلبة من أصل  6لقد قام 

  2ص 9+2س=  2)ص 3+س(

ين فـي المقـادير   يالحظ تعميم الطالب إلجراء تربيع الحدود الجبرية إلى تربيع مجموع حد

 .الجبرية

  استراتيجيات في التحليل إلى العوامل األولية.9

 :وكان منهاتنوعت استراتيجيات الطلبة الخاطئة تحت هذا النوع 

لفرق بين مكعبين يحلل إلى العوامل األولية باالعتماد على القانون د الطلبة بأن اااعتق - 1

 .)ص -س= (3ص -3س

 الفرق بين مكعبين كما يظهر في المثال  أثناء المقابلة بتحليل 9طلبة من أصل  6لقد قام 

  ".الحدينبإيجاد الفرق بين الجذرين التكعيبين لكل من "  ع2–س= 3ع8 -3س

في مفكوك الفرق ) 2ص+ س ص+ 2س(إهمال معظم الطلبة للمقدار الجبري الثاني يالحظ 

  . بين مكعبين

     باالعتماد على القانون ،بأن مجموع مكعبين يحلل إلى العوامل األوليةالطلبة  اعتقاد -2

  ) ص +س= ( 3ص  +3س

ليكون  ؛128+ 3سبتبسيط المقدارقاموا  10طالب من أصل  8وجد أثناء إجراء المقابالت أن 

  ".ين إخراج عامل مشترك وإيجاد الجذر التكعيبي للحدب" :مفسرين ذلك )4+س(2الناتج 
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في مفكوك مجموع ) 2ص+س ص - 2س(إهمال معظم الطلبة للمقدار الجبري الثاني يالحظ 

  .مكعبين كما في مفكوك الفرق بين مكعبين

من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون بتعدد االستراتيجيات المستخدمة في إيجاد مفكوك  ظهر - 3

ين الجبريين ووضع المتغيرات أي استخدام القاعدة طرح معامالت الحد - الفرق بين مربعين 

طرح األرقام من بعض وتبقى " 2ص2س )ب - أ=(2ب ص - 2أس :غير الصحيحة اآلتية

  ".المتغيرات كما هي

  2ص 9- 16الجبري  بتبسيط المقدار واقاممن طلبة الصف الثامن  4طلبة من  3أن كما 

 ثم وضع  7ويكون الناتج  9العدد  16نطرح من "وتفسيرهم لذلك  2ص7بصورة خاطئة هكذا 

  ". 2ص

مفكوك الفرق بين مربعين بتبسيط  واقام 5من طلبة الصف الثامن من أصل  طلبة 4أن  كما

، حيث قاموا باستخدام 2 )ص -س( - 2)ص+س( = 2ص -2س باستخدام القانون التالي

،  فإن القيمة 5=ص - س ،6=ص+حل السؤال التالي إذا كان ساإلستراتيجية السابقة في 

  .11ليكون الناتج  2)5( –2)6( = 2ص –2العددية للمقدار س

  استراتيجيات االختزال .10

  :ما يليفيتمحورت معتقدات الطلبة من خالل المقابالت 

  :االختزال عند تبسيط الكسور الجبرية يتم بإحدى الطرق التاليةإن  -1

      1+ب  أو  ب س +ب س أو  س أو  س=   ب+ ب س 
  ب       
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اختصار ب من البسط والمقام "  :طالب باستخدام هذه اإلستراتيجية مبررين ذلك 4حيث قام 
  ".مشتركة ألنها

  ب س  = ب+ ب س  أو
  ب               

ب س= ب/)ن ب ”  طالب ممن قاموا بهذه اإلستراتيجية 3 ولقد فسر UW^*@ �LT".  

  1+ب س=   ب+ ب س أو
  ب           

             @$+\%$-u  1=ب/ب " بـأن  حيث قام طالب بأداء االختزال بهـذه الطريقـة الخاطئـة معتقـداً    

  ."1+ ب س

 ب + س=  ب+ب س أو

  ب            

  @$+\%$-u   1=ب/)ن ب "وبالمثل قام طالب آخر بإجراء االختزال بهذه الطريقة مفسـراً ذلـك   

  ."ب+ س

أن قيمـة   ،يمتلك معظم الطلبة العديد من التصورات الخاطئة فيما يتعلق بـاالختزال منهـا  

  .ين ب س، ب معاًصفر، وعدم االنتباه بأن ب مقام للحد=ب/ب

  .اختصار الكسور الجبرية يتم باختصار الحد المشترك من البسط والمقام نإ -2

صفر، إضافة إلى عدم إخراج =ع9/ع9أثناء المقابلة بأن قيمة  9طلبة من أصل  8اعتقد 

     للسؤالالعامل المشترك األكبر بين الحدين في البسط والمقام، كما ظهرت في خطوات حلهم 

  ".ع من البسط والمقام  9صار باخت"    1 = 3  = ع   9+  3
     5    15       ع 9+ 15
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 استراتيجيات في العمليات على الكسور الجبرية. 11

  :بما يلي تبين من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون

  .باستخدام خاصية الضرب التبادلييتم ضرب الكسور الجبرية  نإ -1

  من  طالباً 14أن  حيث كسرين جبريينضرب على  لطلبةلى معرفة قدرة اإهدفت هذه المهمة 

  
�ا  ص ×سالجبري   بتبسيط المقدار واقام  19أصل U0 هsS-4 رة=qC5 ص 5+س                                    

                                             5     5                                                              

أي أنهم يستخدمون قاعدة " بما أن المقامات موحدة يتم إجراء الضرب التبادلي ” :ذلكمفسرين 
  أص  +أس=  ص×  س جبرية يمكن صياغتها كما يأتي

  أ      أ                                        

يتضح من إجابة غالبية الطلبة وجود خطأ في خوارزمية ضرب الكسور الجبرية، حيث أنهم 

روا بصراحة بأن الضرب يتم بإجراء الضرب التبادلي، والذي بـدوره يعكـس عـدم    قد عب

                .امتالكهم لقانون ضرب الكسور الجبرية بشكل صحيح

     كذلك المقامين مع إهمال المقام إذا كان ،جمع كسرين جبريين يتم بجمع البسطين -2

  .1يساوي 

وجود خطأ في جمع الكسور الجبرية بتجاهل توحيد  10أصل  طلبة من 9اتضح من مقابلة 

  المقامات كما ظهر في اإلجابة على السؤال التالي 

 
س
1 +2  

س
3

�وا ذ+[ = V@
س

12+
  =

س
3

                                                "�k6 ا+^V&*9 وا+W6$م /^UW س" ،  

                    . ين جبريينرورة توحيد المقامات عند جمع كسريالحظ اعتقاد الطلبة بعدم ض
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جمع كسرين جبريين لهما نفس البسط يتم بأخذ البسط المشترك وتجمع المقامات، أو جمع  - 3

  .البسطين والمقامين

ين الجبريينالكسر قاموا بجمع 5طالب من  4 وجد أن
3

+س7
5

=س7
8

البسطين حد أنأخذ " س7

�T(-ونجمع المقامين-S fC-.آ"- وأ ،t+-*� ن C^ن ا
8

  س14

  . العادية الكسورعلى  للعمليات السابقة مثل العمليات األربعة الطلبةعدم تذكر  يالحظ

12. ة والتربيعية بمتغير واحداستراتيجيات حل المعادلة الخطي 

 :ظهر من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون ما يلي

  .ن معنى إشارة التساوي هي طلب إجراء عمليةإ - 1

مثـل  ة بمتغيـر  حل المعادلة الخطيجميع طلبة الصف الثامن الذين تمت مقابلتهم بأن لقد قام 

ألن ناتج الجمـع   ؛8+4=قيمة س  بأن” :لذلك وكان التبرير 12=كما يلي س 8+4= س+5

   .12/5=س ن من الطلبة بأن قيمة، في حين أجاب اثنا"يعطي قيمة س

  )5قسمة طرفي المعادلة على ب(  8+4= س+5
  12 =س
       5  

وجود ضعف  حل المعادلة يدل علىة لإلستراتيجيات السابقة للحصول على م الطلبان استخدإ

ة تعني طلب إجراء عملية اأن المساو 12=يالحظ من إجابات الطلبة سفي المفاهيم، حيث 

والنظير الضربي  ،حسابية، أما اإلجابة الثانية فتعكس الخلط بين مفهومي النظير الجمعي

  .لديهم
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  .عدم وجود فرق بين حل المعادلة التربيعية بمتغير وتحليلها إلى العوامل األولية -2

  صفر =30+س11- 2س أثناء المقابلة قاموا بحل المعادلة 10طالب من أصل  6وجد أن 

أن سبب اعتقاد الطلبة بتحليل المعادلة  ، لقد ظهر أثناء المقابلة)5–س()6–س(فكان الناتج 

لها هو اعتقادهم بعدم وجود فرق بين مفهومي تحليل وحل المعادلة التربيعية  التربيعية كحل

  .بمتغير واحد

 هي 2ب= 2مجموعة حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد المكتوبة على الصورة س نإ -3

  .}ب{

B},رة '$�Z.   25= 2صقاموا بحل المعادلة التربيعية  8طلبة من أصل  7اتضح من مقابلة 

  ."إيجاد الجذر التربيعي للطرفينب " :ذلك واوفسر 5= ص هP3ا

حاصل  القاعدة حول بضرب األعداد السالبة، بأن يالحظ أن لدى الطلبة معتقدات خاطئة تتعلق

  .تصح فقط على األعداد الموجبةي عددين موجبين يعطي عدداً موجباً أضرب 

ن حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام إكمال المربع بعدم االهتمام لوضع الثابت إ - 4

  .في أي طرف من المعادلة

في طرف مـن المعادلـة   وضع الثابت ضرورة عدم أثناء المقابلة  8طالب من أصل  6أكد 

  .كمال المربعإعند  وليكن األيسر
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  .العبارة األولية تحللن إ - 5

صفر في = 4+2حل المعادلة التربيعية  سب حيث قام جميع الطلبة الذين تمت مقابلتهم 
  كالتاليمجموعة األعداد الحقيقية 

  "على الطرفين 4 ِلوضع النظير الجمعي "                 صفر= 4+2س
      -4    -4   
  "ثم إيجاد الجذر التربيعي للطرفين"                      4- =   2س
  2، 2-= س   

، إال للمعادلة التربيعية جذور حقيقيةأجابوا بعدم وجود تظهر نتائج المقابالت أن غالبية الطلبة 

، وقد سبب عـدم  2، 2-= 4-  لديهم معتقدات خاطئة بأن نأنهم توصلوا لعكس ذلك حيث أ

  .               إدراكهم لمجموعة األعداد الحقيقية إعطاء إجابة غير صحيحة

وبالنسبة لمجموعة حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد المكتوبة علـى صـورة حاصـل     -6

صفر هي =  )3-س) (5+س(مجموعة حل المعادلة التربيعية  ضرب عاملين يعتقد الطلبة أن

}5،-3{.  

القاعدة غير الصحيحة  على 7حيث اعتمد جميع الطلبة الذين تمت مقابلتهم والبالغ عددهم  

بأن " :وفسر ذلك} ب- أ،{ن مجموعة الحل هي إصفر ف)=ب -س) (أ+س(اآلتية عندما 

  ."مجموعة الحل هي األعداد المجاورة للمتغير س في المقدار

  .العام عند حل المعادلة التربيعية بمتغير واحدتعدد صور القانون  -7

أثناء المقابلة في كتابة القانون العام عند حل المعادالت  8لقد أخطأ جميع الطلبة البالغ عددهم 
  أ ج4-2ب    ± ب- =سالتربيعية باستخدام القانون العام حيث أجابوا 

  أ 2                                                                             
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 استراتيجيات تتعلق بجذور المعادلة التربيعية بمتغير .13

  :بما يلي تبين من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدونلقد 

  .للمعادلة التربيعية التي مميزها عدد سالب جذران حقيقيان مختلفان -1

يكون  تحديد عدد جذور المعادلة التربيعية عندما أثناء المقابلة خطأ فيارتكب جميع الطلبة 

  .ناً سالباً، وقد عبروا عن وجود جذرين حقيقيين مختلفيمميزها عدد

ظهر إخفاق الطلبة في تذكر التعميم الخاص بنوع جذور المعادلة عند معرفة إشارة حيث 

  .المميز

  .)أ/ج( بمتغير واحد يساوي حاصل ضربهما )أ/ب-( مجموع جذري المعادلة التربيعية إن- 2

الذين تمت مقابلتهم بين مجموع جذري المعادلة التربيعية الطلبة  خلط عند جميعظهر حيث 

 .بمتغير وحاصل ضربهما

 ة بمتغيرحل المتباينة الخطياستراتيجيات  .14

  :بما يليمن مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون لوحظ 

  .إذا قسم طرفا المتباينة على عدد سالب فإن إشارة المتباينة ال تتغير -1

طلبة  7بشكل صحيح، حيث أجاب  18>س2-كذلك لم يتمكن معظم الطلبة من حل المتباينة 

نحل المعادلة بالقسمة على معامل  كما” :وكان تبريرهم 9->س أثناء المقابلة بأن 8من أصل 

  "الطرفين 2-س هنا نقسم 
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وجود خطأ مفاهيمي يتعلق بعدم تغيير إشارة المتباينة عند القسمة على عدد سالب حيث يالحظ 

  .ال يوجد فرق لديهم بين حل المعادلة والمتباينة

  .في تحديد أكبر عدد يحقق المتباينة <،  ≤عدم وجود فرق بين اإلشارتين  -2

من تحديد أكبر عدد صحيح يحقق  8جميع الطلبة الذين تمت مقابلتهم والبالغ عددهم  يتمكن لم

حل المتباينة يتم " :والسبب في ذلك 4=س بطريقة صحيحة حيث أجابوا 12<س3 المتباينة

 ."4=الطرفين فيكون الناتج س 3 بالقسمة على

  استراتيجيات في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية .15

الحرفية بتحويل الكلمات بحيث تشكل باستخدام الترجمة تبين من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون  

  .معادلة جبرية، وذلك بتبديل الكلمات المفتاحية برموز رياضية مناظرة لها

التي تمثل الجملـة   عن العالقة أثناء المقابلة، عبروا جبرياً 17من أصل  اًطالب 12أن  حيث

ص فيما ترمز لمعلمين، عدد اس ل حيث ترمزعدد الطلبة ستة أضعاف عدد المعلمين : التالية

تحويل كل كلمة إلى رمز، بما أن هناك كلمة " :مفسرين ذلكس ص  6 بالمعادلةلطلبة عدد ال

ص مفسرين ذلك  6=طلبة بإعطاء إجابة أخرى س 3في حين قام  ،"×أضعاف نضع إشارة 

  ."معلمقابل كل تتعنى ستة طالب "

لبناء معادلة جبريـة، حيـث يحـاول     ها الطلبةيحتاج التي لألساسياتهناك فهم غير صحيح 

الطلبة في أغلب األحيان أن يترجموا كلمة بكلمة من المسألة إلى اللغة الجبرية التي يحـدث  

عدم قدرتهم علـى  أثناء المقابلة خاللها تحويالت خاطئة، حيث اتضح من إجابة غالبية الطلبة 



131 

 

 

 

بسبب استخدام الترجمة الحرفيـة   ،تحديد العمليات الحسابية المناسبة لكتابة المعادلة الجبرية

  .لة ومعرفة المعنى للربط بين المتغيرات بمعادلة ماالمسأ فهمدون االعتماد على 

بهذه  الثامن والعاشرالصفين من  كٍلطلبة ما مدى تمسك  :أما اإلجابة على السؤال الثالث

  األخطاء الشائعة عند تقديم نفس المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى؟

نتائج هذا السؤال تظهر بشكل عام أن أكثر من ثالثة أرباع الطلبـة الـذين تمـت     كانتفقد 

ة األساسية، ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبري صاحبةمقابلتهم يتمسكون باستراتيجيات الحل الم

  .وفيما يلي استعراض للنتائج

تبـع ذلـك   وقابلـة،  لخطأ شائع بين االختبار والمحل مصاحبة  تم مقارنة كل إستراتيجيةفقد 

ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية  ة لثبات استراتيجيات الحل المصاحبةحساب النسب المئوي

 و ،)د -4( رقم ملحقيناألساسيين كما يظهر في ال الثامن والعاشراألساسية لدى طلبة الصفين 

  .)هـ -4(

ولتقديم صورة مختصرة ألبرز النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث من الدراسة، تـم  

شـائعة  لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء نسب المئوية لل الحسابيحساب المتوسط 

كمـا   في المفاهيم الجبرية األساسـية األساسيين  الثامن والعاشر ينالتي وقع فيها طلبة الصف

  ).8-4(الجدول رقم  يظهر في
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المتوسط الحسابي للنسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة : )8-4(رقم الجدول 

  لألخطاء الشائعة التي وقع فيها طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين في االختبار والمقابلة

   
  %. 20نسبة األخطاء تقل عن *     

المئوية لثبات استراتيجيات الحل المتوسط الحسابي للنسب أن  )8-4(الجدول يالحظ من 

لصفين في غالبية ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية مرتفعة لدى طلبة ا المصاحبة

          
استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم   الرقم

  الجبرية األساسية
  المتوسط الحسابي للنسب المئوية

 الصف العاشر الصف الثامن
  *  %72.3  خطأ في فك األقواس  1

  %83.3  %85  الحل المنقوص  2
  %25.2  %34.6  خطأ في جمع الحدود الجبرية  3
  
4  

خطأ في الخلط بين العامل المشترك األكبر والمضاعف 
  المشترك األصغر

100%  100%  

  %82.8  %91.7  ةالحدود والمقادير الجبري جمعخطأ في   5
  %60  %77.5  ةالحدود والمقادير الجبري طرحخطأ في   6

  %72.2  %50  خطأ في إيجاد الجذر التربيعي  7
8  72.9  %63.4  ةخطأ في العمليات على الحدود الجبري%  
  %70.9  %50  خطأ في إيجاد مفكوك مربع حد ومقدار جبري  9
  %81.9  *  خاطئ لالختزالاستعمال   10
  *  %77.5  خطأ في التحليل إلى العوامل األولية  11

11  83.3  %66.7  ةخطأ في العمليات على الكسور الجبري%  
12  خطأ في حل المعادلة الخطي87.1  %100  ة بمتغير واحدة والتربيعي%  
13  100  *  ة بمتغيرأخطاء تتعلق بجذور المعادلة التربيعي%  
  %33.1  *  ة بمتغيرحل المتباينة الخطي أخطاء في  14
15  إة أخطاء في ترجمة المسائل الكالمي23.3  %24  ةلى معادالت جبري%  
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وقد وجِد في بعض الحاالت تغيير الطلبة لالستراتيجيات أثناء المقابالت وذلك األسئلة، 

  .بتقديمهم الستراتيجيات حل صحيحة

الجبرية  في المفاهيمألخطاء شائعة  صاحبةالنسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المكما أن 

، وأن %100إلى  %50قد تراوحت بين  االختبار والمقابلةاألساسية لدى طلبة الصفين بين 

  %.85المتوسط الحسابي للنسب المئوية للثبات لدى طلبة الصف العاشر قد بلغ ما يقارب 

  على الباحثة، ) ب(يدل الحرف مقتطفات من المقابالت مع الطلبة، بحيث  وفيما يلي بعض

  :على الطالب) ط(

  ؟)11- ص 5( -س9أكتب دون استخدام األقواس المقدار : ب •

  .س 99+ س ص 45- : ط

  دون استخدام األقواس؟ )4-ص 3( -س7وكيف نكتب المقدار : ب

  .س 28+ س ص 21-: ط

  ؟ة اإلجابةكيف توصلت إلى هذ: ب

ين في المقدار نضرب العدد خارج القوس في الحد: " لقد قام الطالب بتفسير هذا اإلجراء بقوله

