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  :إقرار

وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، , لنيل درجة الماجستير, اقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس

وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا , ستثناء ما تمت اإلشارة إلية حيثما وردبا

  . ألي جامعة أو معهد 
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  الشكر والتقدير

  :وبعد , صالة والسالم على رسوله الكريمإن الحمد هللا وال

فإنه ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل  رسالةال هبعد أن من اهللا علَي باالنتهاء من كتابة فصول هذ

عة القدس التي منحتني فرصة جام, قادةللتي كانت وما تزال منارة للعلم ومحضنًا للتربية وٕاعداد ال

  .ى عمادة الدراسات العلياااللتحاق ببرنامج الماجستير وٕال

إبراهيم عرمان / والتقدير إلى الدكتور الفاضل الشكرواعترافًا لذوي الفضل بفضلهم فإنني أتقدم بوافر 

على هذه الرسالة فقد أفاض علي بإرشاداته السديدة ولم يدخر  اإلشرافالذي تفضل بقبول , حفظه اهللا

لمه وال أجد كلمة في معجم اللغات وال في سطور نهلت من بحر ع, جهدا ولم يبخل علي بوقته الثمين

  .االحترام والحب واالمتنان والتقدير آياتالكتب تستحق شرف االرتقاء للشكر له فله مني أسمى 

والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة الرسالة وعلى ما 

الرسالة  إخراججيهاتهم ومالحظاتهم كان لها أثرًا في أمضوه من وقت ثمين لقراءتها وال شك أن تو 

  .بالصورة المرجوة

وال يفوتني في هذا المقام إال أن أشكر التي مهما كتبت في حقها من عبارات الشكر واالمتنان لن 

أوفيها حقها أختي الغالية فاطمة التي شجعتني على إتمام هذه الدراسة وغرست بداخلي حب العلم 

  .مني خالص دعواتي بحبها وعطائها ودعائها فلكِ مرتني والتي غ

وأخيرا أقدم خالص شكري وتقديري لكل من شاركني في معاناة البحث وهمومه وٕالى كل من أسدى إلي 

: ولكل من تفضل بدعمي في هذه الرسالة ولو بكلمة فلكل هؤالء أقول  إرشاداًا أو حمعروفًا أو نص

  .شكر والثناء وخالص الدعاءلزيل اجزاكم اهللا عني خير الجزاء ولكم مني ج

  الباحثة

  سحر عبد الرحيم محمد العملة
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية في الرياضيات لدى 

, الجنس(في ضوء متغيرات , طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل

ستبانة تكونت ا بناءالدراسة تم  أهدافولتحقيق ) سنوات الخبرة, الدرجة العلمية, المديرية, تخصصال

) 26(ويحتوي على  بة الصف الرابع األساسياألول يتعلق بعوامل ذاتية لدى طل من محورين رئيسيين

تم التأكد من , تفقرا) 10(ويحتوي على  يتعلق بطبيعة بناء المسائل الرياضية اللفظية والثاني, فقرة 

الرياضيات في مدارس محافظة  من معلمي عشوائيةصدق وثبات االستبانة ثم طبقت على عينة 

  .ومعلمة اً معلم) 241(لوزارة التربية والتعليم وقد بلغ عدد عينة الدراسة  ةالخليل التابع

المسائل اللفظية ؛ أن الدرجة الكلية لألخطاء الشائعة في حل :الدراسة عدة نتائج ومن أهمها أظهرت

)  متوسطة( في الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين كانت 

كما أن األخطاء الشائعة الناتجة عن عوامل ذاتية في ترجمة ) 3.50(وبمتوسط حسابي مقداره 

شيوعا  بدرجة متوسطة وكانت أكثر األخطاء جاءتوتخطيط وتنفيذ المسألة والتأكد من صحة الحل 

كما , وقراءة وفهم المسألة الرياضية اللفظية على التساوي في التخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية

, التخصص, تبين عدم وجود فروقًا دالة إحصائيًا في متوسطات درجة األخطاء تبعا لمتغيرات الجنس

  .متوسطات متغير سنوات الخبرةبينما تبين وجود فروقًا دالة إحصائيًا في , والدرجة العلمية, المديرية

وعلى ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة زيادة تركيز المعلمين أثناء تدريس المسائل الرياضية 

وتنظيم خطوات حل , اضية وتحديد العالقة بين أجزاء المسالة الري, اللفظية على كل من فهم المقروء 

واكتشاف األخطاء المنطقية  ,المسائل الرياضية اللفظيةلحل  واستخدام االستراتيجيات المناسبة ,المسالة

في الحل كما يجب حث المعلمين على استخدام أساليب وطرق تعليمية جذابة تحفز الطلبة على 

  .استخدام إستراتيجية حل المشكلة في حل المسائل الرياضية اللفظية
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Common Errors in Solving Verbal Mathematical Problems Among the 
Students of Forth Grade from the Viewpoint of Teachers in Hebron 

Prepared by: Sahar Abed Alraheem Al-almleh  

Supervised by: Dr. Ibrahim Arman 

Abstract; 

This study aimed to reveal the common errors in solving verbal mathematical 
problems among the student of forth grade from the viewpoint of teachers in 
Hebron, under the protection of the effect of the variables; gender, major, 
directorate, educational degree and years of experience. To achieve the 
purpose of this study,  The Resercher used a questionnaire which consisted of 
two main parts; the first, relates to self factors among the students of forth 
grade and it contains 26 paragraphs, the second, relates to how to built the 
verbal mathematical problems and it contains 10 paragraphs.  

The validity and reliability of questionnaires were tested and then it applied to 
a random sample of mathematic teachers in Hebron schools. 

The sample consisted of (241) teachers. 

The study revealed the following results: the overall degree of common errors 
in solving verbal mathematical problems among the students of forth grade 
from the viewpoint of teachers was moderate and with average of (3.50) . 
Also the common errors that resulting from self factors in planning and 
implementation of the problems and making sure of the solving were 
moderate. And it was the most common errors in planning to solve the verbal 
mathematical problem and reading and understanding the verbal mathematical 
problem equally. It also showed that there is no significant differences in the 
average of errors due to variables; gender, major, directorate and educational 
degree, while it showed significant differences in the average of the years of 
experience.  

In due to these results, the study recommends; the necessity to increase the 
concentration of teachers during the teaching of verbal mathematical 
problems, defining the relationship between the parts on math problem, 
organizing the steps of solving problem, using the appropriate strategies to 
solve verbal mathematical problems, discovering the logical errors in solving 
problem and also incite teachers to use encouraging educational methods that 
motivate students to use the strategy in solving the verbal mathematical 
problems.
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  الفصل األول 

 أهميتهاالدراسة و  مشكلة

 المقدمة  1.1

للتربية أهمية بارزة في حياة المجتمعات و األفراد ، لما لها من دور مهم في المحافظة على تراث 

جوانب الع ، كما أنها أداة من أدوات تقدم المجتمع وتطوره، وتهدف لتنمية جميع وثقافة المجتم

  .)2011,شبير(الشخصية للفرد وتمكنه من تحقيق ما يرغب الوصول إليه من تقدم، وازدهار

, درجة التطور الحضاري للمجتمع بعالقة طردية بدرجة نمو وازدهار العلوم الرياضية كما ارتبطت

فعلم , فإنه يكون على درجة عالية من التقدم الرياضي تمع متقدم حضارياً فإذا كان هناك مج

حيث , الرياضيات يعتبر من العلوم التي لها تعامل متبادل مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة

  .ساهمت الرياضيات في اندالع هذه الثورة

تعتمد على الرياضيات بطريقة  وتعتبر الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرى من المعرفة فكلها

وليس هناك علم أو فن أو تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحا له وٕان ضبط وٕاتقان , أو بأخرى

وبذلك يمكن القول أن الرياضيات هي , أي علم يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفع فيها

  .)2007رصرص،(أم العلوم وخاتمتها

المختلفة للتعليم مكانة بارزة بين المقررات الدراسية لعدة اعتبارات من  تحتل الرياضيات بالمراحلو 

وتكسبهم بعض المهارات  ،إن دراسة الرياضيات تسهم في تنمية القدرات العقلية لدارسيها أهمها

كما دلت على ذلك  ،والكيمياء ،الرياضية التي تساعدهم على دراسة المقررات األخرى مثل الفيزياء

عداد للطالب الذين سوف إكما تعتبر الرياضيات بمثابة . أجريت في هذا المجال  البحوث التي
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، وعالوة على ذلك لما لها من تطبيقات ية في دراستهم الجامعية فيما بعديلتحقون بالكليات العمل

  . )1995المفتى، (مباشرة في مواقف الحياة العملية سواء مباشرة أو غير 

حوة العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم اآلن، فقد امتدت لرياضيات دور ملحوظ في الصول 

من المجاالت التطبيقية في العلوم االجتماعية   االستخدامات المختلفة لها حتى شملت كثيراً 

القيام إن  .في التنمية االقتصادية مباشراً  ، كما لعبت دوراً والسياسة األعمال وٕادارة واإلنسانية

 اإلدارة في االقتصاد والمجاالت االجتماعية لم يعد ممكناً و لقرارات والتخطيط بالتحليالت واتخاذ ا

، وبدون التطبيقات الرياضية فان الكائنات البشرية حاسبة قوية بدون وسائل رياضية متقدمة وآالت