فعملية الطرح كضرب حد في  - س9وس 9- بأنه ال فرق بين كتابة الحد  معتقداً" الجبري

  .مقدار جبري

فهم الطالب تبين عدم بعيد، حيث  أما فيما يتعلق بنتائج االختبار والمقابلة، فقد توافقت إلى حد

  .بأن إشارة العدد تقع على يمينه حيث اعتقد أن عملية الطرح كتوزيع الضرب على الجمع
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  ؟ 2ص 9-16ما هي العوامل األولية للمقدار : ب •

  .2ص 7: ط

  ؟ 2ص 25 -36وكيف نكتب المقدار : ب

  .2ص 11: ط

  ؟هذه اإلجابةكيف توصلت إلى : ب

يعتقد  "عملية طرح األعداد ويبقى المتغير كما هو بإجراء نقوم "لقد فسر الطالب إجابته بقوله 

 2ص 9-16      الطالب أن تحليل مقدار جبري يعني إجراء عملية حسابية، فهو ال يفرق بين

لحل  مربعين لم يستحضرها الطالب أبداً، كما أن فكرة تحليل الفرق بين 2ص9 -2ص16و

  .هذا السؤال

  ؟ س × س أو.9ي <-:1Z Gب : ب
                                5      5  

  .ص 5+س 5: ط

  ؟  س×  سأو.9ي <-:1Z Gب  : ب
                                7      7   

  .ص7+س 7: ط

    كيف توصلت إلى هذا الجواب؟: ب

 وذلك استناداً" المقامات موحدة يتم إجراء الضرب التبادلي "لقد فسرت الطالبة إجابتها بقولها 

   0�+n0 اE1TI�  أ ص + أ س=  ص× س إ�& ا�9B-Pة ا
  أ     أ                                    
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كأنهمـا  (جراء الضرب التبادلي بصراحة بأن ضرب الكسور الجبرية يتم بإ تعبر احيث أنه

 ، والذي بدوره يعكس عدم امتالكها)جد حاصل ضرب الطرفين ويجمعهماتتناسب حيث  طَرفَا

  . ضرب الكسور الجبرية بشكل صحيحلقانون 

  ؟ 2)ص3+س(أوجد مفكوك المقدار : ب •

  .2ص 9 + 2س: ط

  ؟ 2)ص5+س(وكيف نكتب مفكوك المقدار : ب

  . 2ص 25+2س: ط

  لى هذه اإلجابة؟إكيف توصلت : ب

  2ص 25، و 2س=س×سالتربيع يعني ضرب الحد في نفسه مرتين يعني : ط

  عليه في الحل؟هو القانون الذي اعتمدت  ما: ب

  .الثاني الحد مربع +األول الحد مربع= ينحد مجموع مربع :ط

تربيع حد جبري (لى تطبيقه قاعدة معينة إويرجع سبب وقوع الطالب في هذا النوع من الخطأ 

  على حاالت أخرى في النظام الجبري مها يعمحيث قام بت) كتربيع مقدار جبري

  :المربعة بالسنتمترات اآلتي الهندسي الشكل مساحة أوجد: ب •
           7Ar  

                       3rA س             rA  
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�ض × ا+&,ل= ا+m3O :^$رة :9 مm*&4V وم�4N$V : طS+ا  

  7× س× 3=                                                  

  س 21=                                                  

  :المربعة بالسنتمترات اآلتي الهندسي الشكل مساحة أوجد :ب
                8 rA  

                      

  

                       4              O@ص O@  
  

�ض × ا+&,ل= ا+m3O :^$رة :9 مm*&4V وم�4N$V : طS+ا  

  8× ص×  4=                                                  

  ص 32     =                                                 

  ؟تفسر كيف زمالئك، ألحد إجابتك تفسير منك طلب إذا:ب

  ص 32=8×ص×4=ثم نعوض في قانون مساحة المستطيل 8و ص، العرض  4الطول : ط

  ، أوجد طول المستطيل؟2=ذا كانت صإ: ب

  .rA 6=طول المستطيل : ط

إذا كـان جـزء    المسـتطيل  طول كتابةليس لديه فكرة واضحة عن كيفية  ههذا يدل على أن

ينبغي اإلضافة بدليل طول ال إليجاد هفهم واضح بأن لوحظ أن لدى الطالب. يحتوي على متغير

عندما علمت القيمة العددية للمتغير، حيث استطاع تحديد البعد بشـكل   ،يجاد طول المستطيلإ

  .بهذه الصورة 4+ص البعد كتابةعلى  اًقادر نكيلكن لم صحيح، 

  WNC^C :=رة؟ 6+س6أآ(_ ا�1NU : ب
                             6  

س:  ط  
  WNC^C :=رة؟  7+س7أآ(_ ا�1NU : ب

                       7             
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  س:  ط

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب
 

  .= /^UW @? ا+^A qV,ى س  7+س7 :ط
        7  

  س: ط  

صفر، مما أدى =  7/7يظهر أن عملية االختزال صحيحة، ولكن أشار هذا الطالب بأن قيمة 

  .لى الناتج الصحيحإلعدم توصله 

  س 6  هو وفي مقابلة مع طالب آخر أشار بأن الناتج

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب
�ف QRC e6 6 +س6:  طh+ 9ادBYن اY.  

         6   
+$N K3S-. cم ا): .WB$V+ا='4;ال ا�V3+م ا,aL6+ r*7V+م  دراك ا,aLم ?@ dS�+ي، وا�ا+>^

  .ا+W6(ار ا+>^�ي

ال أنه إ األدب التربويفي كما ورد من األخطاء الشائعة  لى الخطأ التالي الذي يعدإشارة إوفي 

وهذا عنه قد تم سؤال بعض طلبة الصفين أثناء المقابلة ولكن لكذلك في هذه الدراسة،  ال يعد

 .حدى المقابالتإجزء من 

  63= س 3 المعادلة حل: ب •

  6: ط

  االجابة؟ لهذه وصلت يفك: ب

  .العشرات منزلة في س ألن العدد: ط

  المعادلة؟ حل يجد كي ما لشخص ستقوله الذي ما: ب

  .في منزلة العشرات 6في منزلة اآلحاد، س و  3عليه تحديد منازل العدد هنا : ط
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  6=، وبهذا س 6و 3= س و 3ولقد فسر أحد الطلبة أنها مثل 

�_ C-@([9ام إش-رة ه*- AU"E ا8-3�خصائص الحساب �& ا@([9ام 4-:�0 ا�"I-ورة، أي J-م ا

  .الجبر على

وفي سياق آخر يتعلق بتبسيط المقادير الجبرية، كما يظهر في مقابلة إحدى طالبات الصف 

وهي  %45.1الثامن حيث أن هذا السؤال بلغت نسبة الخطأ فيه في االختبار لدى طلبة الثامن 

 . أعلى نسبة لديهم

  ص؟2+س9 صورة بأبسط فاكتبه صورة، بأبسط اًمكتوب اآلتي المقدار يكن لم إذا: ب •

 .س ص11: ط

  ؟ ص3+س7 صورة بأبسط فاكتبه صورة، بأبسط اًمكتوب اآلتي المقدار يكن لم إذا: ب

 .س ص10: ط

  يكتب المقدار بأبسط صورة ؟ كي ما لشخص ستقوله الذي ما: ب

  .تضرب الرموزو تجمع عداداأل: ط

 .ويعكس ذلك عدم اإلدراك السليم لجمع الحدود الجبرية غير المتشابهة

 بداللة المعلمين عدد أضعاف ستة الطلبة عدد: التالية الجملة تمثل التي المعادلة أكتب •

  لطلبة؟ا عدد ص لمعلمين،عدد ا سس، ص حيث 

  س ص 6:ط

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب

  .النتيجة لهذه نصل نناإف بأحرف الكلمات باستبدال قمنا إذا: الطالب

  2ص –2س للمقدار العددية القيمة فأوجد ،5=ص - س ، 6=ص+س كان إذا •

  11: ط



139 

 

 

 

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب

  2 )5( - 2 )6(=  2ص – 2س: ط

                          =36– 25   

                          =11  

عدم معرفة تحليل الفرق بين مربعين، مما أدى به إلى الوقوع في هذا والحقيقة أن ذلك يعكس 

 .الخطأ

قيقية كما يظهر مجموع مربعين في مجموعة األعداد الحوفي حل معادلة تربيعية على صورة 

وهي  %58.7 ه بة الصف العاشر حيث أن هذا السؤال بلغت نسبة الخطأ فيفي مقابلة أحد طل

 .من النسب المرتفعة لديهم

 ؟ ح الحقيقية األعداد مجموعة في صفر= 4+2س المعادلة حل مجموعة أوجد:ب •

   }2- ،2{ : ط

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب

  } 2-،2{=سصفر )= 2+س()2- س(صفر =4+2س: ط

  ؟ ح الحقيقية األعداد مجموعة في صفر=25+ 2س المعادلة حل مجموعة أوجد: ب

  }5-،5{: المتوقعة الطالب جابةإ

  .يالحظ أن الطالب استخدم قانون الفرق بين مربعين في تحليل مجموع مربعين

    .معادلة تربيعية بمعرفة إشارة المميزإيجاد عدد جذور وفي سياق آخر يتعلق ب •

  ؟عدد الجذور الحقيقية للمعادلة ما ،سالبا عدداً تربيعية معادلة مميز كان إذا: ب 

   .مختلفان حقيقيان جذران: ط

  ؟اإلجابة لهذه وصلت كيف: ب
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   نيمختلف نيحقيقي نيجذر التربيعية للمعادلة نإف صفر < المميز كان إذا: ط

  عدد الجذور الحقيقية للمعادلة؟ ما ،صفر تربيعية معادلة مميز كان إذا: ب

  .ال يوجد جذور حقيقة للمعادلة: ط

 .يالحظ أن حاالت المميز لدى الطالب غير واضحة بدليل الخلط بينها

وفيما يتعلق بإيجاد مفكوك الفرق بين مكعبين، حيث اختلف نمط الخطأ الشائع لدى طلبة 

  .فيما ورد في األدب التربوي لدراسة عنهالصف العاشر في هذه ا

 ؟ 3ع8 –3س للمقدار األولية العوامل هي ما: ب

  .)ع2- س: (ط

  ؟ 3ع–3س للمقدار األولية العوامل هي ما: ب

 .)ع- س(: ط

  ؟هل استخدمت قاعدة؟ كيف عرفت :ب

 )ص –س(= 3ص –3س الصورة على مكعبين بين الفرق يحلل: ط

 .في قانون الفرق بين مكعبينالطالبة للمقدار الثاني ) حذف(يالحظ إهمال 

 ؟128+3س2للمقدار األولية العوامل هي ما: ب •

 )4+ س(2 :ط

  ؟السؤال حل في عليه اعتمدت الذي القانون هو ما: ب

   )ص+ س( =3ص+ 3س الصورة على مجموع مكعبين تحليل: ط

• ين جبريين متشابهين تم مالحظة أن نسبة شيوع هذا الخطأ وفي سياق يتعلق بجمع حد

، وهذه في االختبار تفوق النسبة لدى طلبة الصف الثامن ؛طلبة الصف العاشرلدى 

  .إحدى المقابالت مع طالبة من الصف العاشر
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  س؟+أوجدي ناتج جمع س: ب

  2س: ط

  ص؟+ما هو ناتج جمع ص: ب

  2ص: ط

  ". 1+1ونجمع  1س +1س: "ط  كيف توصلت إلى هذا الجواب؟: ب
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  :ملخص النتائج

من األخطاء الشائعة لدى  كبيرٍ القول بشكل عام أن نتائج الدراسة تظهر وجود عدديمكن 

، وقد قدمت ذخيرة معرفية واسعة طلبة الصفين الثامن والعاشر في المفاهيم الجبرية األساسية

استراتيجيات التفكير التي  أنعن األخطاء الجبرية الشائعة وأنماط تكرارها لدى الطلبة، وتبين 

يستخدمها الطلبة والمصاحبة ألخطائهم في نفس الموضوع تعتمد على استخدام خصائص غير 

مقابلتهم  تذين تملالصفين ال طلبة من ثالثة أرباعصحيحة للنظام الجبري، كما أن أكثر 

تة بدرجة على أنها ثاب لمصاحبة لألخطاء الشائعة مما يدليتمسكون بهذه االستراتيجيات ا

  :وفيما يلي ملخص ألهم النتائج. كبيرة

بي للنسب المئوية ألنواع األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الثامن كان في متوسط حساأعلى   •

توأقلها في األخطاء الم ةاألخطاء المفاهيميكما عة األخرى، نوأعلى نسبة ألخطاء طلبـة   أن

ة وأقلها فـي  طفيف عن األخطاء المفاهيميالصف العاشر كانت في أخطاء التعميمات بفارق 

 .عة األخرىنوتاألخطاء الم

•  أكثر األخطاء المفاهيميين جبـريين  ة شيوعاً عند طلبة الصف الثامن كان الخطأ في جمع حد

فكان الخطأ في حل المعادالت التربيعية بمتغير  ، أما لدى طلبة الصف العاشرغير متشابهين

 ين واحد وذلك بتحليل العبارة األولية وأقلها لدى طلبة الصف الثامن كان الخطأ في جمع حـد

جبريين غير متشابهين، أما لدى طلبة الصف العاشر فكان الخطأ في جعل أحـد المتغيـرات   

 .للقانون موضوعاً

طلبة الصف الثامن األساسي كان الخطـأ فـي طـرح     أكثر أخطاء التعميمات شيوعاً لدى  •

في إيجاد الجذر التربيعي لمجموع المقادير الجبرية بينما لدى طلبة الصف العاشر كان الخطأ 
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، وأقلها لدى طلبة الصف الثامن الخطأ في التحليل إلى العوامل األولية وذلك بتحليـل  مربعين

تحديد عدد الجذور الحقيقية فكان الخطأ في الفرق بين مربعين، أما لدى طلبة الصف العاشر 

  .عند معرفة إشارة المميز

أكثر األخطاء اإلجرائية شيوعاً لدى طلبة الصف الثامن الخطأ في ترجمة المسائل الكالميـة    •

إيجاد جذور ب المتعلقإلى معادالت جبرية، بينما لدى طلبة الصف العاشر كان الحل المنقوص 

على النظير الجمعي والنظير الضربي، وأقلها لدى طلبة الصفين كان  المعادلة التربيعية يعتمد

 .الخطأ في ضرب الكسور الجبرية

عة األخرى الشائعة لدى طلبة الصفين فكان هناك خطأ واحد لدى طلبـة  نوتأما األخطاء الم  •

الصف الثامن والمتمثل بالخطأ في إيجاد القيمة العددية لمقدار جبري عند قيمة محددة للمتغير، 

الخطأ باالعتقاد بأن المقدار الجبـري مكتـوب بأبسـط    أما لدى طلبة الصف العاشر، فكان 

 .صورة

ا ظهر بمقارنة األخطـاء  األخطاء الشائعة بازدياد درجة الصف، كمتقل في معظم الحاالت،   •

 . لدى طلبة الصفين )أ(االختبار في 

وا في تحديد المعنى الجبري لتمثيل هندسي خـاص  أخطأ) في كل صف( ثلث الطلبة تقريباً  •

 .بالمساحة

وقد لوحظ بشكل عام تنوع استراتيجيات التفكير المصاحبة ألخطاء الطلبـة فـي المفـاهيم      •

الجبرية األساسية ومن أهمها استخدام خصائص غير صحيحة للنظام الجبـري، أو تطبيقهـا   

بصورة خاطئة، أو الخلط بين المفاهيم، أو استخدام تعميمات جبرية غير صـحيحة كحـذف   

ديل تعميمات أخرى واستخدامها في مواقع غير مناسـبة، وتعتبـر   أجزاء منها، أو اللجوء لتع
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استراتيجيات الحل المنقوص من أكثرها ظهوراً والتي تعكس خلالً في البنية الجبرية األساسية 

 .لدى الطلبة

وأعادوا إنتاج نفس األخطـاء   نفس الخطأ في االختبار أصالً وقعوا فيكما لوحظ أن الطلبة   •

  .في المقابلة

 المصاحبةمن الطلبة الذين تمت مقابلتهم يتمسكون باستراتيجيات الحل  %75من أكثر   •

 .ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية

ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  المصاحبةالنسبة المئوية لثبات استراتيجيات الحل  •

 .%100إلى  %50بين مرتفعة لدى طلبة الصفين في غالبية األسئلة، وقد تراوحت 
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  الفصل الخامس

  والتوصيات مناقشة النتائجتفسير و

لدى األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية أنماط سة إلى الكشف عن االدر ت هذههدف

إلى التعرف على استراتيجيات التفكير  تهدف، كما األساسيين الثامن والعاشرالصفين  طلبة

لهذه األخطاء من خالل وصف الطلبة لطريقة حل هذه المسائل الجبرية والتي أدت  المصاحبة

نفس إلى الوقوع في الخطأ، إضافة إلى التعرف على مدى ثبات هذه االستراتيجيات عند حل 

  .المسائل مرة أخرى وعند حل مسائل مشابهة للمسألة األصلية

من األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في  كبيرٍ عدد أظهرت النتائج وجود

المفاهيم الجبرية األساسية، كما أظهرت أن استراتيجيات التفكير التي يستخدمها الطلبة 

والمصاحبة ألخطائهم في نفس الموضوع تعتمد على استخدام خصائص غير صحيحة للنظام 

لتهم يتمسكون بهذه مقاب تالصفين الذين تم ةطلب أرB$ع ثالثةأن أكثر من  الجبري، وتبين أيضاً

  .مسائل مشابهة للمسألة األصليةوعند حل  نفس المسائل مرة أخرى عند حل االستراتيجيات

الفصل سوف تتم مناقشة نتائج كل سؤال على حدة، ومن ثم عرض نقاش عام في هذا و

  .سوف تعرض توصيات هذه الدراسة المنبثقة عن النتائج وأخيراً

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

من طلبة الصفين  ما األخطاء الشائعة وما هي أنماط تكرارها عند كٍل: "كان نص هذا السؤال

وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل "  في المفاهيم الجبرية األساسية؟ الثامن والعاشر

  .فاهيم الجبرية األساسيةرصد أداء الطلبة على أسئلة االختبار التشخيصي في الم
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نت النتائج تنوع األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية لدى طلبة الصفين الثامن وقد بي

أن أعلى نسبة مئوية لألخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية  لوحظوالعاشر األساسيين، وقد 

ويفسر هذا . ر متشابهينين جبريين غياألساسية لدى طلبة الصف الثامن كانت في جمع حد

وعليه يقوم الطالب بإجراء  ،اًداحو اًأن إشارة التساوي يجب أن تعطي ناتجباعتقاد الطلبة 

وقد س ص، 11ص بسطت بطريقة خاطئة هكذا 9+س2وبهذا فإن  واحد، خاطئ إلنتاج حد

عواد،  أبو(اتفقت تلك النتيجة مع العديد من الدراسات التي تمت مراجعتها في هذا المجال 

  ).Kieran, 1981; Perso, 1992; Sharma, 1988 ؛2002الحروب،  ؛2006

في حل  وفي نفس السياق كانت أعلى نسبة مئوية لألخطاء الشائعة لدى طلبة الصف العاشر 

عند إيجاد للعدد جذر السالب الإهمال ظهرت في التي المعادالت التربيعية بمتغير واحد و

ي عددين موجبين أحاصل ضرب  القاعدة حول أنويفسر هذا باعتقاد الطلبة . جذور العدد

مع نتائج تلك النتيجة حيث اتفقت  تصح فقط على األعداد الموجبة،عدداً موجباً عطي ت

فيما كانت أقل نسبة  ، )2004اليونس، ؛ 1989ا+&*&?، ( الموضوع دراستين سابقتين عن

كتابة وظهر ذلك في  الحل المنقوص،الصف الثامن في  طلبة مئوية لألخطاء الشائعة لدى

وهذا يتفق مع  ،تبسيط عند التعبير عنهابأنها ليست بحاجة إلى  القيمة العددية لمقدار جبري

، وقد صنّفت كأخطاء عشوائية )1995؛ أحمد، 2006أبو عواد، ( عدة دراسات سابقةنتائج 

   .لصعوبة تفسيرها والتنبؤ بها

العاشر لـديهم  الصف أي أن طلبة  ،بازدياد درجة الصف تقل األخطاء الشائعةكما لوحظ أن 

وهـذا   ،)أ(خطاء في االختبار أخطاء شائعة أقل من طلبة الصف الثامن كما ظهر بمقارنة األ

يؤكد العالقة العكسية بين عدد األخطاء الشائعة والمستوى الصفي، وهذا متوقع كون الطلبـة  
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وقد كان هناك استثناء فـي   .راسيةجديدة مع تقدم المرحلة الد يتعرضون إلى خبرات جبرية

سؤالين، حيث كان أداء طلبة الصف الثامن أفضل بكثير من أداء طلبة الصف العاشر، فالخطأ 

، الشائع عند حل السؤال الثالث والمتمثل باستبدال عملية طرح مقدار جبري من آخر بضربهما

مر يحتاج إلى دراسة مستقبلية والبحث للتحقق فيمـا إذا  ربما ال نستطيع تفسيره، وأن هذا األ

كان هذا نمطاً أم مجرد خطأ وقع بالصدفة عند هذه العينة، ومعرفة أنـواع الخبـرات التـي    

 مما يجدر ذكره هنا أن. يتعرض لها الطلبة، األمر الذي قد يساعد في تقديم تفسيرات مالئمة

تائج الدراسات السابقة التي تناولتها الباحثة، رغم هذا النمط من األخطاء الشائعة لم يرد في ن

األول في المقدار  طرح الحدبحيث يتم  ،والمتمثل بطرح مقدارين جبريين ظهور النوع الثاني

الجبري الثاني من المقدار األول كخطأ شائع لدى طلبة الصف الثامن وهذا يتفق مـع نتـائج   

 ,Dawkins, 2006; Esty)العديد من الدراسات التي تمت مراجعتها في هذا المجال وهي   

1997; Larson et al, 2001(.  