) Weigelكما يقرر (تعيش كالبهائم والحيوانات المفترسة ال تدرى من أمر حياتها شيئا  

الحياة اليومية ، كما أنها  فيأداة ضرورية للتعامل بين األفراد  ما سبق أصبحت والرياضيات فوق

تساعد في التعرف على مشكالت األفراد ومشكالت مجتمعهم وتسهم في وضع حلول لهذه 

دت الرياضيات من غو , من مستلزمات العصر الحاضر المشكالت ومن ثم أصبح الفكر الرياضي

, إبراهيم(تي ال يمكن االستغناء عن دروسها في جميع قطاعات الحياة المكونات األساسية للثقافة ال

1985. (  

أن الرياضيات بذاتها علم حي يتطور ويتجدد يوما بعد يوم كغيره من العلوم  )1996(ويرى عفانة

بل جاءت نتيجة طفرة في التطور الفكري والعلمي  ،األخرى، فالرياضيات الحديثة لم تأت من فراغ

  .هيكلة الرياضية المستمرين لل

أن دوافع التطوير في الرياضيات تتمثل في بعدين أساسيين وهما القضاء على  )2004(ويرى عبيد

وٕاعطاء قدر  ،المظاهر السلبية وجوانب القصور والمعتقدات الخاطئة في عملية تعليم الرياضيات

  . اونظرياته اوالحداثة في موضوعاته هاة للرياضيات كمادة تعليمية وتقدمكبير من الحيوي
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لذا ينظر إلى القدرة الرياضية للطالب , وأصبح للرياضيات استخدامات عديدة في الحياة المعاصرة 

بمرحلة التعليم  كمبدأ لقدرته على مواصلة دراسته سواء أكان ذلك في مراحل التعليم العام أم

حرمان ولذلك فان  ،من المهن والمناهج ة مفيدة لكثيرلذلك نجد أن الرياضيات ماد ،الجامعي

وتجاهل  ،مامه مستقبالً أالطالب منها في مرحلة الدراسة الثانوية يعني حصر وتقليل فرص االختيار 

من هنا بدا التربويون  .المستقبلية وعمله تهفي طريق دراس جسيماً  ف يكون معوقاً الرياضيات سو 

كاف لطالب اليوم ، يشعرون أن تعليم الرياضيات حتى المرحلة األساسية لدون التخصص غير 

  .)2001,الصادق (إلزامية في معظم مراحل التعليم وسوف تبقى الرياضيات كمادة 

أهدافها من األهداف العامة  -كإحدى المواد التي تدرس بالمرحلة االبتدائية  -وتشتق الرياضيات 

في كل المواد  للمرحلة االبتدائية؛ حيث تمثل المرحلة االبتدائية مرحلة إكساب المهارات األساسية

وٕاكساب  ,رمرحلة االبتدائية بتنمية األفكاالدراسية ومنها الرياضيات، وتهتم مناهج الرياضيات في ال

كما تعمل على تنمية العـديد من المهارات العـقلية التي  ،فكارالتالميذ المعلومات المرتبطة بهذه األ

  . )2000,بيد وآخرونع(تمكن التلميذ من االستفادة من المعلومات التي يتعلمها 

إذ تعتبر الرياضيات أداة دقيقة دريس الرياضيات مهنة شاقة ومثيرة، بل وداعية للتحدي إن ت

  . )1989,بل(وضرورية لتطور االجتماعيات واالقتصاد والتكنولوجيا

, كثرة المفاهيم: وأسباب الصعوبات في تعلم وتعليم الرياضيات وحل المسألة الرياضية كثيرة منها

واإلخفاق في ربط , مما يثقل على المتعلم حفظها وشيوع الخطأ فيها, وانين الرياضيةوالق

والمسائل الرياضية متنوعة وطرق , الموضوعات بعضها مع البعض حيث أن الرياضيات مترابطة

إتقانها لحل تلك المسائل وشيوع األخطاء من المسببات  والمهارات المطلوب, التفكير في حلها كثيرة

  ).1989,بل(وصول إلى حلول للمسائل بشكل نهائي لعدم ال
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ويعتبر حل المسألة الرياضية من أهم الموضوعات التي شغلت المهتمين بالرياضيات وطرق 

، كما تباينت وجهات نظرهم فيما يتعلق بتعريف حل المسألة إذ تدريسها منذ زمن طويل وحتى اليوم

نين ملية يكتشف فيها المتعلم مركبات القوانجد أن جانيه يعرف حل المسألة الرياضية بأنها ع

، ويستطيع تطبيقها على مسائل جديدة ، ويتطلب حل المسألة دمج والمبادئ التي سبق أن تعلمها

  ) .1991محمد، (المبادئ التي سبق أن تعلمها المتعلم مع معلوماته الحالية

والمجالس، ومؤلفي كتب  كما يمكن القول إن االهتمام بحل المسائل الرياضية من قبل الهيئات

كما دريس الرياضيات الباحثين والممارسين في مجال ت ىإل باإلضافة الرياضيات العربية واألجنبية

وشيوع األخطاء في حلها من أهم الموضوعات التي شغلت اهتمام  ضيةلة الرياأيعتبر حل المس

المركز القومي للعلوم الكثير من المجالس والهيئات القومية المعنية بتدريس الرياضيات ، ك

الواليات في ) (North Caralina School at Sciense and Mathmaticsوالرياضيات

 National Conncil of teachers of(المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  المتحدة األمريكية

Mathmatics  (في بريطانيا) ،2003المصري   .(  

ب التالميذ على التعامل معها وحلها، فهناك المسائل وتتنوع المسائل الرياضية التي يمكن تدري

ويعتبر التدريب على حل المسائل الرياضية اللفظية . الحسابية المباشرة، وهناك المشكالت اللفظية

جزء مهمًا من برنامج تعليم الرياضيات في المرحلة االبتدائية على وجه الخصوص، ويرجع السبب 

ا النوع من المسائل الرياضية في تعليم التالميذ كيفية تطبيق في ذلك ألهمية التدريب على حل هذ

 كما يرجع االهتمام بحل المشكالت ما تعلموه من معارف ومهارات رياضية في مواقف الحياة 

  . ) 2003المصري، (الرياضية اللفظية إلى ما لها من أثر في رفع مستوى التفكير لدى المتعلم 
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فهم المعلومات المقدمة في : ديد من المتطلبات ولعل من أبرزهافحل المسائل اللفظية يستلزم الع

المسألة، وفهم متطلبات المسألة، وتحديد اإلستراتيجية المناسبة للحل وتطبيقها بطريقة صحيحة، 

وخالل حل . والتفكير بتأني في الحل من حيث مدى اتساقه مع المعلومات المقدمة في المشكلة

لتالميذ الربط بين المفاهيم الرياضية وما تعلموه من إجراءات رياضية المسالة اللفظية يتعين على ا

  ).Bernardo,1999(من أجل حل المشكلة المقدمة لهم 

صعوبات قراءة : وتتجلي صعوبات حل المسائل اللفظية في العديد من المظاهر ولعل أبرزها

ض الدافعية لتعلم المسألة وفهمها، صعوبات تذكر المعارف الرياضية الالزمة للحل، انخفا

الرياضيات،عدم إتقان المهارات الحسابية األساسية، عدم القدرة على التخطيط لحل المسألة، وعدم 

  ).(Bernardo,1999القدرة على تمثيل المشكلة 

حيث  ،بيرة في تعلم وتعليم الرياضياتإن حل المسائل الرياضية له أهمية ك)  1995(يؤكد عفانة و 

 يةلة الرياضأب الذي يمتلك القدرة على حل المس، إن الطاللةأاتها حل مسالرياضيات في حد ذ إن

، وتساعده في التفوق بمواد منها ، عنده الرغبة والدافعية ليتعلم المزيدتجده محبا لمادة الرياضيات

  .أخرى مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها 

وشيوع , في مهارات حلها ه بالدرجة األولى إلى النقصإن نقص القدرة على حل المسألة مردّ 

 النتائج النهائية وان القليل من الطلبة لديهم القدرة على حلها والتوصل إلى, األخطاء في حلها

  . )1999, عواد(

وذلك من خالل , ولعل من أبرز أهداف تدريس الرياضيات تنمية القدرة على حل المسألة الرياضية

لذلك يعد التعرف على  تالميذعة في حلها لدى الخطاء الشائتنمية مهارات حل المسألة وعالج األ

وخطوة أولية ليتسنى عالج  ضرورياً  األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى الطلبة أمراً 
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وبالتالي الوصول لقدرة أعلى في حل المسألة الرياضية لذلك قامت الباحثة بدراسة ,  هذه األخطاء

حيث  الصف الرابع تالميذة في حل المسالة الرياضة لدى استطالعية للتأكد من وجود أخطاء شائع

تم إجراء مقابالت مع معلمي ومعلمات الرياضيات الذين يدرسون الصف الرابع األساسي وتوزيع 

  .استبانه مفتوحة عليهم وقد أشارت النتائج األولية لإلستبانة إلى وجود أخطاء بنسب عالية 

سألة س الحظت أن وجود أخطاء شائعة في حل المومن خالل خبرة الباحثة في مجال التدري

تدني مستوى  قد تؤدي الى تحدث إعاقة في عملية التعلم ومن ثم ,تالميذالرياضية اللفظية لدى ال

كما تمت المالحظة من خالل االطالع على الدراسات السابقة أن , تحصيل التالميذ في الرياضيات