 ين جبريين متشابهينبجمع حدالمتمثل  وفيما يتعلق بالخطأ الشائع عند حل السؤال الخامس

نستطيع ، وقد يعزى ألسباب ال 2جمعت بطريقة خاطئة هكذا سس +س كضربهما، مثالً

  .تفسيرها

وهذا يتفق مع طلبة الصف العاشر في أخطاء شائعة في فك األقواس،  كما لوحظ عدم وقوع

يعد الخطأ في توزيع عملية الضرب على الجمع من أقل حيث ) 1999ضبابات، (نتائج دراسة 

قد وعلى النقيض من ذلك فإن طلبة الصف الثامن  األخطاء شيوعاً لدى طلبة الصف العاشر،

أبو لبن، (و) 2006أبو عواد، (ا-�L مuv$41 k دراB .A(ور{ وا+Pي هذا الخطأ الشائع في عوا وق

 (Dawkins, 2006) و) 1989الطيطي، (و )1999ضبابات، (و) 1995أحمد، (و) 1999
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في ضرب المقادير  أنهم قد وقعوا في خطأكما   (Sharma, 1988) و Hunter,1995)(و

، ويفسر هذا باعتقاد الحد األوسط عند ضرب مقدارين ثنائيينوذلك في عدم حساب  ،الجبرية

في المقدار األول بنظيره في المقدار  يتم بضرب كل حد مقدارين جبريينضرب الطلبة بأن 

 .)2004(محمد حيث انسجمت هذه النتيجة مع دراسة  ،الثاني

الصفين فـي ضـرب   ئعة لدى طلبة النسبة المئوية لألخطاء الشا كما تم التوصل إلى تقارب

 بأن الضرب يتم بإجراء الضرب التبـادلي ويفسر هذا الخطأ باعتقاد الطلبة  ن جبريين،كسري

، والـذي بـدوره   )حاصل ضرب الطرفين ويجمعهماالطالب تناسب حيث يجد  كأنهما طَرفَا(

عدة قائمة على الفهم تساعد في ضرب الكسور الجبرية بشـكل  لقا يعكس عدم امتالك الطلبة

ولقد انفردت هذه الدراسة في الكشف عن هذا النمط من األخطاء الشائعة، والذي لم  صحيح،

 .يرد ضمن أدبيات الدراسة التي تناولتها الباحثة

، إذ انسجمت هذه الدراسة كبيراً إليهاأن عدد األخطاء الشائعة التي توصلت  كان واضحاً

فيما  دراسة الحالية، فمثالًمعظم نتائجها مع دراسات تناولت موضوعات متصلة بموضوع ال

ترك لوحظ وجود خطأ لدى الطلبة في اعتبار المضاعف المشة، يتعلق باألخطاء المفاهيمي

لمقادير جبرية، حيث انسجمت هذه ) أ.م.ع(بأنه العامل المشترك األكبر ) أ.م.م(األصغر 

بوجود خطأ في  ، واتفقت)1989الطيطي،  ؛1999ضبابات، (النتيجة مع دراستين سابقتين 

 )2006أبو عواد، (هما  لمقادير جبرية مع دراستين سابقتين) أ.م.م(هو ) أ.م.ع(اعتبار 

مع دراسة  إيجاد مجموع متغير وثابتوكذلك انسجمت بوجود أخطاء في ) 2002الحروب، (و

) (Sleeman, et al., 1989و) (Hunter, 1995 ، إضافة إلى االتفاق مع دراسة) ،محمد

ين جبريين بقسمة أسسهما، وقد يعزى ذلك إلى وقوع الطلبة بخطأ في قسمة حدفي ) 2004
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تعميم عملية القسمة من األعداد الصحيحة إلى قسمة الحدود الجبرية، واتفقت نتائج الدراسة 

الحالية بوجود أخطاء في جمع الكسور الجبرية بتجاهل توحيد المقامات، ولقد وجد أن نسبة 

 أعلى عند جمع كسر وعدد صحيح، مثالًاألخطاء الشائعة كانت 
س
1

2+= 
س
حيث قام ، 3

ين جبريين، وقد يعود ذلك إلى سهولة إجراء جمع ة بجمع البسطين، مقارنة بجمع كسرالطلب

؛ 1989الطيطي، (مع نتائج دراسة وهذا ينسجم  صحيحاً البسطين عندما يكون أحدهما عدداً

الخلط بين وكذلك في  )Nishizawa, Matsui & Yoshioka; 2003 ؛2004اليونس، 

، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج واحد حل معادلة خطية بمتغيرالنظير الجمعي والضربي عند 

، كذلك اتفقت نتائج هذه )2004اليونس، (و )1989الطيطي،( و )1999ضبابات، (دراسة 

  ).2004اليونس، (بتحليل العبارة األولية مع دراسة الدراسة في ارتكاب الطلبة لخطأ 

بوجود استدعاء التعميمات الرياضية فقد اتفقت نتائج الدراسة أخطاء يتعلق ب وفي سياق آخر

 اليونس،  ؛1999ضبابات،  (خاطئ في إيجاد الجذر التربيعي لمجموع مربعين مع دراسة

 لخاطئ إليجاد الجذر التربيعي لحدأما فيما يتعلق باالستدعاء ا. Dawkins, 2006) ؛2004

، وفيما Dawkins, 2006)(إحدى الدراسات حول الموضوع فقد انسجمت مع نتائج  يجبر

أبو عواد، (فقد انسجمت مع نتائج دراسة  جبري يجاد مفكوك مربع حدإفي  يتعلق بالخطأ

اتفقت  ين فقدخطأ في إيجاد مربع مجموع حد، كذلك الوقوع في Dwakins, 2006)؛ 2006

 ;Schoenfeld, 2005) ; 2004اليونس، ( العديد من الدراسات في هذا المجال مع نتائج

Dawkins, 2006اختصار األشياء اسة الحالية بوجود أخطاء في ، واتفقت نتائج الدر

، وفي جانب آخر  (Bernard, 1989)المتشابهة عند تبسيط الكسور الجبرية مع دراسة 
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مع  االستدعاء الخاطئ للقانون العام لحل المعادالت التربيعية في متغير واحداتفقت النتائج في 

   .)2004اليونس،  ؛1989؛ الطيطي، 1999ضبابات، (دراسات أخرى 

اليونس، (ويتفق ذلك مع نتائج دراسة وقد لوحظ أن نسبة األخطاء المتعلقة بالتعميمات عالية، 

على  كبيراً حيث تعتمد التعميمات اعتماداً ، وتعزى النتيجة إلى البنية الرياضية،)2004

  . المفاهيم في تكوينها واستيعابها وتحتاج إلى قدرة رياضية أكبر من المفاهيم

عند حل أخطاء  بوجود جرائية فقد اتفقت نتائج هذه الدراسةيتعلق باألخطاء اإل وفي سياق آخر

؛ 1999ضبابات، (دراسة  ع م إيجاد قيمة متغير واحدتين خطيتين بمتغيرين بنظام من معادل

في ارتكاب الطلبة لخطأ في طرح حدين كذلك انسجمت ) 2004يونس، ؛ ال1989الطيطي، 

، وقد يعزى هذا )2004(محمد  مع نتائج دراسة ن متشابهين بقلب خوارزمية الطرحجبريي

في جمع وطرح األعداد الصحيحة السالبة، إضافة إلى  لدى الطلبة وجود ضعفالخطأ إلى 

  .عملية الطرح تبديلية اعتبار

مع  بالتعويض بصورة خاطئة في القانون العامفيما يتعلق انسجمت نتائج الدراسة  وأخيراً

، وقد يعزى هذا )1989الطيطي، (و ) 1999ضبابات، (هما  تين سابقتين عن الموضوعدراس

التدريس وذلك باهتمام المعلمين بالمعرفة اإلجرائية أكثر من المعرفة الخطأ إلى طريقة 

  .المفاهيمية

التي وقع بها في أصناف األخطاء الشائعة  وجدير بالذكر أن النتيجة العامة التي أظهرت فارقاً

اختبار المفاهيم الجبرية األسئلة المشتركة في طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين في 

لصالح طلبة الصف العاشر، كونهم قد تعرضوا لمواضيع موسعة في الجبر في  ةاألساسي

  .الصفين الثامن والتاسع األساسيين
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  الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

الثامن الصفين من  كٍلالتي يستخدمها طلبة ما استراتيجيات التفكير  : "كان نص هذا السؤال

  " ؟هم في المفاهيم الجبرية األساسية والمصاحبة ألخطائ والعاشر

ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد مقابلة عينة من الطلبة اإلجابة على هذا السؤال  تطلبت

ستراتيجية التفكير التي استخدمها كل منهم، ، للكشف عن االتشخيصي من فقرات االختبار

يله ندرك أكثر كيف تعمل هذه حيث أن الخطأ يعتبر مؤشر لإلجراءات الذهنية للمتعلم، وبتحل

في بعض المهام الجبرية، ) العمليات الذهنية(اإلجراءات، التي وصفت استراتيجيات التفكير 

  .مما وفر إمكانية الحصول على فهم أصول هذه االستراتيجيات ومبرراتها

ع استراتيجيات التفكير المصاحبة ألخطاء الطلبة في المفاهيم الجبرية بشكل عام تنو وقد لوحظ

 ،استخدام خصائص غير صـحيحة للنظـام الجبـري    ومن أهم هذه االستراتيجياتاألساسية 

كخاصية توزيع الضرب على الجمع، أو تطبيقها بصورة خاطئة، أو الخلط بين المفـاهيم، أو  

أخرى تعميمات أجزاء منها، أو اللجوء لتعديل استخدام تعميمات جبرية غير صحيحة كحذف 

حدى نظريـات  وهذا ينسجم بما ورد في نظرية التعديل كإواستخدامها في مواقع غير مناسبة 

االستراتيجيات غير الكاملة من خالل تطبيق مبـادئ  القائمة على مجموعة من  األخطاء توليد

موقفـاً   متعلمء عندما يواجه الاألخطا فتحدث لإلجراء الصحيح، تمثيالت رسمية علىالحذف 

حيث يحاول إيجاد طريقـة   ،مهمة والتي توصله إلى طريق مسدود ئهغير مألوف له أثناء أدا

كمـا    ، (Brown & Vanlehn, 1980) معروفة وتطبيقها على المهمة بطريقـة خاطئـة  

حـل  اللها أصالً، وتعتبـر اسـتراتيجيات     عدم اإلدراك السليموتعكس هذه االستراتيجيات 

المنقوص من أكثرها ظهوراً، كما لوحظ وجود العديد مـن االسـتراتيجيات التابعـة للحـل     
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المنقوص، حيث يبدأ الطالب باإلجابة عن السؤال ثم ال يتم الحل بل يتوقف عند نقطـة ألنـه   

  . يعتقد أن الحل انتهى، حيث وجد أن الحل ال يعزى إلى النسيان من خالل المقابالت

يجاد الجذر التربيعي لمجموع مربعين يـتم بإيجـاد   إقابلة أن الطلبة يعتقدون بأن تبين من الم

إحـدى التفسـيرات   ، )5+س3=  +225س9    ( ما ثم جمعهما مـثالً الجذر التربيعي لكل منه

) (Mis-generalization theory الممكنة لهذا الخطأ تعتمد على نظرية التعميمات الخاطئة

مع التعميم من إيجاد الجذر التربيعي لحد جبري إلى الجـذر  متسقة  قاعدة استنتج بأن الطالب

ب +أس=  2ب+2س2أ   الصـحيحة  غيـر  قاعـدة التربيعي لمجموع مربعين، حيث نتجت ال

).(Sleeman, 1984                                

، @4^*9 ة واإلجرائية في العمليات على المتغيراتوجود ضعف في المعرفة المفاهيميوقد لوحظ 

ر الجبرية، فيبسط المقدار الجبري عمليتي جمع وطرح المقاديأن أكثر األخطاء شيوعاً تتعلق ب

           دراسة  وقد اتفقت تلك النتيجة مع  2س2هكذا  بصورة خاطئةس 3–2س5

Akg¨un, 2006) Ozdemir &(نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق  انسجمت، آ6$ و

جمع حدود جبرية غير توزيع الضرب على الجمع، واستراتيجية باالستراتيجيات المتعلقة ب

 ).Samo, 2009(مع إحدى الدراسات حول الموضوع متشابهة 

ستخدم الطالب بالنظير الجمعي والضربي حيث ا ستراتيجيات تتعلقالم الطلبة ااستخدولوحظ 

وفيما يتعلق  (Carpenter & Levi, 2000) وهذا يتفق مع دراسة منهما ليحل محل اآلخر أياً

       فقد اتفقت مع نتائج دراسة اختزال الكسور الجبرية بطريقة خاطئةباستراتيجيات 

)Rossi, 2008( 6.   االختزال، ويعزى ارتكاب الطلبة ألخطاء في*t أن rده$W4:=      
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�، LT =ب/بفي الكسر الجبري ين ب س، ب معاًوعدم االنتباه بأن ب مقام للحد         

                          .ب)/ ب+ب س(

لتمثيـل  الجبري  تحديد المعنىفي لديهم استراتيجيات خاطئة  تبين من مقابلة الطلبة أنكما و

ـ  ،هندسي خاص بالمساحة  تين سـابقتين فـي نفـس الموضـوع                     وهذا يتفق مع نتائج دراس

)2009 Egodawatte, 2008; Samo,(لـدى الطلبـة    شيوعاً األكثراألسلوب كان  ، حيث

ستخدام المتغير فـي  محدودية الفهم النظري ال، وقد يعزى ذلك إلى س التجاهل الكلي للمتغير

إذا  تحديد أحد األبعاد بشكل صحيحلدى الطلبة في فكرة واضحة  عدم وجود كما لوحظ. الجبر

عبارة عن كيانات  كما ويتضح أن المفاهيم الجبرية في أذهان الطلبة .جزء على متغيراحتوى 

 .مستقلة بذاتها، ال توجد روابط أو عالقات بينها

تشـكل  تباستخدام الترجمة الحرفية بتحويل الكلمـات  من مقابلة الطلبة أنهم يعتقدون  ولوحظ

،  وقد اتفقت مـع  معادلة جبرية، وذلك بتبديل الكلمات المفتاحية برموز رياضية مناظرة لها

و يعزى ، )(Rosnick & Clement, 1980; Wollman, 1983 نتائج الكثير من الدراسات

على تحديد العمليات الحسابية المناسبة لكتابة المعادلة الجبرية بسبب  عدم قدرة الطلبةذلك إلى 

لة ومعرفة المعنى للربط بين المتغيرات المسأ فهماستخدام الترجمة الحرفية دون االعتماد على 

  .بمعادلة ما

للقـانون، وهـذا    استراتيجية لدى الطلبة في جعل أحد المتغيرات موضوعاًكما لوحظ وجود 

، ويعزى هـذا الخطـأ   )1999ضبابات، (ينسجم مع نتائج إحدى الدراسات حول الموضوع 

  .للقانون المفاهيمي في عدم إتمام الحل لجعل المتغير موضوعاً
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تحليل الفرق بين مكعبين لقد انفردت هذه الدراسة بالكشف عن وجود استراتيجيات تستخدم في 

في المفكـوك، علـى   ) 2ص+س ص-2س(ومجموع مكعبين، بإهمال المقدار الجبري الثاني 

ويعـزى هـذا إلـى     ) ص +س(إلى العوامل األولية كالتالي  3ص +3سسبيل المثال يحلل 

  .االستدعاء الخاطئ للقوانين الخاصة بذلك

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ألخطاء بهذه ا الثامن والعاشرالصفين من  كٍلطلبة ما مدى تمسك  : "هذا السؤالكان نص 

  "  عند تقديم نفس المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى؟شائعة ال

وذلك بمقارنة كل  ،التعرف على نوعية إجابة الطالب اإلجابة على هذا السؤال من خالل تمت

االختبار التشخيصي والمقابلة وذلك بتكليف كل مصاحبة لخطأ شائع بين  استراتيجية حل

هل هي متطابقة في االختبار أثناء المقابلة، لمعرفة مت مقابلته بحل كل سؤال أخطأ به طالب ت

عرضية أو ناتجة عن عدم انتباه من قبل الطالب أو تخمين وهل يوجد لديه بناء  أو تقريباً

ية؟ وما مدى تمسكه وإصراره ت الجبرلقواعد غير صحيحة يعتمد عليها في إجراء العمليا

ألخطاء شائعة في  مصاحبةاستراتيجيات الحل العليها؟ وتبع ذلك حساب النسب المئوية لثبات 

  .األساسيين كل على حدة الثامن والعاشرلدى طلبة الصفين  المفاهيم الجبرية األساسية

ذين تمت مقابلتهم الطلبة المن  %75إن نتائج هذا السؤال تظهر بشكل عام أن أكثر من 

، حيث ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية صاحبةيتمسكون باستراتيجيات الحل الم

وأعادوا إنتاج نفس األخطاء في  لوحظ أن الطلبة قد عملوا نفس الخطأ في االختبار أصالً

ألخطاء شائعة في  صاحبةالنسبة المئوية لثبات استراتيجيات الحل المولوحظ أن  المقابلة،

لصفين في غالبية األسئلة، وقد تراوحت هذه المفاهيم الجبرية األساسية مرتفعة لدى طلبة ا
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تراجع الطالب أثناء المقابلة عن لى أن إشارة هنا اإل، ويجدر %100إلى  %50النسبة بين 

  .كان لصالح الحل الصحيحاستجابته في االختبار الكتابي 

جيات التفكير المصاحبة للوقوع فـي أخطـاء متأصـلة و ليسـت     وهذا يدل على أن استراتي

عن نتائج دراسـة   عشوائية، أي أن لها عمق في البنية المعرفية، وهذا الوضع لم يكن مختلفاً

الطلبة منهجيـة،  إجابات آ�N,%+ $%6 أن   . )Erlwanger, 1973(أخرى في موضوع الكسور 

ثابتة فـي   باألساس على مبادئ ومعتقداتقائمة  االستراتيجيات المصاحبة لألخطاء الشائعةف

  .البنية المعرفية

  :نقاش عام

من محاولة تفسير بعض النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة فيما  يتناول هذا الجزء جانباً

األخطاء الشائعة، حيث لوحظ  يتعلق بالعوامل التي قد أثرت على وجود هذا الكم الهائل من

طلبة الصف الثامن، فيما بلغ عدد األخطاء الشائعة لدى طلبة لدى  خطأ شائعاً) 19(وجود 

، فيما بلغت األخطاء )أ(االختبار في  خطأ شائعاً) 12(حيث وزعت ) 38(الصف العاشر 

، إضافة إلى وجود العديد من استراتيجيات )26( )ب(الشائعة في الجزء الثاني من االختبار

ائعة في البنية الجبرية األساسية لدى طلبة الصفين التفكير الثابتة المصاحبة لهذه األخطاء الش

  .الثامن والعاشر األساسيين

إن األمر ال يدعو لالطمئنان، بل إلى ضرورة التحرك على أكثر من صعيد عند النظر إلى 

نتائج هذه الدراسة بمجملها، كي نتمكن من وضع الحلول؛ وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة 

يتم بالطريقة السليمة، فبدل أن يعلم على أنه لغة لها بنيتها المنطقية، ولها  إلى أن تعلم الجبر ال

من القوانين الصعبة  عالقة بالمواضيع األخرى، فإنها تدرس كلغة ميتة فيها ما ال يعد
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)Usisken, 2004(عدم تذكر العديد من التعميمات الجبرية بشكل صحيح، ربما  ، حيث أن

يعود إلى عدم وجود أساس مفاهيمي لها في البنية المعرفية لدى الطالب والتي قد تعود إلى 

  .طريقة التدريس التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين

معادالت التربيعية كما وأكدت نتائج هذه الدراسة وجود العديد من األخطاء الشائعة في حل ال

حيث أن حل المعادالت يشكل مقدرة جبرية تجريدية وتمثل مستوى أعلى من  بمتغير واحد،

إجراء العمليات الجبرية، وبالتالي فالطالب الذي ال يتقن العمليات على الحدود الجبرية، فإنه 

  ). 1997قاسم، (بالضرورة ال يتقن التحليل إلى العوامل وحل المعادالت التربيعية 

في اكتساب الطلبة للمفاهيم الجبرية  أساسياً ويعد المنهاج المدرسي إضافة للمعلم مصدراً

األساسية، حيث يبدأ الطالب في التعرف على الجبر من الصف السادس حتى الصف الثاني 

عشر، ومن خالل تصفح سريع للمنهاج الفلسطيني، يتضح أن المنهاج يقدم مجموعة من 

فترض استخدامها في الصفوف المدرسية، مثل استخدام التمثيالت األنشطة العملية ي

 والتوضيحات واألنشطة العملية واألمثلة، إضافة إلى وضعها في سياقات تعطي أسباباً

لدراستها، ولكن يبدو أن ضعف الطلبة يرتبط بقلة االهتمام باستخدام التمثيالت الحسية وشبه 

ر الجبرية األساسية، رغم عرض أنشطة كافية في الحسية كالرسوم واألشكال لتوضيح األفكا

   .الكتب المدرسية

تجاه الجبر حيث تم وضع ) وربما المعلمين أيضاً(ويمتد أثر المنهاج على توجهات الطلبة 

وحدة الجبر في نهاية الكتاب المدرسي للصفين السادس والسابع األساسيين والتي ربما أثرت 

ألخطاء الشائعة لدى الطلبة كما ظهر في نتائج الدراسة بشكل سلبي على وجود عدد هائل من ا

  .، وقد يتم تقديمها بشكل غير كاملالحالية، حيث ال يتم تدريسها إطالقاً
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أما بالنسبة لدور المعلم تدل بعض الدراسات أن المعلمين الخبـراء كـانوا مـدركين لهـذه     

 ,Tirosh)لم يـدركوا ذلـك   الصعوبات التي واجهها الطلبة، في حين أن المعلمين المبتدئين 

Even & Robinson, 1998( لم يحاولوا الخبراء المعلمين  وجد أن، وعلى النقيض من ذلك

كمـا أن اقتراحـاتهم     البحث عن نمط لتشخيص وعالج أخطاء الطالب الشائعة في الجبر،

  مواضـيع الرياضـية للطـالب مـرة أخـرى     هم كانت منصبة على إعادة تـدريس ال ئوآرا
)Sleeman et al, 1991(.  

باإلضافة إلى أن المعلمين لن ينجحوا في تعليم الجبر ما داموا أنهم يحملون معتقدات حول  

كما ويبدو أن ضعف عنصر التخطيط . Steen, 1999)(عدم قدرة الطلبة على تعلم الجبر 

بالتالي على اختيار األنشطة التعليمية الفاعلة داخل غرفة الصف،  عند المعلم، ينعكس سلباً

من هنا يجب اإلعداد الجيد للدرس . بالنسبة للمعلم والطالب يجعل الموقف التعليمي روتينياً

والتحرك في إطار استراتيجية واضحة، وتتابع مرن من التحركات ضمن أهداف واضحة، 

، وأن يتم عرض المادة بشكل )2004عبيد، (وبدون سقف مغلق لما يمكن إنجازه في الحصة 

ودقيق، لكي ال تبقى هناك فجوات حول الموضوع تتيح الفرصة للطالب أن كامل ومنظم 

  .يفسرها كما يشاء، وبالتالي توقعه في أخطاء ترتبط بالبنية الرياضية

كما على المعلم أن يتقبل أخطاء الطالب وذلك من خالل مناقشته دون إشعاره بالدونية من أي 

مع الطالب الذي وقع في الخطأ بشأن كيفية نوع أمام أقرانه في الصف، ويتم ذلك باالتفاق 

تصحيح الخطأ، مما يؤدي إلى تجنب تكرار مثل هذا الخطأ، واستخدام أخطاء الطلبة كمدخل 

يمكن  أفضل نهجو، ) (Borasi, 1996تالفي تلك األخطاءللتعليم وليس فقط مساعدة على 

استقرائي بأسلوب ة تقديم األسئلة التوجيهيوذلك بمناقشة المفهوم الخاطئ اتباعه هو 

)Wetzel, 2008(، جابة ويظهر دور المعلم هنا في طرح التساؤالت دون إعطاء الطلبة اإل
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ويكون دليالً يساهم  ،منهم، وبذلك يصبح التعليم أكثر أهمية وفاعلية اإلجابةالصحيحة وطلب 

  .على التخلص من المفاهيم الخاطئة في مساعدة الطلبة

أن اسـتخدام الطلبـة   ) 1996(كما ورد في المليجي ) Garofalo, 1989(ويصف جاروفالو 

لخوارزميات غير مناسبة لحل بعض المسائل الرياضية، مما يدفع التالميذ الطلبة إلى عـدم  

      0=6+س 5–2عند حل المعادلة التربيعيـة س فحص الحل ومعقولية النتائج على سبيل المثال 

طلبة إلى ارتكاب الخطأ التالي بعض اليميل ، 0= 2-أو س 0=3-س إما 0=)2-س()3-س(

الناجم عن البناء على معرفة مكتسبة سابقاً، وذلك بتعميم طريقة حل المعادلة السـابقة علـى   

  أو 12= 3-س إمـا  12=)7-س()3-س(لتحل هكـذا   12=21+س10 –2سالمسألة التالية 

عند الحل دون مراعاة ضرورة مساواة أحد األطراف بالصفر ، )Olivier, 1989( 12=7-س

  .بهذه الطريقة

للحقائق والمعالجات الرياضية، وبالتالي ال ضرورة  كما أن اعتبار الطلبة المعلمين مصدراً

لمحاولة االعتماد على النفس في الحل أو لمراجعة الحلول وتقويمها، حيث يفضل انتظار 

الطلبة في تكوين  من أسباب إخفاق المعلم لكي يعلمهم ماذا يعملون، وكيف يحلون المسألة، تعد

  .فهم صحيح للمفاهيم الرياضية
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                                                                                                                             :التوصيات

يتضح من نتائج هذه الدراسة وجود العديد من األخطاء الشائعة لدى الطلبة في المفاهيم 

الجبرية األساسية، ويمكن عزو ذلك للعديد من األسباب أهمها المنهاج والمعلم، وحتى ال 

وطريقة  غير علمية، ال بد من فحص محتوى منهاج الجبر الذي يدرسه الطلبة، نصدر أحكاماً

فحص أساليب تقديم المعلمين لهذه المفاهيم الجبرية أثناء التدريس  كما يجب .تقديمه للموضوع

  .لتكون األخطاء الشائعة أو في تكريس هذه األخطاء مساعداً فقد تكون هذه األساليب عامالً

  .هناك العديد من التوصيات التي يمكن استخالصها من نتائج هذه الدراسة

  وتعلمها صعيد تعليم المفاهيم الجبرية األساسيةعلى : أوالً

بالنسبة للمعلمين ضرورة التركيز على تدريس المفاهيم الرياضية بطريقة مبنية على   -1

لب بتنفيذها يقوم الطا عةأو تمثيالت متنو من خالل أنشطة عمليةالتلقين، الفهم ال على 

يمات إال بعد التأكد من ، مع عدم االنتقال إلى تدريس التعمأو تنفيذ أجزاء منها

  .الجبرية المفاهيم بين المفاهيمي التداخل وفك المفاهيم لهذه الطلبةاستيعاب 

معلمين استخدامها في تشخيص األخطاء الشائعة في المفاهيم توفر الدراسة أداة يمكن لل -2

على نتائج االختبار  اًوبناء. الجبرية األساسية لطلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين

 .الكم الهائل من األخطاء يمكن بناء وحدات عالجية تناسب الطلبة لمواجهة

 المفاهيم واإلجراءاتتركيز المعلمين على توضيح أوجه االتفاق واالختالف بين  -3

الرياضية في الفروع المختلفة، حتى ال تحدث بعض األخطاء بسبب تداخل 

 .موضوعات من الحساب والجبر
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علمي الرياضيات للتركيز على المسائل اللفظية أثناء الشرح، والتأكيد على أن عوة مد -4

ربما . في حل المسألة مهماً اًترجمة هذه المسائل إلى صورتها الجبرية يشكل جزء

يساعد هذا في التخلص من بعض األخطاء الشائعة في ترجمة المسائل الكالمية 

 .لمعادالت

 .كيفية تشخيص األخطاء لدى الطلبة حولإجراء دورات تدريبية للمعلمين  -5

  على صعيد الدراسات: ثانياً

طريقة التدريس والمنهاج على وجود األخطاء الشائعة كل من أثر إجراء دراسة حول  -1

 .في المفاهيم الجبرية األساسية لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين

ات الجبر األخرى ولمراحل تتبع تشخيص األخطاء التي يقع فيها الطلبة، في موضوع -2

دراسية مختلفة، لبناء صورة أوسع عن األخطاء الشائعة في جميع المراحل، وبالتالي 

تقديم صورة متكاملة لألخطاء للمعلمين ومصممي المناهج والمشرفين التربويين 

ومدربي المعلمين وبرامج تأهيل المعلمين، مما قد يساعد في تقليل نسبة الوقوع في 

 .دى الطلبةاألخطاء ل

دراسة الفروق بين ما تقدمه المناهج الفلسطينية وما يقدمه المعلمون في الصف في  -3

 .موضوع الجبر

دراسة فاعلية وحدة عالجية لمواجهة األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  -4

 .لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين
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دراسة أثر تدريس وحدة في موضوع الجبر تستخدم فيها أساليب تعليمية متطورة  -5

 . كالتمثيالت الحسية لبناء المفاهيم الجبرية على مدى ظهور األخطاء الشائعة فيها
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  المالحق

  

األخطاء في المفاهيم الجبرية األساسية مع أسئلة االختبار ومصادر الحصول  - 1ملحق رقم 

  عليها

 

  االختبار التشخيصي في المفاهيم الجبرية األساسية ومرفقاته - 2ملحق رقم 

  

  المقابلة وإجراءاتها - 3ملحق رقم 

  

  إجابات الطلبة على أسئلة االختبار - 4ملحق رقم 
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  )1(ملحق رقم 

  

األخطاء في المفاهيم الجبرية األساسية مع أسئلة االختبار ومصادر الحصول 

  عليها

  

  :هما ،هذا الملحق إلى جزئينينقسم 

  .المفاهيم الجبرية األساسية )أ -1

في المفاهيم الجبرية األساسية مع أسئلة االختبار ومصادر  األخطاءقائمة ) ب -1
  الحصول عليها
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  المفاهيم الجبرية األساسية  )أ -1 الملحق

وتشمل المفاهيم اآلتية التي . المفاهيم األولية والتي تشكل أساساً لبنى جبرية أكثر تعقيداًهي 

والتي +U ا+kA$4 إا+kB$V ترد في الكتب المقررة في منهاج الرياضيات الفلسطيني للصفوف من 

  :ما يلي تتضمن

  .الجبري الحدمفهوم 

  .القيمة العددية للمقادير الجبرية

  ).الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة(المقادير الجبرية العمليات على 

  .قانون توزيع عملية الضرب على الجمع

  :تحليل المقادير الجبرية إلى عواملها باستخدام الطرق اآلتية

 .طريقة إخراج العامل المشترك •

 .طريقة تجميع الحدود •

 .طريقة الفرق بين مربعين •

  عواملها األوليةتحليل العبارة التربيعية بمتغير واحد إلى 

  .تحليل العبارة التربيعية على صورة مربع كامل

  .تحليل الفرق بين مكعبين

  .تحليل مجموع مكعبين

  .حل المعادالت الخطية بمتغير واحد

  :حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام الطرق اآلتية

 :التحليل إلى العوامل •

 .رة حاصل ضرب عاملينحل المعادلة التربيعية المكتوبة بصو: ًأوال
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  .حل المعادلة التربيعية غير المكتوبة بصورة حاصل ضرب عاملين: ًثانيا

 .تحليل العبارة التربيعية إلى عاملين •

 .إكمال المربع •

 .حل المعادالت التربيعية بواسطة القانون العام •

  :حل نظام من معادلتين خطيتين باستخدام

 .طريقة الحذف •

 .طريقة التعويض •

  .ينة الخطية بمتغير واحدحل المتبا

 .حل المتباينات الخطية بمتغيرين

  .العالقة بين جذري المعادلة التربيعية

  .المميز وجذور المعادلة التربيعية

  :تطبيقات جبرية على التحليل إلى العوامل منها

إيجاد العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر لمقدارين جبريين أو  •

 .أكثر

 .الكسور الجبريةاختصار  •

 .إجراء عمليات الجمع والطرح على الكسور الجبرية •

  .أسئلة عملية على حل المعادالت التربيعية بمتغير واحد
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  )ب -1(ملحق ال
  ومصادر الحصول عليهافي المفاهيم الجبرية األساسية مع أسئلة االختبار الشائعة األخطاء قائمة 

  

  المراجع  الخطأ الشائع  السؤال  وصف الخطأ الشائع
  أكتب دون استخدام األقواس المقدار  .خطأ في استخدام قانون توزيع الضرب على الجمع

  ؟ )ع4+س 5( 9 
  

                            
  ع4+ س 45
  

 ,Dawkins؛ 1995أ6N(،  ؛2006 ،أB, :,اد
2006;  Esty, 1997; Hunter, 1995; 
Larson et al, 2001; Perso, 1992; Samo, 
2009; Sharma, 1988,  

    ؟ 2)ص 3+س(أوجد مفكوك المقدار   .خطأ في إيجاد مربع مجموع حدين
  2ص 9+  2س
  

؛2004؛ ا��=%#، 2008ا+S(وي،     Dawkins, 
2006; Esty, 1997;  ؛al., 2001  Larson et 

Schoenfeld, 2005 

الجبري لتمثيل هندسي خاص تحديد المعنى خطأ في 
  بالمساحة

  :أوجد مساحة الشكل الهندسي اآلتي بالسنتمترات المربعة
  سم7  
  

            3   O@ س                O@  

  
  س+  21
  س 21
  3+س  7

 
Booth, 1984; Egodawatte, 2009; 
NCC,1992 ; Samo, 2008 

  أكتب دون استخدام األقواس المقدار   .خطأ في طرح المقادير الجبرية
  ؟) 11- ص 5( - س 9

  
  11 -ص 5 - س 9

Dawkins, 2006; Esty, 1997; Larson et 
al., 2001  

 أآ(_ ا�1NU  6 س+WNC^C  6 :=رة؟  .خطأ في االختصار عند تبسيط الكسور الجبرية
                     6  

  1+ س 6أو  س6
  6+ س أو  س

Larson,. Hostetler & Heyd,, 1985; 
Rossi, 2008  

2008العدوي،   2س  س؟+ أوجد ناتج جمع س  ين جبريين متشابهين بجمع األسسخطأ في جمع حد  
 أو.e". t+-% 9  7 س + 7 س  ؟  .خطأ في جمع الكسور الجبرية

                    3          5  
  س14 أو س7
8       8  

 ،K1,*+؛2004ا   ; Laursen, 1978  
Nishizawa, Matsui & Yoshioka, 2003;   

    بأبسط صورة ؟ 2)ع 8(أكتب الحد الجبري   .جبري يجاد مفكوك مربع حدإخطأ في 
  2ع8أو  ع64
  ع16أو 

؛2004؛ اليونس، 2004؛ محمد، 2006 ابو عواد،  

Dwakins, 2006; Esty, 1997 
MacGregor, 1993 
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  المراجع  الخطأ الشائع  السؤال  وصف الخطأ الشائع
2008العدوي،   6س11  بأبسط صورة ؟ 2س 3س 11 اكتب  .ين جبريين بضرب األسسخطأ في ضرب حد   

  12  ،  أوجد قيمة س ؟8+  4= س +  5  خطأ في معنى إشارة التساوي بأنها طلب إجراء عملية
17  

Falkner, Levi, & Carpenter, 1999  

  . استدعاء خاطئ إليجاد الجذر التربيعي لحد جبري 
  

          
  بأبسط صورة ؟ 2س49  أكتب الحد الجبري

  2س 7
  س 49

Dawkins, 2006; Larson, , Falvo & 
Hostetler, 2001; Larson, 2001;   

  2004، الحروب   2 )ص3- 4(  ؟ 2ص9- 16ما هي العوامل األولية للمقدار   .خطأ في تحليل الفرق بين مربعين

  ؟  ص  ×  سأو.1Z G:-> 9ب    .خطأ في ضرب الكسور الجبرية
                         5        5                                                      

  س ص
5  

Larson, , Falvo, & Hostetler, 2001  

عدد الطلبة ستة : التي تمثل الجملة التاليةأكتب المعادلة   .خطأ في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية
  أضعاف عدد المعلمين بداللة س للمعلمين، ص للطلبة؟

          
  ص 6= س 

Clement, 1982; Cooper, 1984; Mestre, 
1988; Wollman, 1983  

إذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط   .ين جبريين غير متشابهينخطأ في جمع حد
  ؟ ص 2+س9صورة 

 Booth, 1984; Hunter, 1995; Sleeman, et  س ص 11
al., 1989  

�) 0B="I6  63= س 3 أكتب مجموعة حل المعادلة  خطأ في استخدام المجاورة في الجبر كما في الحساب

  ا9BYاد ا�0h�hq ص ؟

  6=س
         
Grossman, 1996  

  اجعل س موضوع القانون في المعادلة  .خطأ في جعل أحد المتغيرات موضوع القانون
   ع7= 5 –س 9 

  

  5+ع 7=س 9
  

  C-TZ 1999-ت،

خطأ في جمع حدين جبريين غير متشابهين بأن الناتج 
  مثل الحساب وحيداً يجب أن يعطي ناتجاً

  ع ؟  +7ما هي أبسط صورة للمقدار
  

  
  ع7

 ,Kirshner ;؛ Hunter, 1995؛ 2006أB, :,اد، 
& Awtry, 2004; Perso, 1992; Sharma, 
1988   

.استدعاء خاطىء لمفكوك الفرق بين مكعبين  ما هي العوامل األولية للمقدار  
؟ 3ع 8 –3س  

، )ع2- س(
  )2ع4+س ع2س(

      
  Scofield, 2003؛ 2008، لعدويا

   Linsell, et al. 2007  4س         ؟ 2س/  8س ما هو حاصل قسمة   .بقسمة األسس ين جبريينحدخطأ في قسمة 

  )4+س(2   ؟ 128+3س2ما هي العوامل األولية للمقدار   .استدعاء خاطىء لمفكوك مجموع مكعبين
  

  2008، العدوي
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  المراجع  الخطأ الشائع  السؤال  وصف الخطأ الشائع
استدعاء خاطئ في إيجاد الجذر التربيعي لمجموع 

      .مربعين
                     ما هي أبسط صورة للمقدار 

       ؟ 25+2س9   
  

  )5+س 3(
 ,Dawkins؛ 2004اليونس،  ,؛1999ضبابات، 

2006;  Scofield, 2003 ؛  

؟ 6-س3= 4+س5أجد مجموعة حل المعادلة   خطأ في حل كعادلة خطية في متغير   1- =س  
         4  

       
Erbas, 2004; Sharma, 1988  

  Lim, 2006  4  ؟ 12< س 3ما هو أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة   .≤، <اإلشارتين  عدم التمييز بين

 جبري استدعاء خاطئ إليجاد الجذر التربيعي لحد .  
  