سية العليا ومن هنا شعرت الباحثة بأهمية محاولة معظم هذه الدراسات تركز على المرحلة األسا

الكشف عن األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى طلبة الصف الرابع األساسي لكون 

وال بد من إعطاء المرحلة , مادة الرياضيات مادة تراكمية ويجب أن يتم عالج مشاكلها أوال بأول

  .ة أخطائها تتالشى األخطاء في المراحل المتقدمةاالبتدائية األهمية الكبرى ألنه عند معالج

  

  مشكلة الدراسة   2.1

 تلعب الرياضيات دورًا أساسيًا وكبيرًا في التطور العلمي والتكنولوجي وتساهم بصورة فعالة في

، كما ُتعد مادة أساسية في إعداد المتعلم إعدادًا جيدًا لمتابعة دراسته الالحقة، تطوير اقتصاد البلدان

  . )2003, النور(كنه من االستفادة من العلوم األخرىوتم

مدارسنا ال تزال قوالبها جامدة في  المسألة الرياضية اللفظيةية إال أن أساليب تدريس ومع هذه األهم

، ومعظم المدرسين يفتقر أسلوب تدريسهم إلى تدريب الطالب على االنتقال بتفكيره تتناقلها األجيال
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، لينمو لديه التفكير الرياضي على س إلى المفهومات النظرية المجردةو من العالم المادي المحس

  ).2003,النور( أسس علمية صحيحة

، وظهرت لديهم ة اللفظيةالرياضي المسألة في التعامل مع التالميذلذلك ظهرت الصعوبة لدى 

احثة فمن خالل عمل الب, األخطاء التي تعيق االستمرار في العملية التعليمية بصورة صحيحة

معلمة للمرحلة األساسية ومالحظتها لما يقع به الطلبة من أخطاء مع هذا النوع من المسائل ك

وبناًء عليه تتضح الحاجة , وما الحظته من زيادة هذه األخطاء مع المناهج الجديدة ،الرياضية

  .الممكن لمعرفة هذه األخطاء التي يقع بها الطلبة وتحديدها حتى يتم تالفيها وتجنبها إلى الحد

  أسئلة الدراسة  3.1

  وتتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤالين الرئيسين اآلتين

مـا األخطـاء الشـائعة فـي حـل المسـائل الرياضـية اللفظيـة لـدى طلبـة الصـف :  األول الرئيس السؤال

  في محافظة الخليل ؟ المدارس الحكومية الرابع األساسي من وجهة نظر معلمي

  لسؤال الرئيس السؤال الفرعي التاليويتفرع عن هذا ا

هل تختلف متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظيـة لـدى طلبـة الصـف الرابـع 

 المديريـةو  التخصـصو  الجـنس(فظة الخليل تبعا لمتغيـرات األساسي من وجهة نظر المعلمين في محا

  ؟)سنوات الخبرةوالمؤهل العلمي و 

مـــا درجـــة األخطــاء الشـــائعة فــي حـــل المســـائل الرياضــية اللفظيـــة المتعلقـــة  :نيالثـــا الـــرئيسالســؤال 

  في محافظة الخليل ؟  علمي المدارس الحكوميةمبطبيعة المسألة من وجهة نظر 
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  ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس السؤال الفرعي التالي

بطبيعـة المسـألة  المتعلقـةهل تختلف متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضـية اللفظيـة 

والمؤهـل  المديريـةو  لتخصـصاو  الجـنس(ظـة الخليـل تبعـا لمتغيـرات من وجهة نظر المعلمين في محاف

  ؟)سنوات الخبرةالعلمي و 

  

  فرضيات الدراسة  4.1

إلـى فرضـيات صـفرية عنـد مسـتوى  هماقامت الباحثة بتحويلالفرعيين  الدراسة يلإلجابة عن سؤال

  ) α≥ 0.05(الداللة 

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : األولـــى الصـــفرية الفرضـــية 

فــي محافظــة الخليــل المعلمــين صــف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــر الرياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة ال

  .تعزى لمتغير الجنس

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : الثانيـــة الصـــفرية الفرضـــية 

فــي محافظــة الخليــل ن معلمــيالصــف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــر رياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة الال

  .تعزى لمتغير التخصص 

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : الثالثـــة الصـــفرية الفرضـــية 

الخليـل تعـزى  محافظـةن معلمـيالصف الرابع األساسي من وجهـة نظـر الرياضية اللفظية لدى طلبة ال

  .لمتغير المديرية 
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متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل  ال توجـــد فـــروق فـــي: الرابعـــة الصـــفرية الفرضـــية 

فــي محافظــة الخليــل ن معلمــيالف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــر الرياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة الصــ

  . المؤهل العلميتعزى لمتغير 

فــروق فــي متوســطات األخطــاء الشــائعة فــي حــل المســائل  ال توجــد: الخامســة  الصــفرية الفرضــية

فــي محافظــة الخليــل ن معلمــيال صــف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــرالرياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة ال

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

ال توجــد فــروق فــي متوســطات األخطــاء الشــائعة فــي حــل المســائل : الفرضــية الصــفرية السادســة 

  .لمتعلقة بطبيعة المسألة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنسالرياضية اللفظية ا

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : الفرضـــية الصـــفرية الســـابعة 

  .الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص

جـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل ال تو : الفرضـــية الصـــفرية الثامنـــة 

  .الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المديرية

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : الفرضـــية الصـــفرية التاســـعة 

  .وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة من

ال توجـــد فـــروق فـــي متوســـطات األخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل : الفرضـــية الصـــفرية العاشـــرة 

  .الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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  أهمية الدراسة  5.1

 والتي ا من متغيراتبهاالهتمام البالغ بالمسألة الرياضية وحلها وما يرتبط تنبع أهمية الدراسة من 

األولويات في  وضع أسلوب حل المسألة على قمة ضرورة ىإلالرياضيات  دعا المتخصصين في

تتضمن تحديد األخطاء الشائعة قد أهمية الدراسة الحالية تنبع من أنها  كما أن المناهج المطورة 

رياضية اللفظية الناجمة عن عوامل ذاتية لدى طلبة الصف الرابع وهي أخطاء في حل المسائل ال

وتنفيذ الحل والتأكد من , والتخطيط لحلها, وترجمتها, فهم وقراءة المسائل الرياضية اللفظية( في 

يفيد معلمي الرياضيات في التعرف على هذه األخطاء عند تدريس مهارات حل قد وهو ما ) صحته

  .ضية اللفظيةالمسائل الريا

تفيد المشرفين في إعداد االستراتيجيات واألساليب المناسبة وتدريب المعلمين  أن نتائجها قد كما

تساعد في تحديد األخطاء الشائعة في حل المسائل قد كما أنها , عليها لتفادي هذه األخطاء

مصممي المنهاج  يفيدقد الرياضية اللفظية الناتجة عن طبيعة المسائل الرياضية اللفظية مما 

والكتاب المدرسي لرياضيات الصف الرابع األساسي أخذها بعين االعتبار عند معالجة نقاط 

  .الضعف في المسائل الرياضية

  أهداف الدراسة 6.1

األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة استقصاء تهدف الدراسة الحالية إلى 

ويتفرع من هذا الهدف  ة نظر المعلمين في محافظة الخليلمن وجه الصف الرابع األساسي

  مجموعة أهداف وهي

 .التعرف على األخطاء الشائعة في قراءة وفهم المسائل الرياضية اللفظية  . أ
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 .المسائل الرياضية اللفظية جمةاألخطاء الشائعة في تر  التعرف على  . ب

 .اللفظية التعرف على األخطاء الشائعة في التخطيط لحل المسائل الرياضية  . ت

 .التعرف على األخطاء الشائعة في تنفيذ حل المسألة الرياضية اللفظية  . ث

. التعرف على األخطاء الشائعة في التأكد من صحة الحل في المسائل الرياضية اللفظية  . ج

استقصاء درجة األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة 

  .ن في محافظة الخليلالمسألة من وجهة نظر المعلمي

استقصاء وجود فروق في متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية 

الجنس، التخصص، المديرية، (لمسألة تبعًا لبعض المتغيرات وتلك المتعلقة بطبيعة حل ا

  )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة

 

  الدراسة حدود 7.1

 محافظة الخليلمدارس للصف الرابع األساسي في  الرياضيات ومعلم: المحددات البشرية 

  .الحكومية

  2012/2013طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : المحددات الزمانية 

مديرية جنوب الخليل ومديرية (مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل: المحددات المكانية 

  . )الخليل ومديرية شمال الخليل

تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم االجرائية الواردة فيها وكذلك : حددات المفاهيمية واإلجرائية الم

  .باألدوات المستخدمة فيها ومدى صدقها وثباتها 
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  مصطلحات الدراسة  8.1

  :الخطأ الشائع 

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

وهو الخطأ الذي تلف عن الفكرة الصحيحة المتوقعة ء يصدر الحكم عليه بطريقة معينة ألنه مخأدا

  . من الطالب فأكثر 0.20يحدث لدى 

  :الخطأ الشائع إجرائيًا 

  .هو الخطأ الذي يتكرر بنسبة عالية لدى عدد كبير من الطلبة ويمكن مالحظته مع أي اداة قياس 

  :المسألة 

  )1982, أبو زينة" .(ر يواجه الفرد وال يكون عنده حل جاهز في حينه هي موقف جديد ومحي" 

  :المسألة الرياضية 

بأنها موقف في الرياضيات ينظر إليها الشخص القائم بالحل على أنها )" 1999(عواد  هايعرف

  " .مشكلة 

  :المسألة اللفظية 

  لمات، وهذاموقف كمي وضع في صورة ك"المسألة اللفظية بأنها ) 2003( عرف بدوي 

  الموقف يحتوي على سؤال يتطلب إجابة وال يشير صراحة إلى العمليات أو الخطوات التي ينبغي

  " .استخدامها للوصول إلى تلك اإلجابة
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المسألة اللفظية إجرائيا بأنها موقف كمي لفظي يدور حول تساؤل معين وال يكون لدى المتعلم حل 

  .جاهز له مع وجود الرغبة في الحل

  :لة األساسية الدنياالمرح

هي المرحلة األولى من مراحل التعليم الرسمي في فلسطين وتمتد من الصف األول إلى الصف 

  . )وزارة التربية والتعليم الفلسطينية( الرابع األساسيين

  :طلبة الصف الرابع األساسي 

والتعليم وتتراوح  هم الطلبة الذين يجلسون على مقاعد الدراسة في المدارس التابع لوزارة التربية

    . عاما)11-10(أعمارهم بين 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  المقدمة  1.2

الخلفية النظرية التي تستند إليها الدراسة والتي , تستعرض الباحثة في هذا الفصل من الدراسة

ويحتوي اإلطار النظري على ماهية الرياضيات , اسات السابقةتتضمن اإلطار النظري للدراسة والدر 

وتعريف المسألة الرياضية وأهميتها وخصائصها , وأهميتها وأهدافها ومفهوم الخطأ الشائع وأسبابه

  .ومهارات حلها 

  

  اإلطار النظري  2:2

 ألن وعيه كذل ، بتدريسها يقوم التي المادة طبيعة الرياضيات معلم يعي أن المنطقية األمور من

 وبالتالي.. تالميذه لتعليم التدريس طرق أنسب اختيار على يساعده الرياضيات بطبيعة ومعرفته

  . المطلوبة التعليمية األهداف تحقيق إلى الوصول على مساعدتهم

  

 ماهية الرياضيات 1.2.2

وهي علم . رالرياضيات هي علم األعداد والفراغ أو هي العلم المختص بالقياس والكميات والمقادي

الحل وأنماط التفكير، وهي لغة ووسيلة عالمية  بطرائقتجريدي من إبداع العقل البشري ويهتم 
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مكملة للغة الطبيعة، وهي تتعامل مع الحقائق الكمية والعالقات كما أنها تتعامل مع المسائل التي 

عن العقل البشري  اً ير تتضمن الفضاء واألشكال والصيغ والمعادالت المختلفة ، وتعد الرياضيات تعب

الذي يعكس القدرة العملية والقدرة التأملية والتعليل والرغبة في الوصول لحد الكمال في الناحية 

  ) .2007رصرص، ( الجمالية

  

  الرياضيات أهمية 2.2.2

 عصرنا في نشهده الذي والحضاري واالقتصادي العلمي التقدم في وبارز أساسي دور للرياضيات

 بنكية، وحسابات وأجور، ، تجارية معامالت من اليومية لحياتنا منظمة الرياضيات روتعتب ، الحالي

   .الحياة أمور من وغيرها ومشتريات واستهالك، ائب،ر وض وأسهم،

 تلجأ كلها المتقدمة فالدول ، ومهندسين وعلماء تقنيين من تملكه الذي بالقدر يقاس األمم رقي وٕان

 على يعتمد والتخطيط مردوده، وزيادة وتوجيهه االقتصاد على ةالسيطر  من تتمكن كي التخطيط إلى

 اختصار من اإلنسان الرياضيات مكنت وكذلك ، الرياضيات من جزًءا ُيعتبر واإلحصاء اإلحصاء

 جهد إلى تحتاج حسابية بعمليات قليل زمن وفي تقوم االلكترونية فاآلالت ومتطورة، معقدة عمليات

 تكوين في األساسي الحجر تعتبر الرياضيات أن نستنتج سبق ومما ،يدوياً  ئهااإلجر  كبيرين ووقت

  ) .2011شبير، ( الحديث العلم إلنشاء العقلية للمحاكمة األكمل النموذج وهي العلوم
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  تدريس الرياضيات   أهداف

 واإلجراءات الوسائل اختيار ييسر ذلك ألن له، األهداف بتحديد يبدأ أن البد جاد عمل أي إن

 تعليمية مادة أي فإن األساس هذا وعلى الموضوعة، األهداف تحقيق بواسطتها يمكن التي بةالمناس

 لكل كبيرة أهمية الرياضيات تدريس أهداف ولتحديد .ومحددة واضحة أهداف لها يكون أن يجب

كما الرياضيات  تدريس أھداف وضع يمكن ذلك ضوء وفي .والتلميذ والمدرس المنهج واضع من

  ). 1990نصر واخرون، (ي كتابه تعليم العلوم والرياضيات لألطفال أوردها نصر ف

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

  .والموازين والمعامالت التجارية والرسوم البيانية 

  دام اآلالت التي تساعد في تفسيرإكساب التالميذ المهارات الرياضية وتنمية قدراتهم في استخ -

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

  اإلسهام في تكوين البصيرة الرياضية والفهم ، وذلك مرتبط باكتشاف الطالب بنفسه قواعد -

  .وأنماط ونماذج رياضية جديدة 

  :ي التفكير ، ويتأتى ذلك من الخاصيتين للرياضيات تدريب التالميذ على أساليب سليمة ف -

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

  الرياضيات لها ميزات خاصة في تنمية التفكير الموضوعي وذلك ببروز الناحية المنطقية . 2

  .ووضوح حقائقها 
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  .يمة اإلسهام في تكوين بعض االتجاهات الرياضية السل -

  اإلسهام في تكوين الميول الرياضية وتوجيهها وتنميتها -

  

   أهداف تدريس مبحث الرياضيات للصف الرابع األساسي

أوردتها وزارة التربية والتعليم العالي في دليل المعلم لمبحث  كما الرياضيات تدريس أهداف

  ). 2011علم، دليل الم(  2012- 2011الرياضيات للصف الرابع األساسي لعام الدراسي 

 .المجتمع مع والتعامل البيئة في الكمية الجوانب لفهم الالزمة الرياضية المعرفة اكتساب   -

  .واالستنباطي والتأملي االستقرائي كالتفكير السليمة التفكير طرق لممارسة للطالب الفرصة إتاحة -

 . الحضاري التطور في وآثارها العامة حياتنا في الرياضيات أهمية معرفة على التأكيد -

 .تذوقها وعلى الرياضيات نحو سليمة واتجاهات ميول تكوين على الطالب تشجيع -

 . العلمية واالبتكارات الذهنية المهارات تنمية  -

 . الرياضيات نشأة في العلماء دور تقدير -

 .باآلخرين واالتصال النفس عن التعبير في الرياضيات لغة استخدام -

 .األخرى الدراسية المواد وفي العلمي التقدم في ياضياتالر  دور إدراك  -

 . المجتمع مع والتعامل البيئة لفهم األزمة الرياضية المعرفة اكتساب -

 .الرياضية المسائل لحل جديدة أساليب ابتكار -
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 .الرياضيات في الحديثة التكنولوجيا الستخدام أساسية مهارات اكتساب -

 .االراء واحترام  والمثابرة والموضوعية والترتيب والنظام الدقة مثل اإليجابية القيم بعض تنمية -

 القياس واإلنشاءات ومهارات الهندسية األدوات استخدام: مثل العملية المهارات بعض اكتساب -

  .واآلالت األجهزة بعض وتشغيل العملية

  

  الخطأ الشائع  3.2.2

 االهتمام إلى يدعو أمر الرياضيات دراسة دعن التالميذ فيها يقع التي الشائعة األخطاء معرفة

 الرياضيات مبادئ تعلم التالميذ فيها يبدأ التي األساسي التعليم من األولى مرحلةال في وخاصة

 تفيد التالميذ لدى الشائعة األخطاء معرفة أن حيث,  فيها األساسية والعمليات وعالقاتها ومفاهيمها

 هذه مثل مواجهة على العمل في المدرسية الكتب فيمؤل وكذلك المنهج وواضع المعلم من كل

  .)2003،السعيد(خطة لعالجها والوقاية منها  ووضع األخطاء

  ؟ الشائع الخطأ هو ما ولكن

 الذي المشترك الخطأ هو أو التالميذ بين كثيراً  يتردد الذي الخطأ بأنه الشائع الخطأ تعريف يمكن

 من طبيعية عينة أفراد من% 16 بين الخطأ تكرر فإذا. يذالتالم من ما نوعاً  كبيرة مجموعة فيه يقع

 إذا أما, الطبيعي المنحنى يوضحه ما حسب الضعيفة الفئة إلى هذا يعزى أن يمكن فإنه التالميذ

 التي األخطاء تعتبر ما وعادة,  الشائعة األخطاء من يعتبر فإنه%) 16( النسبة هذه الخطأ تجاوز

 جماعي بأسلوب الشائعة األخطاء هذه مثل معالجة ويلزم,  شائعة أخطاء فأكثر% 20 بنسبة تتردد

  ). 2003السعيد، ( المعلم جانب من الفصل في
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   الشائعة األخطاء أسباب

,  منها التخلص على التالميذ مساعدة من تمكنه األخطاء ألسباب المعلم معرفة أن فيه الشك مما