  
       2ص36     6- ه) أWNC :=رة � "9Pار 

  2ع25                                  

  ص36 أو  2ص 6
  ع25       2ص5

       
Dawkins, 2006; Esty, 1997; Larson, 
2001  

صفر =  30+س11- 2ما هي مجموعة حل المعادلة س  .واحد التربيعية بمتغير خطأ في حل المعادلة
  ؟ في مجموعة األعداد الصحيحة ص

  
}6 ،-5{  

  

 ،#%=��  2004ا

عدم االنتباه إلى تغيير إشارة المتباينة عند القسمة على 
  .عدد سالب

    ؟ 18> س 2–ما هي مجموعة الحل للمتباينة 
  9->س

  
Lim, 2006; Marquis, 1988  

خطأ في إبدال العامل المشترك األكبر بالمضاعف 
  .المشترك األصغر لمقادير جبرية

  ما هو العامل المشترك األكبر لكل من
  ) 2-س( 2)5+س(،)2+س) (5+س(

أو      )2+ س(

  2 )5+س)(2 -س(

          
  2008العدوي، 

خطأ في إبدال المضاعف المشترك األصغر بالعامل 
  .المشترك األكبر لمقادير جبرية

  ما هو المضاعف المشترك األصغر لكل من 
  ؟ ) 2+س) (2- س(، )7+س) (2+س(

            
  )2+س(

          
  2002؛ الحروب، 2006أبو عواد، 

إيجاد قيمة أحد المتغيرات عند حل نظام من معادلتين 
  بطريقة التعويضخطيتين بمتغيرين 

QE=R)�   :  أو.G> 0B="I6 9 ا�"R-د�(�A اC A�)�+n-@([9ام ا
  20= ص  3+ س  2

  ص       7= س  2            

          
، اليونس؛ 1989 الطيطي،؛ 1999، ضبابات  2=ص

2004  
إيجاد قيمة أحد المتغيرات عند حل نظام من معادلتين 

  خطيتين بمتغيرين بطريقة الحذف 
  :حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام الحذف أوجد مجموعة

  5= ص  +س      
  3= ص  –س 3                             

            
، اليونس؛ 1989 الطيطي،؛ 1999، ضبابات  2=س

2004  

صفر في مجموعة  = 4+2أوجد مجموعة حل المعادلة س  حل معادلة أولية في مجموعة األعداد الحقيقية ح
  األعداد الحقيقية ح ؟

  
}-2{  

   

 2004؛ ا+*,K1، 2008؛ العدوي، 1989ا+&*&?، 
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  المراجع  الخطأ الشائع  السؤال  وصف الخطأ الشائع
  ؟  2 + 1 أو.e".  t+-% 9    .خطأ في جمع عدد صحيح مع كسر جبري

  س                     
         3   
  س         

        
  2004ا+*,K1،  ؛1989ا+&*&?، 

خطأ في الخلط بين عبارة تربيعية على صورة مربع 
  كامل وبين عبارة على صورة الفرق بين مربعين

    4+س 4+2ماهي العوامل األولية للمقدار س
  )2-س) (2+س(

  
 ،K1,*+2004ا  

الخلط بين ايجاد مجموع جذري المعادلة التربيعية 
  .وحاصل ضربهما

  التربيعيةأوجد مجموع جذري المعادلة 
  صفر=  5-س 4+ 2س 

  
5  

                  
  مع معلمين مzB$Wت

  2004محمد،   21-س ص  ؟)7-ص( )3+س(أجد مفكوك األقواس   .جبريةالمقادير الخطأ في ضرب 
  ؟  ع 9+  3ما هو ناتج  قسمة   .خطأ في اختزال الكسور الجبرية

  ع 9+ 15                         
1  
5  

 

Kirshner & Awtry, 2004 

خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام 
  كمال المربعإطريقة 

حل المعادلة  التربيعية استخدم طريقة إكمال المربع ل
   12= 21+ س 10 -2س اآلتية

 }7 ،3 { 
 }19،15{  

             
Hall, 2002   

خطأ في تحديد عدد الجذور الحقيقية عند معرفة إشارة 
  .المميز

صفر = ج+ب س+ 2سأ المعادلة التربيعيةإذا كان مميز 
، ما عدد الجذور الحقيقية للمعادلة؟ًسالبا  

جذران حقيقيان 
  مختلفان

  

 مع معلمين مzB$Wت

، فأوجد القيمة 6=ص -، س 5= ص+ إذا كان س  .خطأ في تحليل الفرق بين مربعين
  2ص –2العددية للمقدار  س

  
36  

  

 مع معلمين مzB$Wت

  1995؛ أحمد، 2003؛ أحمد، 2006أبو عواد،   15- 5×3  ؟5=عندما س 15- س3أجد القيمة العددية للعبارة   .رغم صحة الحل عدم إكمال الخوارزمية
  2004اليونس،   1=س   صفر؟= س  -2مجموعة حل المعادلة سأجد   الخوارزمية صحيحة ولكن لن يتم التوصل للهدف

خطأ في طرح حدين جبريين متشابهين بقلب خوارزمية 
  .الطرح

 اذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب بأبسط صورة فاكتبيه 

  س؟6 - س3

          
  س 3

          
  2004؛ اليونس، 2004محمد، 

خطأ متعلق بالنظير الجمعي والضربي حيث يستخدم 
  منهما ليحل محل اآلخر الطالب أياً

  11=3- س7أجد مجموعة حل المعادلة 
            
اليونس، ؛ 1989ا+&*&?، ؛ 1999ضبابات،    7 =س

2004  
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  المراجع  الخطأ الشائع  السؤال  وصف الخطأ الشائع
خطأ في إيجاد الجذر الموجب لعدد وإهمال الجذر السالب 

  .للعدد
    25= 2أجد مجموعة حل المعادلة التربيعية ص

  5=ص

          
  2004؛ اليونس، 1989الطيطي، 

خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد على شكل 
  حاصل ضرب عاملين

مجموعة حل المعادلة التربيعية                أجد
  صفر؟) = 3- س) (5+س(

  
}4 ،-7{  

                
  مع معلمين مzB$Wت

خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام 
  .ا����Eن ا�#�م

، 3=س +2س2أجد مجموعة حل المعادلة التربيعية 
  .C-@([9ام ا�P-%=ن ا�R-م

اليونس، ؛ 1989ا+&*&?، ؛ 1999ضبابات،   
2004  

إذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوباً بأبسط صورة، فاكتبه   خطأ في جمع حدين جبريين غير متشابهين
  ؟ 2س11+س 2بأبسط صورة 

  
  3س 13

          
  2008العدوي، 

   خطأ في استخدام قانون توزيع الضرب على الجمع
 6- ه= %-+1Z tب 1 (س2 + 21 س)  ؟

س                           

= س21+س
  س22

           
NCC, 1992; Bernard, 1989  

صفر في مجموعة =  4+ 2أجد مجموعة حل المعادلة س  خطأ في حل المعادالت التربيعية بمتغير واحد
 األعداد الحقيقية ح ؟

  
  2- ، 2= س 

            
  2004؛ اليونس، 2008العدوي، 

معادلة تربيعية  جذري يجاد حاصل ضربإخطأ في 
  بمتغير

حاصل ضرب جذري المعادلة التربيعيةأجد   

�=  4 –س 3 -2س LT ؟  

  
3  

              
  مع معلمين مzB$Wت
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  )2( ملحق رقم

  

  ومرفقاته االختبار التشخيصي في المفاهيم الجبرية األساسية
  

  :ينقسم هذا الملحق إلى أربعة أجزاء، هي

  .كتاب تحكيم أدوات الدراسة) أ -2

  .االختبار كما قدم للطلبة) ب -2

   .اإلجابات الصحيحة لالختبار) ج -2

  الدراسة الميدانية الموافقة على تطبيق) د -2

  موافقة وزارة التربية والتعليم العالي)  1- د -2

  موافقة مدير التربية والتعليم في محافظة القدس)  2- د -2

  الدولية برنامج التعليم في وكالة الغوثموافقة مدير )  3- د -2
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BC0"�  كتاب تحكيم أدوات الدراسة) أ -2 ا

  الدراسات العليا                                                             جامعة بيرزيت   
  أساليب تعليم الرياضيات/ ماجستير                                                    وعلم النفس دائرة التربية

  
  المحترم،................................................ الــدكــتور حضرة 

  ،المحترمين حضرة طلبة ماجستير أساليب تعليم الرياضيات
  

  .تحكيم أدوات الدراسة: الموضوع
  

في المفاهيم الجبرية  عاشروالالثامن طلبة الصفين الشائعة لدى خطاء األعن الكشف بدراسة هدفها تقوم الباحثة 
المصاحبة لألخطاء في الطلبة  مارسها، ووصف استراتيجيات التفكير التي يومعرفة مدى تكرارها لديهماألساسية 

ومالحظة أي تطورات أو أنماط في تغير  ومعرفة مدى تمسكهم بهذه االستراتيجيات، ،حل هذه المسائل الجبرية
  .عاشرالإلى الصف  الثامنهذه األخطاء من الصف 
هذا وبما أن لكم تصوركم الخاص وخبرتكم في  ،االختبارات التشخيصية والمقابالتولغاية ذلك قامت بإعداد 

  .المرفقة المعدة ألغراض الدراسةالموضوع، لذا يرجى فحص األسئلة 
  :الرجاء إبداء الرأي والمشورة حول كل سؤال من أسئلة أدوات الدراسة

  
  :االختبار التشخيصي

 الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  والعمليات عليها؟ ختبار قادر على كشف أخطاء الطلبةهل اال .1

حسب معرفتك عن األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية هل تغطي هذه األسئلة جميع األخطاء  .2
 الشائعة، حدد ذلك؟

 ؟)الثامن، العاشر(مناسبة لمستوى الصف  )أ(هل فقرات االختبار  .3

 هل عدد األسئلة مناسب ؟ .4
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 لها؟ هل هناك أسئلة غير واضحة أذكرها واقترح بديالً .5

 ضافة الذي تقترحه؟ما هو التعديل واإل .6

 ما هو الحذف الذي تقترحه؟ .7

 ؟ما هي اإلضافة التي تقترحها .8

 سئلة والمستوى التعليمي؟ هل الوقت المحدد مناسب لعدد األ .9

  أي مالحظات إضافية ؟.10
  

 :المقابلة

 والعمليات عليها؟ة في المفاهيم الجبرية األساسية المقابلة قادرة على كشف أخطاء الطلبة الشائعهل  .1

حسب معرفتك عن األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية هل تغطي هذه األسئلة جميع األخطاء  .2
 الشائعة، حدد ذلك ؟

 هل هي مناسبة للمستوى التعليمي للطالب، حدد ذلك؟ .3

 غة اللغوية لألسئلة مالئمة، بين ذلك؟هل الصيا .4

 ؟سئلة غير واضحة أذكرها واقترح لها بديالًأهل هناك  .5

 ،اذكرها؟ على المقابلة ضافة بعض الفقراتإهل تقترح .6

 أي مالحظات إضافية ؟.7    

 

  مع الشكر والتقدير لتعاونك
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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  للطلبةاالختبار نفسه كما قدم ) ب -2الملحق 

  

  :مالحظات

  

األولى للصف الثـامن،  ) 22(يحتوي على األسئلة ) أ(االختبار تم توزيع نسختين من االختبار، األولى  •
 .للصف العاشر )سؤال 50(احتوى على جميع األسئلة ) ب(االختبار والثانية 

  

  

صفحة  11أما اختبار الصف العاشر فاحتوى على . صفحات 5بلغ عدد صفحات اختبار الصف الثامن  •
  ).مع ورقة التعليمات(
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  االختبار التشخيصي في المفاهيم الجبرية األساسية

  تعليمات عامة

        ::::أخي الطالبأخي الطالبأخي الطالبأخي الطالب/ / / / أختي الطالبة أختي الطالبة أختي الطالبة أختي الطالبة 

يهدف االختبار إلى دراسة األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية لدى طلبة الصفين الثـامن والعاشـر   
  2010/ 2009 في القدس للعام الدراسياألساسيين 

يرجى بذل أكبر جهد لإلجابة على كل ). بما فيها هذه الصفحة -صفحة 11(سؤال  50يحتوي هذا االختبار على 
ستكون إجابتك موضع ثقة، ولن يؤثر ذلك على تحصيلك في العام الدراسي، وسيتم استخدامها ألغراض . سؤال

البحث العلمي فقط، وقد يؤثر هذا في مساعدة المعلمين والمشرفين على وضع برامج عالجية لمعالجة مثل هـذه  
  .خطاء لدى الطلبة الحقاًاأل
  

  :لذا فالمطلوب منك االلتزام باإلرشادات الخاصة باالختبار وهي

 .ي كل سؤال بتمعن قبل بدء اإلجابة عليه/اقرأ •

 .عدم التسرع في اإلجابة مباشرة وإنما التفكير في الحل •

 .ي خطوات الحل بالتفصيل في الفراغ المخصص لكل إجابة سؤال/أكتب •

 .ستطيع اإلجابة عن جميع األسئلة الموجودة في ورقة االختباري وقتك بحيث ت/وزع •

 .الرجاء التوقف عن الكتابة ووضع األقالم جانباً عند اإلعالن عن نهاية الوقت. دقيقة 90: وقت االختبار •

 .الرجاء التوقف عن الكتابة عند اإلعالن في نهاية الوقت •

 .ال تنس تعبئة البيانات الشخصية على ورقة االختبار •

 .ي البدء في حل االختبار/واآلن يمكنك •

 

 

                                                           التقدير لتعاونك ومع الشكر 
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  االختبار التشخيصي في المفاهيم الجبرية األساسية
   

  

  ؟) ع4+س 5(9أكتب دون استخدام األقواس المقدار   1س
  
  
  

  
    

  :الهندسي اآلتي بالسنتمترات المربعةأجد مساحة الشكل   2س
  

  سم   7                                                                             
  

       س سم         سم     3                                                             

  
  ؟) 11- ص 5( - س 9دون استخدام األقواس المقدار  أكتب  3س

  

  

  بأبسط صورة ؟ 2)ع8(أكتب الحد الجبري   4س

  

  
  س ؟ +أجد ناتج جمع س  5س
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  ؟بأبسط صورة   2س 49 أكتب الحد الجبري   6س

  

  ؟ 2ص 9 -16ما هي العوامل األولية للمقدار    7س

  

  ؟  ص × س  أجد حاصل ضرب  8س
                         5      5  

  
  

  
  : اآلتيةالمعادلة التي تمثل الجملة  أكتب  9س

  ؟ص لطلبةعدد ا، س لمعلمين، حيث عدد اعدد الطلبة ستة أضعاف عدد المعلمين

  

  

  ص ؟ 2+س 9بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة  اًإذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب  10س

  

  

  في مجموعة األعداد الصحيحة ص؟ 63= س 3المعادلة  أجد قيمة س التي تحقق 11س
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  ؟ 2س11+س2إذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوباً بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة   12س

  

    

  ؟  7+ع  بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة اًإذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب  13س

  

    

  قيمة س ؟ أوجد، 8+4= س+5  14س

    

  

  ؟س 6 -س 3  بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة اًاآلتي مكتوب الحد الجبريإذا لم يكن    15س

  
  
  

  
  ؟ 2س 3س 11 بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة اًاآلتي مكتوب الحد الجبريإذا لم يكن    16س

  

  ؟)  س 21+  2س(   1   ما هو ناتج ضرب  17س
  س                          
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  ؟) 1- س 2( )5+س(، ) 2+س) (5+س( المقدارين ما هو العامل المشترك األكبر لكل من   18س
  
  

    
 

 ؟  2ص –2س ، فأجد القيمة العددية للمقدار6=ص -، س 5=ص+ إذا كان س     19س

  

    

  

  

 ؟ 5= س عندما  ،15 –س 3أجد القيمة العددية للعبارة   20س

  

  

  ؟ )7 –ص( )3+ س(األقواس مفكوك  أجد   21س
  

  

  

  في مجموعة األعداد الصحيحة ص ؟         11=  3 –س 7أجد مجموعة حل المعادلة   22س
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                                                            ؟ 2)ص3+س(المقدار مفكوك  أجد  23س
  

  

  

 

  ؟ بأبسط صورة  6+س 6 أكتب الكسر   24س
                              6                                                                                       

  
  
  

 

  ؟  س 7+  س 7أجد ناتج جمع    25س
                        3        5  

                                                                                                       

  
  

 

 ع7=5 –س 9اجعل س موضوع القانون في المعادلة  26س

  
    

 

  ؟ 3ع8 –3س العوامل األولية للمقدارما هي   27س 
  
  

 

  ؟  8س  6- ه= <-:NJ G"0  28س
     2س                                
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  ؟  25+2س9   إذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب بأبسط صورة، فاكتبه بأبسط صورة  29س
  
  
  

  
 

  ؟  4+س 4+2س ما هي العوامل األولية للمقدار  30س
  
  
  

 

  ؟  2ص63   صورة فاكتبه بأبسطإذا لم يكن المقدار اآلتي مكتوب بأبسط صورة،   31س
  2ع25                                                                                         

  
  

    
  

 

 ؟ في مجموعة األعداد الصحيحة صصفر، = س - 2س ما هي مجموعة حل المعادلة  32س

 

 

  
 

 

، باستخدام صفر في مجموعة األعداد الصحيحة ص =30+س11- 2ما هي مجموعة حل المعادلة س  33س
  ؟ التحليل إلى العوامل

  

  
 

  ؟ 128+3س2ما هي العوامل األولية للمقدار   34س



209 

 

 

 

  ؟  18>س 2–لمتباينة اما هي مجموعة الحل    35س

  

    

 

  ؟  25=2أجد مجموعة حل المعادلة التربيعية ص  36س

 

   

 

  ؟ 12<س3ما هو أكبرعدد صحيح يحقق المتباينة    37س

  

    

 