 األساليب ووضع بأول أوالً  األخطاء لعالج خطة على يشتمل موجه أسلوب استخدام خالل من

، وقد أشارت بعض األدبيات التربوية إلى هذه األخطاء مثل دراسة فيها الوقوع من للوقاية المناسبة

  )1999عبد االله،(ورسالة ) 1984خضراوي،(ورسالة ) 1983الحايك،(

  : الشائعة األخطاء أسباب ومن

   تدريسه وطريقة بالمعلم تتعلق أسباب )1(

 الذي الجانب أنه كما,  األخطاء أسباب في الرئيسية المحاور أهم من تدريسه وطريقة المعلم يعتبر

 إعداد طريق عن وكذلك الخدمة أثناء التدريب خالل من السليم التوجيه وتوجيهه فيه التحكم يمكن

 في المعلم زود فإذا.  المستمرة والمتابعة الموجه بالتدريب اإلعداد هذا ومتابعة سليماً  إعداداً  المعلم

 الفهم على مبني بأسلوب الرياضيات تقديم على تساعده التي واألساليب بالطرق اإلعداد مرحلة

 بالنسبة معنى لها يكون حتى التالميذ بحياة الرياضيات وربط المناسبة التعليمية الوسائل مستخدماً 

 الالزمة الثغرات وسد ةالمدرسي الكتب في النقص أوجه من يوجد قد ما معالجة على والعمل,  لهم

 تتراكم تركها وعدم بأول أوالً  األخطاء عن الكشف ومحاولة,  والعالقات العمليات توضيح في

 ولذلك.  الشائعة األخطاء في الوقوع تجنب إلى شك دون ذلك أدى,  صعباً  أمراً  عالجها فيصبح

  : يلي ما تدريسه في يراعي أن المعلم واجب من فإنه

  . الفهم على مبنياً  الرياضية لياتالعم بناء يكون أن

  . األساسية العمليات في مهارات اكتساب على التالميذ تدريب
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  . عالجه ويحاول سببه ويعرف الخطأ يكشف حتى دقيقة مالحظة التالميذ مالحظة

 الجديدة العملية وتفهم القديمة العملية ترسخ حتى ببعض بعضها الحسابية العمليات ربط على العمل

  . بالطرح والقسمة بالضرب الجمع ربط مثل

 الحل ومناقشة واألمثلة التمارين حل عند إيجابياً  التلميذ دور وجعل وتوجيههم التالميذ مناقشة

  . الخطأ وٕادراك

   بالتلميذ تتعلق أسباب )2(

 العقلي نموه لمستوى أو آلخر أو لسبب المدرسة عن تغيبه كثرة نتيجة نفسه للتلميذ السبب يرجع قد

 أن الرياضيات معلم واجب ومن.  إرادته عن خارجه لظروف أو له المدرس لمعاملة يجةنت أو

 يتأتى أن ويمكن مواجهته في والمساعدة العون يد يقدم أن جانبه من ويحاول المباشر السبب يبحث

 يجب كما,  الرياضيات مادة في تحببه التي المعاملة التلميذ ومعاملة,  تدريسه أساليب بتنوع ذلك

 التلميذ حالة لبحث االجتماعي واألخصائي األمر ولي من كل مع دائم اتصال على المعلم يكون أن

  . األسباب هذه مثل مواجهة في معهم والتعاون

   الدراسية المادة بطبيعة تتعلق أسباب )3(

 خاصة عملياتتعميمات و و  ومصطلحات مفاهيمحقائق و  على العلوم من كغيرها الرياضيات تبنى

 إلى مستوى من واالنتقال الفهم على ومبني ومترابط متكامل بأسلوب الرياضيات تدريس بويج. بها

 ال فمثالً ,  الدراسة تقدم تعوق ثغرات أو فجوات دون التالميذ نمو مع يتناسب بما آخر مستوى

 األشكال مساحة التلميذ يدرس وال,  والشعاع الزاوية على يتعرف أن قبل الزاوية قياس التلميذ يدرس

  . خصائصها دراسة قبل المستوية
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  إضافة أسباب أخرى مثل  ويمكن

       فهم العمليات األساسية مثل حفظ حقائق جدول الضرب وعدم المقدرة على استخدام  عدم) 4(

  .هذه الحقائق في حل المسائل والعمليات نتيجة للحفظ اآللي دون فهم أو إدراك 

  .دم إعطاء الفرصة الكتساب المهارة عدم التدريب الكافي على العمليات وع) 5(

عدم الربط بين العمليات بعضها البعض وعدم الربط بين العمليات الجزئية في العملية الواحدة ) 6(

جمع عددين كل منهما مكون من رقم " فمثًال عملية الجمع ترتبط في داخلها بمستويات متدرجة , 

  ). 1996مصباح، ("هكذا واحد ثم جمع األعداد المكونة من رقمين ثم ثالث و 

  

  طرق العالج والوقاية من األخطاء 

كن التحكم فيه وهو أسلوب عالج األخطاء الشائعة والوقاية منها يتعلق أساسًا بالجانب الذي يم

فوقوع التالميذ في األخطاء يكون بمثابة القيد الذي يحد من تقدم التالميذ ويعوق حركة , التدريس

فالبداية السليمة في تدريس الرياضيات يساعد كثيرًا . هم عن دراستها نموهم في الرياضيات ويبعد

على النمو السريع وكسب التالميذ فهمًا للرياضيات وميًال نحو دراستها وفتح المجال لكثير من ذوي 

  .االستعدادات الرياضية وتوجيههم التوجيه السليم واكتشاف الموهوبين منهم 

  :ليب كثيرة منها وتتضمن خطة العالج والوقاية أسا

  معرفة المعلم ألنماط األخطاء الشائعة وأسبابها) 1(

  :مراعاة الخصائص العامة لطرق التدريس الجيدة والتي تتلخص في) 2(
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  .أن يكون التلميذ محورًا للعملية التعليمية ويقوم بدور إيجابي في عملية التعليم والتعلم 

  .ي المناقشة والفهم ويساعدهم على اكتساب المهارات يهيئ المعلم الجو المناسب إلشراك التالميذ ف

أن يخطط المعلم لدرسه اليومي واضعًا في اعتباره الهدف من درسه ووسائل تحقيقه وأسلوب تقويمه 

  .واألخطاء التي يتوقع حدوثها من التالميذ وطرق عالجها 

المفاهيم والمهارات أن يخطط المعلم للتقويم المستمر في كل درس وفي كل مجموعة مترابطة من 

  .ويعالج األخطاء قبل تراكمها 

  .أن يشجع التالميذ ويحفزهم على المران وحل التمارين ومناقشة األفكار المختلفة 

أن يكون المعلم مرنًا في أسلوب تدريسه وينوع في مداخل التدريس بما يناسب تالميذه ويتمشى مع 

  .نموهم العقلي والزمني 

  .تالميذه بصدر رحب ويتعرف على تفكيرهم ويشجع األسلوب السليم ويوجههأن يتقبل المناقشة من 

أال يكتفي بما ورد في الكتاب المدرسي بل يستفيد من كتاب المعلم وتوجيهاته وٕارشاداته ومن خبرته 

  الشخصية ومن دراسته السابقة ومن اإلطالع على بعض الكتب التي تمده باألفكار المتنوعة 

  ت بتطبيقاتها الواقعية في بيئة التلميذ مثل عمليات الشراء والبيع والمكسبيربط دروس الرياضيا

 أشكال من به يحيط ما إلى التلميذ نظر لفت مع والتلفونات المنازل أرقام وقراءة والخسارة

 مقاييس من البيئة في به يتعامل وما ووحداته القياس بين يربط وكذلك.  ومساحات ومجسمات

  )1985شعراوي، (" والسنين واأليام الشهور حساب"  الزمن ومقاييس الوزن ومقاييس طولية

  :الرياضية والمهارات المعلومات تدريس عند والفهم المعنى مراعاة) 3(
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 كل وتعتمد.  مترابط تنظيم في وعمليات عالقات من الرياضيات وأساسيات الرياضية المفاهيم تبنى

 تدريس أن أي,  يليها لما أساساً  تكون أنها كما.  لها مكملة وتكون سبقها ما على منها مرحلة

  : ذلك أمثلة ومن,  والفهم المعنى على القائم التتابع من أسلوب على مبنياً  يكون الرياضيات

  . التسمية إعادة مع والطرح الجمع عمليات دراسة قبل للرقم المكانية القيمة التلميذ يفهم

  . األعداد وقراءة كتابة يتقن أن قبل,  حياتية مواقف من العدد مدلول التلميذ يفهم

 الجمع بين المعلم يربط حيث والقسمة الضرب عملية دراسة قبل والطرح الجمع عمليات التلميذ يتقن

  . والقسمة الضرب عمليتي لتسهيل والطرح القسمة وبين والضرب المتكرر

 مفهوم أوالً  يدرس ديةاالعتيا الكسور موضوع تدريس فعند المركب إلى البسيط من العمليات يدرس

 مدرج تدريس في ويسير المقامات متحدة الكسور جمع إلى االنتقال ثم الكسر رمز كتابة ثم الكسور

  . الكسور على المختلفة العمليات التالميذ يتقن حتى للموضوع

 والمعطيات المسألة من المطلوب وتحديد مكوناتها إلى اللفظية المسائل تحليل على التالميذ يعود