  ؟) 2+س)(2- س( ،) 7+س()2+س(المقدارين  ما هو المضاعف المشترك األصغر لكل من  38س

 

    

    

  

 

  ؟، ما عدد الجذور الحقيقية للمعادلةًصفر سالبا= ج +ب س+2بيعية أسترالمعادلة الإذا كان مميز   39س
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  ؟ صفر= 4 –س3+2سأوجد مجموع جذري المعادلة التربيعية   40س

                                                                         

 

 ؟ 12= 21+س10 - 2سالمعادلة  التربيعية اآلتية استخدم طريقة إكمال المربع لحل   41س

 

  

  
  

 

  ؟  ع9+ 63- ه= %-+NJ  t"0    42س
  ع15+9                              

  
  
  
  

 

 ؟ 6 - س3= 4+ س5أجد مجموعة حل المعادلة   43س

    

  

 
  ؟  2+ 1  أ.e".  t+-% 9   44س

  س                            
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 الحقيقية ح ؟صفر في مجموعة األعداد = 4+2أجد مجموعة حل المعادلة س  45س

  

  

 

�= 4 –س3-2سأجد حاصل ضرب جذري المعادلة التربيعية    46سLT ؟ 

  

  

 

  

  
  :أجد مجموعة حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام الحذف   47س

  5= ص +س                  
 3= ص –س3                 
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  :          أجد مجموعة حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام التعويض  48س
  20= ص 3+ س 2

 ص7= س 2                                                                      

 

         

  

  

 ؟صفر = )3 –س) (5+ س(أجد مجموعة حل المعادلة التربيعية   49س

  

  

 

 

 ،  باستخدام القانون العام ؟3=س+ 2س2أجد مجموعة حل المعادلة التربيعية   50س

    

  

 

 

������ �	
��  
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  اإلجابات الصحيحة لالختبار)  ج - 2الملحق 

  

  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
  ع36+ س 45  1
  21+س7  2
  11+ص5-س 9  3
  2ع64  4
  س 2  5
  س 7  6
  )ص 3+4(، )ص 3- 4(  7
  س ص  8

 25       
  س 6= ص  9
  ص 2+س 9  10
  21=س  11
  )س11+2(س  12
  7+ ع  13
  7 =س  14
  س 3-   15
  5س 11  16
  21+س  17
  5+س= أ .م.ع  18
  30=  2ص –2س  19
  صفر  20
  21-ص 3+س7- س ص  21
  2=س  22
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  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
  2ص 9+ س ص 6+ 2س  23
  1+س  24
  س  56  25

5  1    
  5+ع 7= س   26

         9  
  )2ع4+ ع س 2+ 2س(، ) ع2- س(  27
  6س  28
             25+2س 9     29
  2+س  30
  ص 6  31

  ع5 
  1=صفر أو س= س  32
  6= أو س 5=س  33
  )16+س 4- 2س) (4+س(2  34
  9- <س  35
  5-، 5=ص  36
  3=س  37
  )7+س) (4-2س=(أ.م.م  38
  صفر  39
40   -3  
  1=أو س 9=س  41
  ع 1+3  42

  ع 5+3
  5-= س  43
  س 1+2  44

  س   
45  Ø  
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  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال
46  -4  
  3=، ص 2=س  47
  2=، ص 7=س  48
  3=أو س 5-=س  49
  1=أو س 3/2-=س  50
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 BC0"�� B5#D8 E0F ا�+را:� ا�") د - 2اGHا "�  +ان5�5ا

  

  

  موافقة وزارة التربية والتعليم العالي)  1 -د -2

  

  

  التربية والتعليم في محافظة القدسموافقة مدير )  2 -د -2

  

  

  موافقة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية)  3 -د -2
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موافقة وزارة التربية والتعليم العالي)  1 - د -2
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موافقة مدير التربية والتعليم في محافظة القدس)  2 - د -2  موافقة مدير التربية والتعليم في محافظة القدس

 

2
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   ةمدير برنامج التعليم في وكالة الغوث الدوليموافقة )  3 - د - 2                                   
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  )3(ملحق رقم 
  

  وإجراءاتها المقابلة
  

  :جراءات المقابلة التي تمت مع الطلبة بالتفصيل، وقد تم تصنيف هذا الملحق إلىإيستعرض هذا الملحق 
  
  
  .خطوات إجراء المقابلة)   أ -3
  
  .نموذج تفريغ مقابلة الطلبة)  ب -3
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  جراء المقابلةإخطوات ) أ -3ملحق 
  

  .طرح السؤال بنفس الصياغة كما ورد في االختبار التشخيصي، والطلب من الطالب حل السؤال .1
  
   إذا كنت تحاول حل هذا السؤال لزميلك فكيف تشرح له هذا الحل؟ .2
  
  فسر كيف توصلت إلى هذه اإلجابة ؟ .3

  

  وضح خطوات الحل التي اتبعتها بصوت مسموع ؟ .4

  

  .إعطاء سؤال مشابه مختلف في الرموز واألعداد، والطلب من الطالب حله بصوت مسموع . 5

  ؟الذي اعتمدت عليه في الحل  القانون فإنه يسأل ما هو ؛إذا كانت إحدى اإلجابات تمت باستخدام قانون. 6

  

شابه عن بعد انتهاء المقابالت تم مقارنة هل اختلفت طريقة إجابة الطالب في السؤال الم: مالحظة •

  .سؤال االختبار التشخيصي، وذلك بطرح سؤال مشابة آخر وتم تسجيل المالحظات
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  :...........ة/اسم الطالب                         نموذج تفريغ المقابلة ) ب -3ملحق ال              :.................        الصف

  
ا�,Iال &H إ	��F ا�'��"  

ا��ارد ;: ا�J3%�ر 
:��K$J�ا  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���MJ�ا ���ا>�Jا�9

 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

	�M9 �F,�� ا)(
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال ا��ارد  >Iال 
 :;  

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
��ع,  F��ت 

  
 ���MJ�ا ��� ا>�Jا�9

 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

� N�T� الI,�اQ(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  
Z  �]�ت

أكتب دون استخدام 
       األقواس المقدار

  ؟) ع4+س5(9

  
  

  
  
  

كتب دون استخدام أ
            األقواس المقدار

  ؟ )ل 6+ص7(8

          

  
  

أجد مساحة الشكل 
الهندسي اآلتي 

   بالسنتمترات المربعة
7rA  
    
       3rA س     rA  

    
  
  
  
  
  

أجد مساحة الشكل 
الهندسي اآلتي 
   المربعةبالسنتمترات 

8rA  
     
       4     rAص rA  

 

 

 

  

        
  

  

  

أكتب دون استخدام 
  األقواس المقدار 

  ) 11 -ص 5( -س 9

    
  
  
  
  

أكتب دون استخدام 
  األقواس المقدار

  )4 -ص 3( -س 7 

  
  

  
  

  

        

 يأكتب الحد الجبر
  بأبسط صورة ؟ 2)ع8(

    
  
  
  
  

 أكتب الحد الجبري

  بأبسط صورة ؟ 2)ع3(
           

 

  
   ؟س +ناتج جمع سأجد 

 

  
  

  
  

              ؟ص+ ص عأجد ناتج جم  



223 

 

 

 

  
&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9(ا�F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
��ع,  F��ت 

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

	�I< �Fال إ
U��L QF�$  �- 

 N� ق�W 9#�د
  ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

           أكتب الحد الجبري

بأبسط  2س   49
  ؟صورة

  

           أكتب الحد الجبري    

بأبسط  2س81   
    ؟صورة

  

 

 

 

 

  

        
  

  

  

ما هي العوامل األولية 
  ؟ 2ص 9 - 16 للمقدار

  

  
  
  
  
  

  
  

ما هي العوامل األولية 
 ؟ 2ص 25 - 36 للمقدار

  

  
  

  
  

  

       

  

    أجد حاصل ضرب 
               ؟ ص×   س 
  5       5  

  
  
  
  
  

    أجد حاصل ضرب   
                        ؟ ص×   س 
  7       7 
  

            
 
  

  
 G!"+ ()�أآ(_ ا�"R-د�0 ا

0�+n0 ا "I�  : ا
9B ف د-RZ0 @(0 أT 3�ا

A�" R"�،  <�� 9Bد ا
9Bد ا�"A�@9*5 س، 9Bد 

  ا�"A�6-h ص؟
 

 

  

      
 G!"+ ()�أآ(_ ا�"R-د�0 ا

0�+n0 ا "I�9Bد : ا
ا�"A�6-h @(0 أRZ-ف 
 ��>  ،A�@9*5"�9Bد ا

9Bد ا�"A�@9*5 س، 9Bد 
  ؟ا�"A�6-h ص
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9(ا�F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 

��عF��ت ,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

	�I< �Fال إ
U��L QF�$  �- 

 N� ق�W 9#�د
  ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

اn+) إذا �AUE O ا�"9Pار 
WNC^C -ًC=)U6 :=رة، 

 �-آ(WNC^C �T :=رة
  ص ؟2+س9
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا
WNC^C -ًC=)U6 :=رة، 

 �-آ(WNC^C �T :=رة

  ؟ ص3+س7

           

�J"0 س ا�() +bPh أجد 

 0��)  63= س3ا�"R-د
0B="I6 ا9BYاد 

  ؟ا�0h�hq ص
  
  

  
  
  
  

   bPh+ ()�أ.�J 9"0 س ا
0��)  24=س 4  ا�"R-د

0B="I6 ا9BYاد 
  ؟ا�0h�hq ص

           

 (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا

-C=)U6ً  ،رة=: WNC^C

  �-آ(WNC^C �T :=رة 
  ؟ 2س11+س 2
  
  

  
  
  
  

  
  

 (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا

-C=)U6ً  ،رة=: WNC^C

  �-آ(WNC^C �T :=رة 
  ؟ 2س7+ س3

           

 (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا
WNC^C -ًC=)U6 :=رة، 

 �T)رة�-آ=: WNC^C    
  ؟ 7+ع 

  
  
  
  

   (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا
WNC^C -ًC=)U6 :=رة، 

      �-آ(WNC^C �T :=رة
    ؟ 6+ع 
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�

O�ا N  
)��,M9 (ا�F�	 

ا����F&�  أL-�ء
NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
��ع,  F��ت 

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

	�I< �Fال إ
U��L QF�$  �- 

 N� ق�W 9#�د
  ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

  
أو.9  ،8+ 4= س +  5

 �J"0 س ؟

 

  

  
  
  
  
  
  

    
  أو.9 9+  2 =س +  7

  �J"0 س ؟
  

           

إذا �AUE O ا�9h ا�1TIي 
 (+nا WNC^C -ًC=)U6

 WNC^C �T)رة، �-آ=:
  س؟ 6 -س 3  :=رة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

إذا �AUE O ا�9h ا�1TIي 
 WNC^C -ًC=)U6 (+nا

 WNC^C �T)رة، �-آ=:
 س؟7-س 4:=رة  

  
  

           

إذا �AUE O ا�9h ا�1TIي 
 WNC^C ب=)U6 (+nا

 WNC^C �T)رة، �-آ=:
 ؟ 2س3س11 :=رة

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

إذا �AUE O ا�9h ا�1TIي 
 WNC^C ب=)U6 (+nا

 WNC^C �T)رة، �-آ=:
  ؟ 5س 3س 12:=رة 

           

          6- ه= %-+1Z tب   
     )س  21+2س(  1
         س
  
  

  
  
  

  

  
  
  

 t+-% =ب    6- ه�J        
  )ص  21+ 2ص(  1

  ص 
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

)��,M9 (ا�F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 

��عF��ت ,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

	�I< �Fال إ
U��L QF�$  �- 

 N� ق�W 9#�د
  ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

ما هو العامل المشترك 
    األكبر لكل من المقدارين

،     ) 2+س) (5+س(
  ) 1-س2) (5+س(

  
  

ما هو العامل المشترك   
   األكبر لكل من المقدارين

  ،   ) 2+ س) (7+س(
  ؟) 1-س2)(7+س(

  

           

  ، 5= ص + إذا آ$ن س
، @X�( ا+W*6. 6=ص  - س

        ا+S(د/. +W67(ار
  2ص –2س
  

 ،  9= ص+ إذا آ$ن س    
@X�( ا+W*6. ، 4=ص  - س

         ا+S(د/. +W67(ار
  2ص –2س
  

           

 0E9دR�أ.9 ا��P"0 ا
 ،15 –س3� TR-رة 
  ؟5 =س:\(م$ 
  
  

  
  

  
  

� TR-رة  0E9دR� أ.9 ا��P"0 ا
  ؟ 2= :\(م$ س  6 -س3

           

     أ.U$6 9=ك اJY=اس   
  ؟) 7–ص) (3+س(
  
  

  
  
  
  
  

  أ.U$6 9=ك اJY=اس   
  ؟) 3 –ص) (5+س(

           

مجموعة حل أجد 
   11= 3 –س7  المعادلة

  
  
  

  

  أجد مجموعة حل المعادلة  
   13=6 –س5 
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9(ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

   أجد مفكوك المقدار

    ؟ 2)ص3+س(
               

  
                     

  
  

  أجد مفكوك المقدار  

                                                          ؟ 2)ص5+س(
  

          

  

  

             أكتب الكسر
  بأبسط    6+ س  6
     6  

          صورة؟
        

  
                                                                                                            

    آ(_ ا�1NU    أ    

     WNC^C    7+ س 7   

  7            
          :=رة؟

 

 

 

  

        
  

  

  

             أجد ناتج جمع
  ؟  س 7+ س 7

  5         3  
  
  
  

  
  

  
  

               أجد ناتج جمع
  ؟  س 5+   س 5

4          3   
  

  
  

  
  

  

        

ا.GR س Z=6=ع 
0�                 ا�P-%=ن �) ا�"R-د

  ع7=5 –س9
  
  
  
  

ا.GR س Z=6=ع     
0�    ا�P-%=ن �) ا�"R-د

  ع7=2 -س3
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

)��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

 N� ق�WالI,�ا  

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

 G6ا=R�6- ه) ا
� "9Pار 0��       اYو

  ؟ 3ع8 –3س
  
  
  
 
  

  
  

   0��6- ه) ا�R=اG6 اYو
  ؟ 3ع 27 –3س � "9Pار

  

            

 ما هو حاصل قسمة
                     ؟ 8س
           2س
 
 

                       

    ما هو حاصل قسمة    

   ؟  8س
                        5س
    

             

            

 (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا
U6(=ب WNC^C :=رة، 

         �-آ(WNC^C �T :=رة
  25+2س9   
  
  
  

  
  

  
  

 (+n9ار اP"�إذا �AUE O ا
U6(=ب WNC^C :=رة، 

 �T)رة�-آ=: WNC^C  
            16+2س49    

  

            

 0��6- ه) ا�R=اG6 اYو
� "9Pار  
  4+س 4+2س

  
  
  

  
  

   0��6- ه) ا�R=اG6 اYو
� "9Pار  

  9+س6+2س
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

)��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

اذا لم يكن الحد الجبري 
اآلتي مكتوباً بأبسط 

  صورة فاكتبه
  ؟   2ص 36    

               2ع    25
  
  
  

               
                                                      

  
  

  
  

  

      

اذا لم يكن الحد الجبري 
اآلتي مكتوباً بأبسط 

                  صورة فاكتبه
  2ص9      

  2ع16     

            

 G> 0B="I6 (6- ه
 ،0=س - 2ا�"R-د�0 س

�) 0B="I6 ا9BYاد 
 0h�hq�  ا

  

  

  
  

  

  

ه) G> 0B="I6 ما   

0� ،0=ص -2ص  ا�"R-د
�) 0B="I6 ا9BYاد 

0h�hq�  ا

            

 G> 0B="I6 (6- ه
 0�  ا�"R-د
  0=  30+س11- 2س
  

  

  

  

  

  
  

ه) G> 0B="I6 ما 

0�                ا�"R-د
  0 =21+س10 - 2س
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
  ا��K$J�:ا�J3%�ر 

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�

 :J�ا9%#�� ا
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

 0��6- ه) ا�R=اG6 اYو
� "9Pار     

  ؟ 128+3س2
  
  
  
  

  
  

  

  
  

 0��6- ه) ا�R=اG6 اYو
  ؟ 250+ 3س2 � "9Pار

            

 Gh�6- ه) 0B="I6 ا
 0*E-T)"�  18 >س 2–ا

  
  
  
  

  

   Gh�6- ه) 0B="I6 ا
0*E-T)"�  10> س 2 –  ا

  
  
  
  

            

 G> 0B="I6 9.أ
0�R�C1)�   ا�"R-د�0 ا

  ؟ 25 = 2ص
  
  
  
  

  
  

   G> 0B="I6 9.أ
   0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

  ؟ 9 =2ص 
  

            

6- ه= أآ9B 1Tد 
             0*E-T)"�:bPhE x�h ا

  ؟ 12<س 3
  

     x�h: 9دB 1T6- ه= أآ
             0*E-T)"�bPhE ا

  ؟ 15<س 5
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت  

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;:

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

 pB-d"�6- ه= ا
 GU� 1a:Y1ك ا)V"�ا

 A6AE9ارP"�             ا
،   )7+س()2+س(
  ؟) 2+س()2 - س(

  
  

  
  

  

  
  

 pB-d"�6- ه= ا
 A6 GU� 1a:Y1ك ا)V"�ا

AE9ارP"�        ا
، ) 7+س)(3+س(
   ؟) 3+س()3 - س(

  

            

 0�إذا آ-ن y�"6 ا�"R-د
�-@ 0�R�C1)�9B -6د  Tً-،ا

0�P�Ph��ور اI� ا

0�  ؟� "R-د
  
  
  
  

  
  
  
  

  

   y�"6 0 إذا آ-ن�ا�"R-د
ا�(9B -6 ،-ًT.=6 0�R�C1د 
0�� "R-د 0�P�Ph��ور اI�  ؟ا

            

أو.I6 9"=ع .�ري 
 0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

  0= 4 –س 3+2س
  
  
  
  
  
  

  
  

أو.I6 9"=ع .�ري   
 0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

  0= 5 –س 4+2س
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&H إ	��F ا�'��"  
ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

ا@([9م 0PE1S إآ"-ل 
  0��Gh ا�"R-د eC1"�ا

   0�+n0 ا�R�C1)�  ا
  12= 21+س 10 - 2س
  
  
  
  
  
  
  
  

ا@([9م 0PE1S إآ"-ل     
  0��Gh ا�"R-د eC1"�ا

   0�+n0 ا�R�C1)�  ا
  12= 21+ص 10 - 2ص

  

            

          ما هو ناتج  قسمة
  ؟ ع9+ 3
  ع15+9

  
  
  
  
  

  
  

  
  

          ما هو ناتج  قسمة
  ؟  ع2+8
  ع16+8

  

            

 G> 0B="I6 9.أ
0�                  ا�"R-د
   6 -س3= 4+س5
  
  

    0�  أ.G> 0B="I6 9 ا�"R-د
   6 -س3= 2+ ص5
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

e".  t+-% 9.أ         
1 +2    
  س 

  
        

  
                

  
  

  e".  t+-% 9.أ  
   1  +3  
                             س          

            

 G> 0B="I6 9.أ
0�  0=  4+2س ا�"R-د

  
  
  
  
  
  

    0�   أ.G> 0B="I6 9 ا�"R-د
  0= 25+2س
  

            

أ.1Z G:-> 9ب 
 0��ري ا�"R-د.

 0�R�C1)�  ا
  0= 4 –س 3 - 2س
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

أ.1Z G:-> 9ب 
 0��ري ا�"R-د.