  . الحل إلى للوصول خطة ووضع يهاف

 عرض ويمكن للحقائق اآللي الحفظ وتجنب األعداد على المجردة التدريبات من اإلكثار عدم

 فرص إعطاء مع.  التالميذ نمو مع لغتها في تتدرج بسيطة لفظية مسائل صورة في العمليات

  . المختلفة الحسابية العمليات فيها تجرى أمثلة وٕاعطاء مسائل البتكار

 تصحيح على التالميذ تعويد مع,  بأول أوالً  األخطاء عالج مع المستمر والتقويم التشخيص

  . لمعالجته طريقة واقتراح أسبابه في والتفكير الخطأ واكتشاف بأنفسهم أخطائهم

  : الهندسية لألدوات السليم االستخدام مراعاة) 4(
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 القطعة على منطبقة تكون بحيث سطرةالم استخدام كيفية السبورة على لتالميذه المعلم يوضح

 أن على واضحة بعالمات ونهايته القياس بداية تحديد كيفية يوضح كما,  قياسها المراد المستقيمة

  . ذلك على التالميذ تدريب خالل من يأتي وهذا القياس عند تتحرك وال المسطرة تثبت

 مناسبين الفرجار وسن القلم سن يكون أن على الفرجار استخدام كيفية لتالميذه المعلم يوضح

 مركز في أو المستقيمة القطع قياس عند البداية نقطة في السن يثبت أن على الرسم عند لبعضهما

  . سليم بأسلوب الفرجار مسك على التالميذ يعود أن يجب الدوائر مع التعامل وعند الدائرة

 استخدامه وكيفية الزاوية نوع دتحدي عند القائم المثلث استخدام كيفية يوضح أن المعلم على يجب

  .استخدامه حاالت جميع وفي األعمدة رسم في

 الشكل بين ويربطون التالميذ يراها حتى الهندسية واألشكال والمجسمات بالوسائل صفه المعلم يزود

  ). 1984خضراوي، (الهندسية والمجسمات األشكال هذه مثل إنشاء على التالميذ ويعود وأسمه

األخطاء الشائعة وطرق الوقاية والعالج منها البد أن نتطرق إلى المسألة  بعد التعرف على

وذلك لكثرة شيوع ) مفهومها، أهميتها وخصائصها، مهارات حلها، وصعوبات حلها(الرياضية 

  .األخطاء في مبحث الرياضيات بشكل عام وفي المسائل الرياضية بشكل خاص 

  

  الرياضية المسألة   4.2.2

لرياضية هيكًال أساسًيا في منهاج الرياضيات للصفوف الدراسية المختلفة  ولذا فإن ا ألةُتعد المس

التركيز على تلك المسائل وكيفية التعامل معها للوصول إلى الحلول المطلوبة أمًرا ضرورًيا وهاًما ، 

وخاصة في مرحلة التعليم األساسي، إذ يعتمد المتعلم في تعامله مع المواد العلمية بعامة 
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لرياضيات بخاصة على المحسوسات التي تيسر له القدرة على الفهم وحل المسائل المطروحة ، وا

حيث أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أهمية استخدام الرسومات واألشكال الرياضية في فهم 

  ). 1995الفي، (وتيسير عمليات حل المسألة الرياضية وٕادراك مكوناتها

  ة   مفهوم المسألة الرياضي

موقف جديد يحاول فيه الفرد التصدي لهذا الموقف الذي يواجهه فيبذل قصارى جهده وتفكيره 

ويستدعي معلوماته السابقة ويقوم بتوظيفها مع معلوماته الجديدة بهدف الوصول إلى حل الموقف 

  ). 2011، شبير( المشكل له أمامه

يد ومميز يواجه الفرد وال يكون لدى أن المسألة الرياضية موقف جد) 1994(ويرى فريد أبو زينة

  .الفرد حل جاهز لهذا الموقف في حينه

المسألة الرياضية اللفظية على أنها التمارين التي تتطلب من الطالب  )1989(بل ويعرف فريدريك

القيام بأنشطة تشمل إدراك الكلمات والرموز وربط المعنى الحرفي بالكلمات والرموز ، وتحليل 

  .لكلمات والرموز، وتكون هذه التمارين مصاغة في صورة نثرالعالقات بين ا

على أنها موقف كمي تم وضعه في صورة كلمات، هذا الموقف يحتوي ) 2003(بينما يعرفها بدوي

على سؤال يتطلب إجابة، وال يشير الموقف صراحة إلى العمليات والخطوات الالزمة للوصول إلى 

  م للوصول إلى عالقات تربط بين عناصر الموقف اإلجابة ، ويستخدم فيه التفكير السلي
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  أهمية وخصائص المسائل الرياضية

تبرز أهمية المسألة الرياضية في عدة جوانب وقد بينتها العديد من الدراسات ومنها دراسة بدوي 

  :وهذه أهم الخصائص ) 1996(ودراسة الشارف ) 1990(

             وجعل لها حل إيجاد ليحاولوا لتالميذل بالنسبة جديدة مواقف خلق في المسائل تستخدم - 1

  .العملية الحياة فى القرارات واتخاذ التحليل على قدرة أكثر التلميذ

        بعض في وأحيانا التعليمية البرامج على وهام تكاملي بدور تقوم اللفظية المسائل إن - 2

 استخدام إلى باإلضافة هذا. تالرياضيا وتطبيقات استخدامات لتوضح المسألة تستخدم المناهج

 تدريس أهداف من كهدف ولكن األساسية العمليات تدريس على كجزء فقط ليس اللفظية المسائل

  .            المسألة حل مهارة

  فى  االشتراك طريق عن التالميذ بين التعاون روح تنمية على يساعد اللفظية المسائل حل - 3

 االستطالع وحب الرياضي التفكير أساليب وتنمية الجيد الرياضي الفهم أساليب وتنمية الحل عملية

   .النفس على واالعتماد والثقة

  :يلي فيما يحددها) 2005،شتات( فإن اللفظية الرياضية المشكالت خصائص حيث ومن

  التي المناسبة الحسابية العملية اختيار على تعتمد الفرد حاجات من أكثر أو حاجة تمثل أنها. ١

  .الصحيحة جابةلإل تؤدي

  بالمسألة المتضمنة العناصر تشكيل إعادة على وٕانما االسترجاع؛ مجرد على يعتمد ال حلها أن. ٢

  .السليم المنطقي التفكير على يقوم الحل أن بمعنى مختلفة، عالقات من بينها ما لمعرفة



29 
 

  للوصول ستخدامهاا يجب التي الحسابية العملية إلى فيه يشار ال إجابة إلى يحتاج سؤال أنها. ٣

  .اإلجابة لتلك

   .المشكلة حل وهو الهدف إلى للوصول المعطاة المعلومات توظيف في تفكير يتطلب سؤال أنها. ٤

  مهارات حل المسألة الرياضية

يتمثل حل المسألة الرياضية واكتساب المهارات المرتبطة بها جانبا أساسيا في الرياضيات حيث 

  .ونقل أثر التعلم إلى مواقف حياتية أخرى,طرق التفكير يساعد على تكامل المعلومات و 

وهناك العديد من المهارات الالزمة لحل المسائل الرياضية ومنها على سبيل المثال مهارات حل 

  :المسألة اللفظية ومنها 

  .أن يقرأ التلميذ المسالة اللفظية ويحدد المعلومات المعطاة والسؤال المطلوب واإلجابة عليه

ويجري العمليات , ) معادالت,رسومات بيانية ,جداول (ل المسألة من الصورة اللفظية إلى وأن يحو 

  .ثم يراجع الحل للتأكد من معقوليته ومناسبته, الحسابية 

  :هي,أن حل أي مسألة لفظية يرتبط بمهارات ثالث )  1990(كما يرى عبد العزيز

  .ال المطلوب اإلجابة عليهتحديد المسألة ويتضمن تحديد المعلومات المعطاة والسؤ  .1

  .ترجمة المسألة اللفظية إلى صورة رياضية أو معادلة رمزية تعبر عنها .2

التي تعبر عن المسألة اللفظية وتتضمن المسألة اللفظية ) الجملة العددية(حل المعادلة الرمزية .3

  .وكيفية الحل الصحيح ومراجعته
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فإن مهارات حل ) 1989,شوق ( ,) 1996 المفتي,عبيد (وفي ضوء ما تناولته األدبيات التربوي 

  :المسائل اللفظية هي 

  -: التالية الجزئية المهارات وتتضمن:   المسألة فهم مهارة :أوال 

  .بالمسألة المتضمنة المصطلحات معنى فهمو , صحيحة بطريقة اللفظية المسألة قراءة

  . للحل الالزمة الناقصة اتالمعلوم تحديدو  المسألة رأس منوالمطلوب  المعطاة المعلومات تحديد

  : وتتضمن:  للحل التخطيط مهارة : ثانيا 

 رياضية صورة إلى اللفظية المسألة ترجمةو ,  الحل في تستخدم التي الحسابية العملية انتقاء

 , المسألة حل في تستخدم التي العددية الجملة كتابة ,الحل في استخدامها يمكن رمزية ومعادلة

  .خطواتها تحديد

  :  الحل تنفيذ مهارة : ا ثالث

وكتابته  الحل خطوات ترتيبو , بدقه) خطوة – خطوة( الحسابية العمليات إجراءتتضمن هده المهارة 