0�R�C1)�  ا
  0 =7–س 6 - 2س
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

 G> 0B="I6 9.أ
 A�)�+nا A�)�ا�"R-د

�فh�  :C-@([9ام ا
  5= ص + س
 3= ص –س 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   G> 0B="I6 9.أ
 A�)�+nا A�)�ا�"R-د

�فh�  :C-@([9ام ا
  6= ص +س
 4= ص –س 

  

            

 G> 0B="I6 9.أ
 A�)�+nا A�)�ا�"R-د
QE=R)�:          C-@([9ام ا

                                                                            20= ص 3+س 2
 ص7=س
  
  
  
  
  
  
  

                

  
  

   G> 0B="I6 9.أ
 A�)�+nا A�)�ا�"R-د
QE=R)�:          C-@([9ام ا

                                                         20 =ك  3+ع  2
 ك 7=ع 2
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&H إ	��F ا�'��"  

ا�,Iال ا��ارد ;: 
:��K$J�ر ا�%J3ا�  

  
  &Hإ	��F ا�'��" 

ا�,Iال ا��ارد ;: 
 :��K$J�ر ا�%J3ا�

  ا����F&� أL-�ء

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��,M9 (ا �F�	 
ا����F&�  أL-�ء

NO�و3'�ات ا(  

  
�ى ا�+%�ت   

)QF�$�&,Iال  >Iال 
  ا��ارد ;: 

:��K$J�ر ا�%J3ا�(  

  
R�7�9 ا�'��" 
 NO�ات ا�'K�
ا�J: ا��#%9 
F��ت 
��ع,  

  
 ���ا>�Jا�9
 ���MJ�ا 
 ��KJ,�;:  ا�
 NO�ا  

) ��Mحآ��� 
�	��F  ا�'��"

 N�T� الI,�ا
�Q(  

  
  

 	�I< �Fال U��Lإ
QF�$ -� 9#�د  

  �Wق �N ا�,Iال

  
* أ�* ا� ��,MJ

ا 89 ذإ	�ء ا����Eن 
ا��KJ<�F NOام 

  ا����Eن

  
و	�د 
  ا�+%�ت

 Y,�J�وا
NO�ا :;  

  
  
  

�Z]�ت  

 G> 0B="I6 9.أ
0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

   0=)3–س)(5+س(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     G> 0B="I6 9.أ
0�R�C1)�          ا�"R-د�0 ا

  0) = 7 –س( )4+س(

  

            

 G> 0B="I6 9.أ
0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

  ،3=س+2س2
C-@([9ام ا�P-%=ن 

   ؟ا�R-م
  
  

  
  
  
  

  
  

     G> 0B="I6 9.أ
0�R�C1)�  ا�"R-د�0 ا

  ،5=س+2س3
  C-@([9ام ا�P-%=ن ا�R-م ؟
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  )4(ملحق رقم 

  إجابات الطلبة على أسئلة االختبار

  

جابات الطلبة الخاطئة حسب الصف على أسئلة االختبار، الهدف من هذا الملحق تمكيننا إيستعرض هذا الملحق 
  :ينقسم هذا الملحق إلى خمسة أجزاء، هيو، االختبارمن رؤية النسب المئوية إلجابات الطلبة الخاطئة حول أسئلة 

  

االختبار التشخيصي مرتبة النسب المئوية إلجابات طلبة الصفين الثامن والعاشر الخاطئة حول أسئلة )  أ -4

  .بالنسبة للصف الثامن تنازلياً

النسب المئوية لبنود األخطاء الشائعة التي وقع فيها طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين في اختبار  )ب -4

  .المفاهيم الجبرية األساسية

األساسيين في اختبار أنواع األخطاء الشائعة ونسبتها المئوية التي وقع بها طلبة الصفين الثامن والعاشر ) ج -4

  .المفاهيم الجبرية األساسية

النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية لدى طلبة  )د -4

  .والمقابلة) أ(ختبار الصفين العاشر والثامن في اال

النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية لدى  )هـ -4

  والمقابلة) ب(طلبة الصف العاشر في الجزء الثاني من االختبار 
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أسئلة االختبار التشخيصي النسب المئوية إلجابات طلبة الصفين الثامن والعاشر الخاطئة حول )  أ -4الملحق 
  مرتبة تنازلياً بالنسبة للصف الثامن

  

    
  ه9ف ا�N?ال

 OJر
  ا�N?ال

�`34-ء 0E=s"�  ا�*0TN ا
*  ا��
 ا�#���  ا��
 ا�+�

  %20.9  %45.1  10  تبسيط مقدار جبري  1

  %29.9  %38.2  13  جمع الحدود الجبرية  2

  %30.2  %33.9  2  تحديد المعنى الجبري لتمثيل هندسي خاص بالمساحة  3

  %44.2  %29.2  3  طرح مقدارين جبريين  4

  %12.4  %27.3  21  ضرب المقادير الجبرية  5

  %24.6  %26.6  4  إيجاد مربع حد جبري  6

  %23.3  %24  9  ترجمة مسألة كالمية إلى معادلة جبرية  7

  %20.6  %23.4  15  طرح حدين جبريين  8

  %10  %21.7  16  ضرب الحدود الجبرية  9

  %13.3  %21.5  14  معادلة خطية بمتغير باستخدام النظير الجمعيحل   10

  %20.6  %21.3  6  إيجاد الجذر التربيعي لحد جبري  11

  %14.1  %21.3  19  .إيجاد القيمة العددية لمقدار جبري على صورة فرق بين مربعين  12

  %12.6  %21.2  1  استخدام قانون توزيع الضرب على الجمع  13

  %20.4  %20.8  7  على صورة فرق بين مربعين تحليل مقدار جبري  14

  %10.2  %20.8  18  إيجاد العامل المشترك األكبر لمقادير جبرية  15

  %36.8  %20.6  5  جمع حدين جبريين  16

  %20.4  %20.5  8  ضرب الكسور الجبرية  17

  %21.5  %20.5  12  إخراج العامل المشترك األكبر لحدود جبرية  18

  %9.2  %20.1  20  لمقدار جبري عند قيمة محددة للمتغيرإيجاد القيمة العددية   19

  %5.4  %16.4  22  حل معادلة خطية بمتغير واحد  20

  %14.5  %16  17  استخدام قانون التوزيع  21

  %9.6  %11.8  11  حل معادلة خطية بمتغير باستخدام النظير الضربي   22

  %77.1  **  36  حل معادلة تربيعية على صورة فرق بين مربعين  23

 حل معادلة تربيعية على صورة مجموع مربعين في مجموعة  24
  األعداد الحقيقية

45  **  58.7%  
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  ه9ف ا�N?ال

 OJر
  ا�N?ال

�`34-ء 0E=s"�  ا�*0TN ا
*  ا��
 ا�#���  ا��
 ا�+�

  %47.9  **  29  إيجاد الجذر التربيعي لمجموع مربعين  25  

  %47.5  **  44  جمع كسرين جبريين  26

  %43.8 **  32  تربيعية بمتغير واحد حل معادلة  27

  %37.1 **  28  قسمة حدين جبريين  28

  %36.1 **  38  إيجاد المضاعف المشترك األصغر لمقادير جبرية  29

  %35.8 **  35  حّل متباينة خطية بمتغير  30

  %32.6 **  34  إيجاد مفكوك مجموع مكعبين  31

  %31 **  27  إيجاد مفكوك الفرق بين مكعبين  32

  %30.3 **  37  إيجاد أكبر عدد صحيح يحقق متباينة خطية بمتغير  33

  %30 **  42  تبسيط الكسور الجبرية  34

  %29.4 **  23  إيجاد مربع مجموع حدين  35

  %28 **  24  اختزال الكسور الجبرية  36

  %27.9 **  31  إيجاد الجذر التربيعي لكسر جبري  37

  %25.7 **  47  الحذفحل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة   38

  %25.5 **  43  حل معادلة خطية بمتغير  39

  %24.3 **  41  حل معادلة تربيعية باستخدام طريقة إكمال المربع   40

  %24.1 **  48  حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التعويض  41

  %23.9 **  33  حل معادلة تربيعية غير مكتوبة بصورة حاصل ضرب عاملين  42

  %23.8 **  49  معادلة تربيعية مكتوبة بصورة حاصل ضرب عاملينحل   43

  %23.4 **  50  حل معادلة تربيعية باستخدام القانون العام   44

  %23.3 **  25  جمع الكسور الجبرية  45

  %21.5 **  40  إيجاد مجموع جذري معادلة تربيعية بمتغير  46

  %20.2 **  39  المميزإيجاد عدد جذور معادلة تربيعية بمعرفة إشارة   47

  %20.1 **  26  جعل متغير موضوع القانون  48

  %7.8 **  46  إيجاد حاصل ضرب جذري معادلة تربيعية بمتغير  49

  %7.1 **  30  ضرب كسور جبرية  50

  لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال    ** 
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 BC0"�طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين النسب المئوية لبنود األخطاء الشائعة التي وقع فيها : )ب -4ا
  في اختبار المفاهيم الجبرية األساسية

  
  

   النسبة المئوية

  وصف الخطأ الشائع

ال
I,
 ا�
8\
ر

  

الصف 
  العاشر

الصف 
  الثامن

  خطأ في فك األقواس-1
 1  .خطأ في توزيع الضرب على الجمع %21.2 *

* 27.3%  21  .خطأ في ضرب المقادير الجبرية 

 المنقوص الحل-2

   2  .خطأ في تحديد المعنى الجبري لتمثيل هندسي خاص بالمساحة %33.9 %30.2

  20 .عدم إكمال الخوارزمية رغم صحة الحل  %20.1  *

.خطأ في جعل أحد المتغيرات موضوع القانون ** 20.1%  26 

.الخوارزمية صحيحة ولكن لم يتم التوصل للهدف **  43.8%  32  

.خاطئ لمفكوك مجموع مكعبيناستدعاء  **  32.6%  34  

إيجاد قيمة أحد المتغيرات عند حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين بطريقة  ** 25.7%
. الحذف أو التعويض  

47  

%24.1 ** 48  

.االعتقاد بأن المقدار مكتوب بأبسط صورة *  21.5%  12 

 )أ.م.م(والمضاعف المشترك األصغر ) أ.م.ع(خطأ في الخلط بين العامل المشترك األكبر -3  

.لمقادير جبرية) أ.م.م(هو ) أ.م.ع(خطأ في اعتبار  %20.8 *  18  

.لمقادير جبرية) أ.م.ع(هو )  أ.م.م(خطأ في اعتبار   **  36.1%  38  

  خطأ في جمع الحدود الجبرية-4  
20.9%  45.1%  10 .المتغيراتجمع حدين جبريين غير متشابهين بجمع األعداد وضرب خطأ في  

 
*  

  
20.5%  

 خطأ في جمع حدين جبريين غير متشابهين بأن الناتج يجب أن يعطي ناتجاً
  .مثل الحساب وحيداً

  
12  

  جمع متغير مع ثابت %38.2 %29.9
   .ص حيث أ، ب عددان حقيقيان) ب+ أ= (ب+ أ ص
  
 

13 

%30 ** 42  
 

%24.5 
  
** 

  
24 
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   النسبة المئوية

  وصف الخطأ الشائع

ؤال
لس
م ا

رق
  

الصف 
  العاشر

الصف 
  الثامن

  خطأ في طرح الحدود والمقادير الجبرية-5

 
%20.6 

 
23.4%  

عند طرح حدين متشابهين يطرح معامل الحد األصغر من معامل الحد األكبر 
  .بغض النظر عن قيمته

 
15 

44.2% 28.7%    .استبدال عملية طرح مقدار جبري من آخر بضربهما 
3 

  .خطأ في طرح المقادير الجبرية بالطرح من الحد األول في المقدار الثاني فقط  29.6%  *

  خطأ في إيجاد الجذر التربيعي-6
 
47.9%  

 
** 

استدعاء خاطئ إليجاد الجذر التربيعي لمجموع مربعين بإيجاد الجذر التربيعي 
  .للحدين

  
29  

20.6%  21.3%   جبري بإيجاد جذر العدد دون إيجاد استدعاء خاطئ في إيجاد الجذرالتربيعي لحد
  .جذر المتغير وبالعكس

6  
27.9%  **  31  

  خطأ في العمليات على الحدود الجبرية-7
36.8%  20.6% 5  .جمع األسسحيث ت ينجبري ينخطأ في جمع حد  

  16  .حيث تضرب األسس ينجبري ينحدخطأ في ضرب   21.7%  *

  28  .تقسم األسسحيث  ينجبري ينحدخطأ في قسمة   **  37.1%

  و��ار 	%�ي�� خطأ في إيجاد مفكوك مربع -8
 
24.6% 

 
26.6% 

وذلك بتربيع العدد دون تربيع المتغير  جبري يجاد مفكوك مربع حدإخطأ في 
 .وبالعكس

 
4  

  23  . توزيع القوة في مربع مجموع حدين على كل من الحدين **  29.4%

  ختزالاستعمال خاطئ لال-9
  24 .في االختصار عند تبسيط الكسور الجبرية خطأ **  31.5%

30.9%  ** 42  
  27  .استدعاء خاطئ لمفكوك الفرق بين مكعبين  **  31%

  خطأ في التحليل إلى العوامل األولية- 10
  7  .خطأ في تحليل الفرق بين مربعين  20.8%  20.4%

*  21.3%  19  
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   النسبة المئوية

  وصف الخطأ الشائع

ؤال
لس
م ا

رق
  

الصف 
  العاشر

الصف 
  الثامن

  خطأ في العمليات على الكسور الجبرية- 11
   8  .خطأ في ضرب كسرين جبريين  20.5%  20.4%

  44  .خطأ في جمع الكسور الجبرية **  47.5%

23.3%  ** 25  

  خطأ في حل المعادلة الخطية والتربيعية بمتغير واحد- 12
  
*  

  
21.5%  

منهما ليحل محل  يستخدم الطالب أياًالخلط بين النظير الجمعي والضربي حيث 
  .اآلخر

14  

  33  . الخلط بين حل وتحليل المعادالت التربيعية بمتغير **  23.9%

  36  .عند إيجاد جذور العددللعدد جذر السالب الإهمال  **  77.1%

  41  .كمال المربعإخطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام طريقة   **  24.3%

  45  .تحليل العبارة األولية **  58.7%

  49  .خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد على شكل حاصل ضرب عاملين  **  23.8%

  50  .خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد باستخدام القانون العام  **  23.4%

  أخطاء تتعلق بجذور المعادلة التربيعية بمتغير واحد- 13
 39 .تحديد عدد الجذور الحقيقية لمعادلة تربيعية عند معرفة إشارة المميز خطأ في ** 20.2 %

21.5% .الخلط بين إيجاد مجموع جذري المعادلة التربيعية وحاصل ضربهما **   40 

أخطاء في حل المتباينة الخطية بمتغير واحد- 14  
35.8% .عدم تغيير إشارة المتباينة عند القسمة على عدد سالب  **   35 

.≤،  <عدم التمييز بين اإلشارتين  ** 30.3 %  37 

أخطاء في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية-15  
23.3%  24% .خطأ في ترجمة المسائل الكالمية إلى معادالت جبرية   9 

  
   %.20نسبة األخطاء تقل عن      * 
  .لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال    **
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األساسيين أنواع األخطاء الشائعة ونسبتها المئوية التي وقع بها طلبة الصفين الثامن والعاشر : )ج -4الملحق 
  في اختبار المفاهيم الجبرية األساسية

  
���.� ا�-,%� ا�

  
�61=ز e6 6!-ل-C eئ-V�  ا�[3^ ا

 

  
eئ-V�  و:p ا�[3^ ا

ؤال
لس
م اا

رق
  

 
ا��
 ا�#���

 
ا��
*  ا�+�

 المفاهيميةاألخطاء : النوع األول

 الحل المنقوص  

  

  

  

%30.2 

  

  

  

33.9% 

  
  سمأ 

  سم س      ب سم        
   2أ ب سم= مساحة الشكل الهندسي

  2أو  أ ب س سم                    
   مثال

   7 O@  
          
            3     O@       O@ س  

(@9*5� 2س @21O أو N6=21 O@2-<0 ا�GUV ا

  
  

الجبري لتمثيل  خطأ في تحديد المعنى
  .هندسي خاص بالمساحة

  
  
  
  
2  
 

  
  

20.1%  

  
  

**  

 ج ع=ب –س أ لجعل المتغير س في المعادلة
  ب + ج ع=فإن أ س موضوع للقانون

       لجعل المتغير س في المعادلة :مثال
  فإن      موضوع للقانون ع7= 5 –س 9
 5+ع7=س 9

  
خطأ في جعل أحد المتغيرات موضوع 

 القانون

  
  

26 

  لمقادير جبرية)  أ.م.م( والمضاعف المشترك األصغر )أ.م.ع(ن العامل المشترك األكبر في الخلط بي خطأ
  

36.1%  
 

** 
)    أ+س(�A6 GU ا�"9PارAE  )أ.م.م(
  ) أ+س(ه= ) د- ج س) (أ+س(،) ب+س(

، )7+س) (2+س(� "9PارAE ) أ.م.م( :6!-ل
  )2+س(ه= ) 2+س) (2- س(

          
) أ.م.ع(هو ) أ.م.م(خطأ في اعتبار 
  .لمقادير جبرية

  
38 

  
 

* 

  
  

20.8%  

) أ+ س( +m3 م9 ا+W6(ار/9) أ.م.ع(
) أ+س(ه, ) د -ج س) (أ+س(، )ب+س(
            )د- ج س) (ب+س(
n(ار/9  ) أ.م.ع: ($لمW6+م9 ا m3+)5+س (
ه,        ) 1-س 2) (5+س(،) 2+س(
  )1-س2) (2+س) (5+س(

              
) أ.م.م(هو ) أ.م.ع(خطأ في اعتبار 
 .لمقادير جبرية

  
  
18  
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���.� ا�-,%� ا�

  
�61=ز e6 6!-ل-C eئ-V� ا�[3^ ا

  
eئ-V�  و:p ا�[3^ ا

ؤال
لس
م اا

رق
  

 
ا��
 ا�#���

 
ا��
*  ا�+�

  خطأ في فك األقواس
 
* 

 
27.3% 

AE9ارP"�  %-+1Z tب ا
  أج –س ص) = ج-ص) (أ+س( 
  21–س ص) = 7-ص) (3+س( :6!-ل 

  
0E1TI�  1Z (� ^34ب ا�"P-د1E ا

  
21 

  خطأ في جمع الحدود الجبرية
 

20.9%  
  

45.1% 
   س ص) ب+أ= (ب ص+ أ س
  س ص 11= ص  2+س 9: مثال 
    خطأ في جمع معامالت الحدود المختلفة

10  

 
29.9%  

 
38.2%  

  أ ب ص= ب+أ ص
  ع7= ع +7: مثال

  
  

  
  خطأ في جمع متغير مع ثابت

 

  
13  

  
30% 

 
** 

    )ب +أ(=  ع) ب +أ(=   عب +أ 

  )   ب+ ج(ع  )ب+ ج(ب ع     + ج
     1 =  ع12=  ع 9+3 :6!-ل
  2   ع  24     ع15+9      

  
42  

  
24.5%  

 
**  

  س 2=  سب  2=   ب+ س ب  
    ب            ب       

  س 2=  س 12=   6+ س  6 :6!-ل
              6            6    

  
24  

   ن< ، من س) ب+ أ= (ن  ب س+  مأ س  20.5%  21.5%
  2س 13= 2س11+س 6:2!-ل

 1�} A�E1T. AE9ّ> e". (� ^34
 A�5C-V)6  

12  

  خطأ في طرح المقادير الجبرية
 

%44.2 
  
28.7%  

  أ ج س+أ ب س ص -)=ج –ب ص( –أ س
    س 99+س ص 45- )=11-ص5(- س 9:مn$ل

 0E1TI�ا�[ 1Z A�C Wب ا�"P-د1E ا
-5>1Sو  

3  

  خطأ في في العمليات على الحدود الجبرية
  
36.8%  

  
20.6% 

  ن+مس=  نس+ مس
  2س= س+ س: مثال

خطأ في جمع حدين جبريين متشابهين 
  بجمع األسس

  
5  

  
* 
  

 
21.7% 

  ن×مس أ=  نس مأ س
  6س 11=  2س 3س 11: مثال

خطأ في ضرب حدين جبريين بضرب 
  .األسس

  
16  

  
37.1%  

  
**  

= م س 
  ن / مس   

    نس  
  4س=    8س :مثال

     2س      

          
  حدين جبريينخطأ في قسمة 
  بقسمة األسس

  
28  



244 

 