  . للمسألةبالشكل الصحيح حسب المطلوب 

  :  الحل صحة من التحقق مهارة : رابعا 

 كتابة ثم ابيةالحس العمليات إجراء صحة من التحققو  الحل خطوات مراجعة تتضمن هذه المهارة

  . المحقق الحل
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   الرياضية المسألة حل صعوبات

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

  )1991 ، محمد: (  وهي مميزة أنواع أربعة

 في صعوباتو  العمليات في صعوباتو  المسألة بناء في صعوباتو  المفردات فهم في صعوبات 

  ) . التحقق(  التقييم ريقةط

   ثالثة إلى الرياضية المسألة حل في التفكير صعوبات)1996 ، عفانة(  صنف وقد

  : وهي أبعاد

 صعوباتو  المسألة حل إجراءات في التفكير صعوباتو  المسألة معطيات في التفكير صعوبات

  . المسألة مصطلحات في التفكير

  مجموعات ثالث في المسألة حل أثناء الطلبة فيها عيق التي شيوًعا األكثر األخطاء صنفت وقد

  )1982 ، زينة أبو: (  التالي النحو على كانت

  . القراءة في أخطاءو  األساسيات استخدام في أخطاءو  التعليل في أخطاء

   المسألة حل فيها يمر التي المراحل

  ).2002عقيالت،: (يه المراحل وهذه المسألة حل فيها يمر أربعة مراحل  " بوليا جورج"  يحدد

  المسألة فهم)  أ( 

  : وهي فيها الرئيسية المسألة عناصر على الطالب قبل من المسألة فهم يعتمد
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  الشروط – المطلوب - المعطيات -

  الخطة ابتكار)  ب( 

  عرض خالل من الطالب يساعد أن المعلم وعلى الحل فكرة باختيار الخطة ابتكار يتعلق

  .الحل فكرة إلى التوصل إلى تقودهم التي األسئلة بعض

  الحل فكرة تنفيذ)  ج( 

  على القدرة وعدم اليأس الطالب تملك وٕاال ، صحيًحا إدراًكا الخطة الطالب إدراك على يعتمد

  . الحل في االستمرار

  : الحل مراجعة)  د( 

  للحل عكسية بخطوات بالسير وذلك الحل صحة من بالتحقق المرحلة هذه في الطالب يقوم

  . التعويض خالل من أو
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  الدراسات السابقة  3:2

السابقة موضوع األخطاء الرياضية التي يقع بها الطلبة مما تؤدي إلى تدني  الدراساتتناولت 

ومنها ما تناول , التحصيل في الرياضيات فمنها ما جاء تصنيفا لألخطاء الرياضية بشكل عام

كان معرفة مدى ارتباط األخطاء الرياضية  ومنها ما, األخطاء في العمليات الحسابية على الكسور

  .تعددت بمتغيرات مثل الجنس والمستوى التعليمي وغيرها

  

  الدراسات العربية  1.3.2  

 ) 1996(  مصباح دراسة •

 من التعليم الصف السابع تالميذ فيها يقع التي الشائعة األخطاء إلى التعرف الدراسة هدفت

 وتلميذة تلميًذا) 612(  من الدراسة عينةوتكونت  ضيةالريا للمفاهيم تحصيلهم عند األساسي

 المئوية حساب النسب وتم والبنات ينالبن من لكل اختباًرا الباحث استخدم.  اإلسكندرية بمحافظة

 األخطاء تحديد إلى الدراسة االختبار أفضت مفردات من مفردة لكل والخاطئة الصحيحة لإلجابات

 عرض بضرورة الدراسة وأوصت.  في دراسته الباحث تبناها التي النسبة حسب المفاهيم في الشائعة

 في الشائعة األخطاء لعالج برنامج للطلبة ووضع المفاهيم كسب مع تتالءم بصورة الدروس

  . السابع األساسي الصف طلبة لدى الرياضية المفاهيم تحصيل

  



34 
 

  

 )1998(دراسة المحيميد  •

فيها طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس األخطاء التي يقع إلى هدفت الدراسة التعرف 

، كما هدفت أيضا إلى معرفة العالقة بين أخطاء الطلبة بتدائية أثناء تعاملهم مع الكسوراال

تلميذا ) 477(اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من . ومرحلتهم العقلية 

) 34(ع فيه طلبة الصف الرابع ويق شائعاً  خطًأ) 20(نتائج الدراسة عن وجود  أسفرت. وتلميذه 

وكشفت الدراسة . يقع فيه طلبة الصف السادس خطأً )  20(فيه طلبة الصف الخامس و يقع خطأً 

  .عن وجود عالقة قوية بين أخطاء الطلبة ومرحلتهم العقلية 

  

 )1999( دراسة عبد االله •

ضيات بين طالب المدارس في الصف هدفت الدراسة التعرف إلى نسبة شيوع األخطاء في الريا

  .الثاني اإلعدادي والفرق بين نسبة شيوعها بين الطالب والطالبات

طالبا وطالبة وقد استخدم اختبار تشخيصي لتحديد األخطاء ) 380(وتكونت عينة الدراسة من 

عة الشائعة في الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني اإلعدادي وتحديد العالقة بين األخطاء الشائ

وأسفرت الدراسة إلى وجود فروق بين نسبة انتشار الخطأ الشائع وبين درجات . واألساليب المعرفية

الطالب والطالبات لصالح الطالب بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لتأثير متغير الجنس 

  .على األخطاء الشائعة لدى الطلبة
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 )1999(دراسة أبو الخير •

األخطاء الشائعة لدى طلبه الصف األول اإلعدادي في تعلم مفاهيم ى التعرف إلهدفت الدراسة 

  .المجموعة ووضع مقترحات لعالجها

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختار عينه عشوائية لتالميذ الصف األول اإلعدادي من 

اختبارين  طالب وطالبه ثم قام الباحث بإعداد )1500(اإلمارات السبعة وبلغ عدد أفراد العينة 

تشخيصيين احدهما يتضمن تعاريف المفاهيم الرياضية واآلخر بمدى فهم هذه المفاهيم وأفضت 

النتائج على أن هناك أخطاء كثيرة لدى طلبه الصف األول اإلعدادي في معرفه التعاريف الخاصة 

جيه منها بالمفاهيم الرياضية في وحدة المجموعات ودرجة شيوع الخطأ ،وقدم الباحث مقترحات عال

  . االهتمام بالكتاب المدرسي واالهتمام بالوسائل التعليمية

  

  )2000( حسن دراسة •

 في األساسي الثاني الصف تالميذ أداء على المتغيرات من عدد أثر بحث إلى الدراسة هذه هدفت

,  المفتوحة بالجمل المرتبطة المتغيرات الدراسة هذه تناولت وقد, المفتوحة الحسابية الجمل حل

 طالبا) 132( من الدراسة عينة وتكونت بالحالة عالقة له كمتغير الجنس عامل أثر الدراسة بحثت

 أهمها من كان النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت, األساسي الثاني الصف طلبة من وطالبة

 الحسابية العملية متغير إلى تعزى الطالبات درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 لمسائل بالنسبة المساواة حول التماثل متغير إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم, 
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 مسائل في المساواة حول التماثل متغير إلى تعزى فروقا النتائج أظهرت حين في معا والطرح الجمع

 عمليةال شملت التي المسائل من أصعب كانت المساواةإشارة  يسار إلى العملية شملت التي الطرح

 أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم مع ,المساواة إشارة يمين إلى

  . الجنس متغير إلى تعزى المفتوحة والطرح الجمع جمل حل في الدراسة مجموعة

  

  )2001( عطايا أبو دراسة •

 السابع الصف طلبة لدى الجبرية المقادير الحدود في الشائعة األخطاء تشخيص إلى الدراسة هدفت

 التجريبي الوصف منهج دراسته في الباحث اتبع لعالجها مقترح برنامج وٕاعداد, بغزة األساسي

 طالبا) 2475( من يتكون الدراسة مجتمع وكان وطالبة طالبا) 843( من الدراسة عينة تكونت

 نسبة أعلى على شملت التي الدراسية الوحدة لتحديد تشخيصي اختبار الباحث استخدم, وطالبة

 البرنامج فعالية التالية النتائج الدراسة أظهرت, األخطاء هذه لعالج مقترحا برنامجا أعد ثم أخطاء

 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت خالله ومن الشائعة األخطاء لعالج المقترح

تجريبية لصالح درجات طلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طلبة المجموعة ال متوسط بين

  . المجموعة التجريبية

  

  )2002( حمادة أبو دراسة  •

 طلبة لدى الجبرية اللفظية الرياضية المسألة حل صعوبات لعالج برنامج أعداد إلى الدراسة هدفت

 عينة تكونت والتجريبي الوصفي المنهجين دراسته في الباحث اتبع بغزة أساسي الثامن الصف
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 الباحث استخدم وطالبة طالبا) 167( التجريبية العينة حجم بلغ طالبةو  طالبا) 509( من الدراسة

 برنامجا أعد ثم الطلبة لدى الرياضية المسألة حل صعوبات لتحديد تشخيصيا اختبارا دراسته في

 انخفاض في إحصائية داللة ذات فروق توجد النتائج أهم من كان, الصعوبات هذه على للتغلب

 البرنامج فعالية, التجريبية المجموعة طلبة لدى اللفظية الرياضية المسألة حل صعوبات مستوى

  .الرياضية اللفظية المسألة حل صعوبات لعالج المقترح

  