 

 

  
���.� ا�-,%� ا�

  
�61=ز e6 6!-ل-C eئ-V� ا�[3^ ا

  
eئ-V�  و:p ا�[3^ ا

ؤال
لس
م اا

رق
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  خطأ في العمليات على الكسور الجبرية
  
  
47.5%  

  
  
**  

   ب + أ   =ب  +  أ    
  س    س            

  :6!-ل
  1    +2 =3      
                                 س           س 

  
  

خطأ في جمع الكسور الجبرية بتجاهل 
  توحيد المقامات

  
  
44  

  
23.3%  

  
**  

  س أ2 و أ   س أ   =س أ +  سأ 
             ج+ب  ج    +ب      ج       ب  

  س 14أو  س 7= س 7+  س7 :6!-ل
           3       5       8            8        

  
25  

  خطأ في حل معادلة خطية بمتغير واحد

  
  

*  

  
 

21.5% 
 

 ج+ ب= س +  أ
  أ/ ج+ب= ؛  سج+ب= س 
 8+4= س+ 5: مثال

  12/5= ؛  س12= س        

  
خطأ متعلق بالخلط بين النظير الجمعي 

 .والنظير الضربي

  
  
14  

  خطأ في حل المعادالت التربيعية بمتغير واحد

  
  
58.7%  

  
  
**  

صفر              = 2أ+2سحل المعادلة التربيعية 
  أ - =أو   س  أ،  أ -=س
صفر              = 4+2سحل المعادلة التربيعية :مثال
  2 - =أو   س  2،  2-=س

  
  .تحليل العبارة األولية

  
  
45  
  
  

  خطأ في حل المتباينة الخطية بمتغير واحد
    

  
  
  

30.3% 

 
  
  
  
** 

  
ب  <المتباينة  أسأكبر عدد صحيح يحقق 

  أ/هو ب
أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة          :مثال
  4هو  12 <س3

  
  
  
  

  
  ≤،  <عدم التمييز بين اإلشارتين 

  
  
37  
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  التعميماتأخطاء : النوع الثاني
 خطأ في فك األقواس  

 
* 

 
21.2% 

      ج ص+أ ب س)= ج ص+ب س( أ 
   :مثال
  ع4+س 45) = ع4+س 5(9
  

خطأ في استخدام قانون توزيع الضرب 
  .على الجمع

  
1 

  خطأ في طرح المقادير الجبرية
  
* 

  
29.6%  

  ج –ب ص –أ س)= ج –ب ص( –أ س
  :مn$ل
  11–ص5 –س9) = 11–ص 5( –س9
  

  
 .ا�"P-د1E ا�1S (� ^340E1TIح 

  
3 

 يجاد الجذر التربيعيإخطأ في 

 

%47.9 
 

  
** 
 

  

 ب+س أ= 2ب+ 2س 2أ  

 5+س3= +225س9:   مثال

يجاد الجذر التربيعي إل ئ استدعاء خاط
      .لمجموع مربعين

  
29 

  
%20.6 

  
21.3% 

      

  س 2أو أ 2أ س=  2س 2أ   
  س 49أو  2س7=  2س 49:    مثال

  
  

يجاد الجذر التربيعي إل ئاستدعاء خاط
جبري  لحد .  

 
6 

  
  

27.9% 

 
  
** 

      

  ص 2أأو  2ص أ = 2ص 2أ     
  ع2ب    2ب ع     2ب ع      
+�ل:  

 
  ص36أو  2ص 6= 2ص36    
  ع25       2ع5      2ع25     

  
  
31  

     يجاد مفكوك مربع حدود ومربع مجموع مقادير جبريةإخطأ في 
 
24.6% 

  
26.6% 

  2ب أو أ ب 2أ=  2)أ ب(

  2ع8أو   ع64=  2)ع8: (مn$ل

  . جبري يجاد مفكوك مربع حدإخطأ في 
4 

  
29.4%  

  
** 

  2ص 2ب+2س=  2)ب ص+س(

  2ص 9+2س=  2)ص 3+س: (مn$ل

    .خطأ في إيجاد مربع مجموع حدين
23  
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ا��
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ا��
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  استعمال خاطئ لالختزال
  
  
31.5%  

  
  
** 

     أو ب س أو س=   ب+ ب س 
                                                 1+ب س أوب   + س               ب         
  : مn$ل
       6+س أوس  أوس  6=   6+س 6
                                                 1+س 6 أو                  6     

  
  

خطأ في اختصار األشياء المتشابهة عند 
  . تبسيط الكسور الجبرية

  
  
24  
  

  
 
30.9% 

  
  
** 

    أ = ب ع+ أ 
          ج ب ع + ج 
  :مn$ل
     1 = ع3+9 
       5   ع15+9

  
42  
  

  خطأ في حل المتباينة الخطية بمتغير واحد

  
35.8%  

  
**  

  ج  ->ب       س> س أ -
  :مn$ل
    9->س       18> س 2–
  

عدم االنتباه إلى تغيير إشارة المتباينة 
  عند القسمة على عدد سالب

  
35 

  لى العوامل األوليةإخطأ في التحليل 
  
*  
 

  
21.3% 
  

   2)ص –س(- 2)ص+س=( 2ص –2س 

  ،5=ص - ، س6=ص+ إذا آ$ن س: مn$ل

  11= 2ص –2@$ن ا+W*6. ا+S(د/. +W67(ار س 

  
  

  .خطأ في تحليل الفرق بين مربعين

  
19  

  
  
*  

  
  
20.8%  

  ا+S,امm ا)و+*. +W67(ار

  2ص) ب - أ(ه?   2ص 2ب - 2أ

  ا+S,امm ا)و+*. +W67(ار: مn$ل

  2ص 7ه?   2ص 9 -16

  
7  

  
31%  

  
**  

  ع –س=   3ع- 3س
  ع2–س=  3ع8-3س: مn$ل

الفرق بين استدعاء خاطئ لمفكوك 
  مكعبين

  
27  

 
32.6%  
 

  
**  

  )ب+ أ( 2=  3ب 2+  3أ 2
  :مn$ل
  )4+ س ( 2=  128+ 3س2

استدعاء خاطئ  لمفكوك مجموع 
  مكعبين

  
34  

  خطأ في حل المعادالت التربيعية بمتغير واحد

  
77.1%  

  
** 

  أ= ص       2أ= 2ص
  5= ص        25= 2ص :مثال

خطأ في إيجاد الجذر الموجب وإهمال 
  .لعددل الجذر السالب

  
36  
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23.4%  

  
** 

  خطأ في كتابة القانون العام 
  أ ج 4 -2ب  _± ب - = س

  أ 2                       

للقانون العام لحل  ئاستدعاء خاط
  المعادالت التربيعية في متغير واحد

  
50  

  أخطاء تتعلق بجذور المعادلة التربيعية بمتغير واحد
  
20.2%  

  
**  

� "R-د�0 ا�(0�R�C1 ا�() y�"6ه- 9Bد  9.=E
�ران <�P�P-ن 6[( $-ن. -ًT�-@  

 9*B 0�P�Ph��ور اI�9B 9E9h+ (� ^34د ا
y�""�  .0�1R6 إش-رة ا

  
39  
 

  األخطاء اإلجرائية: الثالث النوع
  خطأ في عدم إكمال الحل

  
 
25.7% 

  
  
** 

مجموعة حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام 
  5= ص+س:  الحذف
    3= ص –س3         
 2=ه? س

  

إيجاد قيمة متغير عند حل نظام من 
معادلتين خطيتين بمتغيرين وال يجد قيمة 

  .المتغير الثاني
 

  
  
47  
  

 
%24.1  

  
** 

مجموعة حل المعادلتين اآلتيتين باستخدام 
  20 =ص 3+س 2: التعويض

  ص    7=س 2            
                                                                                                                             2= ه? س

  
48  
  

  
43.8%  

  
** 

صفر    = أس -2مجموعة حل المعادلة أس
                                     1=هي س
  مجموعة حل المعادلة: مثال
                                1=هي س صفر= س  -2س 

الخوارزمية صحيحة ولكن لن يتم 
 التوصل للهدف

  
32  

  خطأ في طرح المقادير الجبرية

 
20.6% 

 

 
23.4% 

  ب< ، أ س )ب -أ(= س  ب –س أ 

  س 3=س 6 –س 3:مn$ل

خطأ في طرح حدين جبريين متشابهين 
  .بقلب خوارزمية الطرح

 
15  

 خطأ في العمليات على الكسور الجبرية

  
  

20.4%  
  

  
  

20.5%  

  
  ب ص+أ س=    ص×  س 
  أ      ب    

  ص5+س5=    ص×  س: 6!-ل
        5     5                                           

  
خطأ في ضرب الكسور الجبرية، بقلب 
خوارزمية الضرب إلى خاصية الضرب 

  التبادلي
  

  
  
8  
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  التربيعية بمتغير واحدخطأ في حل المعادالت 
  
23.9%  

  
** 

� =  30+ س 11 - 2سLT  
  )5 –س) (6 –س(

الخلط بين التحليل إلى العوامل وحل 
  المعادالت التربيعية بمتغير 

  
33  

  
24.3%  

  
** 

عدم وضع الثابت في طرف من المعادلة 
  .وليكن األيسر عند إكمال المربع

خطأ في حل المعادلة التربيعية بمتغير 
  .باستخدام طريقة إكمال المربعواحد 

  
41  

  
23.4%  

  
** 

بدل قيمة  2كأن يعوض قيمة معامل س
  .معامل س

التعويض بصورة خاطئة في القانون 
  العام

  
50  

  
23.8%  
  

  
** 

  مجموعة حل المعادلة التربيعية 
�) = 3-س) (5+س(LT.  

 mh+3-، 5{م>6,:. ا{  

خطأ في حل المعادلة التربيعية المكتوبة 
  .حاصل ضرب عاملينبصورة 

  
49  

  لى معادالت جبريةإخطأ في ترجمة المسائل الكالمية 
 
  

23.3%  

  
  
24%  

عدد : المعادلة التي تمثل الجملة التالية
الطلبة ستة أضعاف عدد المعلمين حيث 
ترمز س لعدد المعلمين، وترمز ص لعدد 

  س ص 6الطلبة هي 

خطأ في ترجمة المسائل الكالمية إلى 
  .جبريةمعادالت 

  
9  

  األخطاء العشوائية: لنوع الرابعا
 
21.5%  

  
*  

خطأ في اعتبار المقدار مكتوب بأبسط   مكتوب بأبسط صورة 2س11+س2لمقدار ا
  صورة 

 
12  

  
  
*  

 

  
  

20.1%  
  

  عندما ،ب –س ألقيمة العددية للعبارة ا
  ب –د ×أد       =س

، 15 –س  3 القيمة العددية للعبارة :مثال

  15 –5×3        5 =:\(م$ س

عدم إكمال الخوارزمية رغم صحة 
  .الحل

  
20  

  

   %.20نسبة األخطاء تقل عن      *
  .لم يتقدم طلبة الصف الثامن لهذا السؤال    **
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النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية األساسية  ):د -4الملحق 

  والمقابلة ) أ(لدى طلبة الصفين العاشر والثامن في االختبار 

 OJر
  ا�N?ال

استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية 
  األساسية

  النسبة المئوية للثبات
 d{+ا
 ا+n$م9

 d{+ا
��$S+ا  

  *  %77.8  .توزيع عملية الضرب على الجمع يتم بضرب أحد الحدود في المقدار الجبري  1

  
2  

يتم بإحدى طريقتين إما  تحديد المعنى الجبري لتمثيل هندسي خاص بالمساحة
  .تغيراتلمبضرب األعداد وإهمال المتغيرات أو ضرب األعداد وا

  
80%  

  
87.5%  

  
3  

جبريين يتم بطرح الحد األول في المقدار الجبري الثاني من طرح مقدارين 
  .المقدار األول

  
80%  

  
*  

  %90  %87.5  .ضرب مقدارين جبريين كطرحهما

4  66.7  %50  .هو مربع العدد أو المتغير جبري مفكوك مربع حد%  

  %85.7  %60  .ناتج جمع حدين جبريين متشابهين يتم بأخذ أحد الحدود وجمع األسس  5

  %66.7  %50  . الجذر التربيعي لحد جبري هو جذر العدد أو جذر المتغير  6

  %80  %66.7 .يباستخدام خاصية الضرب التبادليتم الكسور الجبرية ضرب   8

  *  %100  معنى إشارة التساوي هي طلب إجراء عملية  14

      :تعدد االستراتيجيات المستخدمة في إيجاد مفكوك الفرق بين مربعين  

  
7  

  معامالت الحدين الجبريين ووضع المتغيرات أي باستخدام القاعدةطرح 
  2ص2س) ب –أ= (  2ب ص - 2سأ 

75%  *  

  *  %80  2)ص+س( -2)ص –س= ( 2ص- 2ساالعتماد على القانون التالي   19

  
9  

لترجمة التركيبية بتحويل الكلمات لمعادالت جبرية، وذلك بتبديل ااستخدام 
  .رياضية مناظرة لهاالكلمات المفتاحية برموز 

  
66.7%  
  

  
75%  

  %80  %100  ناتج جمع حدين جبريين غير متشابهين يتم بجمع األعداد وضرب المتغيرات  10

  %80  %75  .جمع الحدود الجبرية المتشابهة يتم بجمع األعداد وأخذ أكبر أس للمتغيرين  12

  %75  %100  .الحسابناتج جمع أي حدين جبريين يجب أن يعطي ناتجاً وحيداً مثل   13

  
15  

طرح حدين جبريين متشابهين يتم بطرح معامل الحد األصغر من معامل الحد 
  .األكبر بغض النظر عن قيمته

  
75%  

  
60%  

  *  %66.7  .يتم بضرب األسس إذا تساوت األساساتناتج ضرب حدين جبريين   16

  *  %100  .لمقادير جبريةالعامل المشترك األكبر هو نفس المضاعف المشترك األصغر   18
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 OJر
  ا�N?ال

استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية 
  األساسية

  النسبة المئوية للثبات
 d{+ا
 ا+n$م9

 d{+ا
��$S+ا  

  
20  

  القيمة العددية لمقدار جبري ليست بحاجة لتبسيط عند التعبير عنها
          
100%  

  
*  

  
21  

يتم بضرب كل حد في المقدار األول بنظيره في  مقدارين جبريينضرب 
  .المقدار الثاني

          
66.7%  

  
*  

  المتوسط الحسابي النسب المئوية للثبات
          
77.9%  

          
77%  

  

  
    *  AB GP+ 0�@-@Y0 اE1TI�  %.0TN%20 ا34Y-ء ا�V-ئ0R �) اT)4-ر ا�"$-ه�O ا
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النسب المئوية لثبات استراتيجيات الحل المصاحبة ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية  ):هـ-4الملحق 

  والمقابلة) ب(األساسية لدى طلبة الصف العاشر في الجزء الثاني من االختبار 

رقم 
  السؤال

ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية  المصاحبةاستراتيجيات الحل 
  األساسية

  

  للثبات %

  %75  .بأن مفكوك مربع مجموع حدين يتم بتوزيع القوة على كل من الحديناالعتقاد   23

  
24  

C O)E 0E1TI���0 �ا,P)B-د C^ن ا,y)4ال W�NT+ 9*B ا�NU=ر ا-)�  <9ى ا�13ق ا
 1+ب س أوب + س أوس   أوب س =   ب+ ب س 

  ب      

          
90%  

  80% المقاميناالعتقاد بأن جمع كسرين جبريين يتم بجمع البسطين كذلك   25

  %77.8  للقانون يتم باستخدام النظير الجمعي  االعتقاد بأن جعل أحد المتغيرات موضوعاً  26

  
27  

االعتقاد بأن الفرق بين مكعبين يحلل إلى العوامل األولية باالعتماد على القانون 
  )ص-س= (3ص-3التالي س

            
66.7%  

  %60 .تتم بأخذ أحد الحدود وقسمة أسسهمااالعتقاد بأن قسمة حدين جبريين متشابهين   28

  %70  االعتقاد بأن الجذر التربيعي لمجموع مربعين يتم بإيجاد الجذر التربيعي للحدين  29

  
31  

االعتقاد بأن إيجاد الجذر التربيعي لحد جبري يتم بإيجاد جذر العدد أو جذر المتغير   
  .)وليس بالضرورة لكليهما(

                
80%  

  
32  

االعتقاد بأنه إليجاد جذور المعادلة التربيعية يعتمد على النظير الجمعي والنظير 
  الضربي

                
80%  

  
33  

االعتقاد بعدم وجود فرق بين حل المعادلة التربيعية بمتغير وتحليلها إلى العوامل 
  األولية

                
60%  

  
34  

باالعتماد على القانون التالي     االعتقاد بأن مجموع مكعبين يحلل إلى العوامل األولية 
  )ص+ س= ( 3ص+3س

            
80%  

  %87.5  .االعتقاد بأنه إذا قسم طرفا المتباينة على عدد سالب فإن إشارة المتباينة ال تتغير  35

  
36  

مجموعة حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد المكتوبة على الصورة         االعتقاد بأن 
  .}ب{ هي  2ب=  2س

              
87.5%  

  %100  .في تحديد أكبر عدد يحقق المتباينة< ، ≤االعتقاد بعدم وجود فرق بين اإلشارتين   37

  
38  

االعتقاد بأن المضاعف المشترك األصغر هو نفس العامل المشترك األكبر لمقادير 
  .جبرية

              
100% 

  %100  .حقيقيين مختلفيناالعتقاد بأن للمعادلة التربيعية التي مميزها عدد سالب جذرين   39
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ر�� 
  ا�$&ال

ألخطاء شائعة في المفاهيم الجبرية  المصاحبةاستراتيجيات الحل 
  األساسية

  
�K0#4ت%   

              
االعتقاد بأن مجموع جذري المعادلة التربيعية بمتغير واحد يساوي حاصل   40

  .ضربهما

            
100%  

                
41  

التربيعية بمتغير واحد باستخدام إكمال المربع ال يهم االعتقاد بأنه عند حل المعادلة 
  .وضع الثابت في أي طرف من المعادلة

            
75%  

  
42  

االعتقاد بأن اختصار الكسور الجبرية يتم اختصار الحد المشترك من البسط 
  .والمقام

            
88.9%  

  
43  

استخدام النظير االعتقاد بعدم وجود فرق عند حل المعادلة الخطية بمتغير بين 
 الجمعي والنظير الضربي

             
80%  

            
االعتقاد بأنه يمكن تحليل مجموع  كسرين جبريين بجمع البسطين وكذلك المقامين   44

  1مع إهمال المقام إذا كان يساوي 

              
90%  

  %100  . االعتقاد بأن العبارة األولية تحلل  45

خطيتين بمتغيرين يتم بإيجاد قيمة متغير واحد االعتقاد بأن حل نظام من معادلتين   
  :باستخدام طريقتين هما

  

  %87.5  .طريقة الحذف  47

  %90  .طريقة التعويض  48
  

49  
االعتقاد بأن مجموعة حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد المكتوبة على صورة 

  .}ب -أ،{صفر هي ) = ب - س) (أ+س(حاصل ضرب عاملين 

                    
100%  

  %100  .االعتقاد بتعدد صور القانون العام عند حل المعادلة التربيعية بمتغير واحد  50

  
  المتوسط الحسابي للنسب المئوية للثبات

  

85.8%  

 

 

         

  