  )2002( اإلبياري دراسة •

 المسائل حل أداء تحسين في المشكلة كتابة مدخل استخدام فعالية مدى اختبار إلى الدراسة هدفت

 عينة تكونت االبتدائي الثالث الصف تالميذ لدى مشكلةال حل حول واتجاهه الحسابية اللفظية

 ومقاييس الحسابية اللفظية المشكلة حل اختبار في الدراسة أداة وتمثلت طالبة) 76( من الدراسة

 مدخل استخدام فعالية إلى الدراسة توصلت وقد الحسابية اللفظية المشكلة حل نحو الطالبات اتجاه

 المشكلة حل نحو االتجاه وتحسين الحسابية اللفظية المشكلة لح أداء تحسين في المشكلة كتابة

  .األساسي الثالث الصف طالبات لدى الحسابية اللفظية

  

  )2002( عسيري دراسة •

 في الرياضية والمشكالت للمسائل اللفظية للصياغة أساليب ثالثة أثر لىإ التعرف الدراسة هدفت

 وطالبة طالبا) 377( بلغت عينة على الدراسة طبقت ولقد االبتدائي الخامس الصف طلبة تحصيل

 تجريبية, أولى تجريبية, ضابطة( مجموعات ثالثة إلى قسمت حيث األساسي الخامس الصف من
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 األربعة الحسابية العمليات على اللفظية المسائل في تحصيلي اختبار في الدراسة أداة تمثلت) ثانية

  .الثالثة المجموعة طالب درجات متوسطات يتدن إلى الدراسة توصلت وتقد, العشرية لألعداد

  

  )2003( السعيد دراسة •

 األساسيين والسادس الخامس الصفين طلبة لدى الشائعة األخطاء أنماط لىإ التعرف الدراسة هدفت

 هذه مثل شيوع ومدى والعادية العشرية الكسور على األربعة الحسابية بالعمليات يتعلق فيما

 الدراسة عينة وتكونت التحليلي الوصفي المنهج الباحثة اتبعت الجنس على منها كل وأثر األخطاء

 تم االختبار تطبيق وبعد تشخيصيا اختبارا في الدراسة أدوات وتمثلت وطالبة طالبا) 321( من

 يوجد ال أنه إلى الدراسة توصلت, األربعة العمليات حيث من وتصنيفها ورصدها األخطاء تحليل

 الكسور على األربعة الحسابية العمليات في والطالبات الطالب لدى اءاألخط شيوع درجة في فروق

 طلبة عند منها شيوعا أكثر الخامس الصف طلبة لدى األخطاء درجة أن كما, والعشرية العادية

 لمعرفة دراسات إجراء إلى الدراسة وأوصت الكسور على الحسابية العمليات في السادس صفلا

  .الكسور على يةالحساب العمليات في األخطاء

  

  )2003( المصري دراسة •

 على اللفظية الرياضية المشكالت تدريس في بوليا إستراتيجية استخدام أثر بحث إلى الدراسة هدفت

 الدراسة أجريت الطالب جنس االعتبار بعين األخذ مع اللفظية المشكالت حل على الطالب قدرة

 إلى العينة تقسيم تم األساسي التاسع صفال طلبة من وطالبة طالبا) 536( من تكونت عينة على
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 الهندسية الرياضية المسائل لحل تحصيلي اختبار أداة لدراسته الباحث استخدم) وضابطة تجريبية(

 الهندسية المشكلة حل على الطالب مقدرة في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 مقدرة في إحصائية داللة ذات فروق وجود كما بوليا إستراتيجية ولصالح التدريس لطريقة تعزى

  . الطالبات ولصالح الطالب جنس إلى تعزى الهندسية المشكلة حل على الطالب

  

  )2007( المجنوني دراسة •

 الرياضية اللفظية المسائل حل على االبتدائي الخامس الصف تالميذ قدرة معرفة إلى الدراسة هدفت

 ووجود, اللفظية المشكلة خطوات عدد: متغيرات وهي, لها البنائية المتغيرات بعض ضوء في

 الذي الترتيب خالف المشكلة في األعداد وضع وهو المشكلة أعداد وتتابع, زائدة كمية معلومات

 في الدراسة أداة وتمثلت,  وطالبة طالبا) 320( من الدراسة عينة وتكونت ,المشكلة حل يقتضيه

 المسائل حل على الطالبات قدرة تقل منها لنتائجا من عدد إلى الدراسة وتوصلت تحصيلي اختبار

  .اللفظية الرياضية المسألة خطوات عدد بزيادة اللفظية

  

  )2007(دراسة رصرص  •

هدفت الدراسة غلى معرفة فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة 

استه المنهجين الوصفي في در واتبع الباحث , ثانوي األدبيالرياضية لدى طلبة الصف األول ال

) 3027(طالب وطالبة من أصل ) 303(حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية من , والتجريبي
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طالب وطالبة لذلك قام الباحث بإعداد اختبارًا تشخيصيًا لتحديد األخطاء األكثر شيوعيًا لدى 

  .الطلبة

وأظهرت , عينة الدراسة التجريبيةعلى  بعدياً قام الباحث بتطبيق اختبار تشخيصي لألخطاء قبليا و 

نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح على عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى 

نسبة الكسب , التوصل إلى النتيجة التالية هامن خاللطلبة الصف األول الثانوي األدبي تمكن 

ؤكد هذه النتيجة على فاعلية البرنامج وت) 1.234(المعدل بعد التطبيق البعدي لالختبار بلغت 

وقد أوصى الباحث باستخدام البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسائل . المقترح

  .الرياضية وزيادة اهتمام المعلمين بالمسألة الرياضية واستراتيجيات حلها
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  الدراسات األجنبية  2.3,2 

 )others  Fishobein &,1985(دراسة فيشوبين وآخرون  •

هدفت الدراسة لمعرفة أثر نوع البيانات في المسألة الرياضية اللفظية على أخطاء الطلبة في حل 

طالبا وطالبة من الصفوف التاسع السابع ) 628(تكونت عينة الدراسة من ,المسائل الرياضية 

  .مدرسة في ايطاليا) 13(من , والخامس

مسألة رياضية لفظية وزعت على ) 42(تبارًا يتكون من استخدم الباحث في هذه الدراسة اخ

مسألة وطلب من ) 14(مسألة والقسمة) 12(مسألة والضرب) 16(الجمع والطرح: العمليات األربع

وأظهرت . الطلبة وضع اشارة إلى نوع العملية الحسابية الالزمة لحل المسألة الرياضية اللفظية

كسرية كانت أكثر أخطاء من المسائل الرياضية التي تحتوي الدراسة أن المسألة الني تحتوي أعدادا 

  .أعدادا صحيحة والمسائل التي يوجد فيها بيانات كثيرة كانت أكثر أخطاء من المسائل األخرى

  

 )Montague & Applegate, 2000(دراسة منتيجو وزميله   •

اللفظية حسب  هدفت الدراسة لبحث أداء طلبة المرحلة المتوسطة في حل المسائل الرياضية

تكونت عينة الدراسة من طلبة الصفين السابع والثامن , مستوياتهم التحصيلية وحسب طرق الحل 

سة تفوق الطلبة المتميزون في معدالت الحل أظهرت الدرا, احث اختبار تحصيلي استخدم الب,

  .اللفظية وزمن الحل ونسبة الخطأ كما أن المتميزون اتبعو طرق متعددة للحل حسب نمط المسألة
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 )Benito, 2000(دراسة بينيتو   •

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين عمليات ما وراء المعرفة في الرياضيات ومستوى 

التحصيل في اختبارات الرياضيات وحل المسائل الرياضية اللفظية ولقد تم تطبيق الدراسة على 

الدراسة في مقياس عمليات ما وراء المعرفة  طلبة الصفين الرابع والثالث األساسيين وتمثلت أداة

واختبار  تحصيلي وتوصلت نتائج الدراسة إلى مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية ترتبط على 

  .نحو دال بعمليات ما وراء المعرفة

  

 )Bernadette, 2009(دراسة برينديت   •

األساسي في حل المسائل  هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها طلبة الصف الثالث

اللفظية واالستراتيجيات التي يستخدموها للتعامل مع هذه الصعوبات تم تطبيق الدراسة على طلبة 

الصف الثالث األساسي وأبرزت نتائج الدراسة أن صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية التي 

ولقد توصلت ,الرياضية  وعدم فهم واستيعاب المفاهيم,يواجهها الطلبة هي ضعف فهم المقروء 

الدراسة إلى كيفية التغلب على هذه الصعوبات زهي المناقشة الجماعية واأللعاب في تدريس 

  .المسائل الرياضية اللفظية

  

 )Barbu, 2010( دراسة باربو •

هدفت الدراسة الى بحث الصعوبات التي يواجهها طلبة المرحلة االبتدائية في حل المسائل 

 داة الدراسةأطالبا من طلبة المرحلة األساسية وتمثلت ) 41(وكانت عينة الدراسة ,الرياضية اللفظية 
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في اختبار لحل المسائل اللفظية ولقد كانت نتائج الدراسة أن الطلبة يواجهون صعوبات في حل 

  .المسائل اللفظية نتيجة ضعف القراءة 

  

  تعقيب على الدراسات السابقة 3.3.2 

ص أخطاء في تعلم الرياضيات لمراحل دراسية مختلفة ومسببات هذه اهتمت معظم الدراسات بتشخي

األخطاء  ووضع مقترحات وتصورات لعالج هذه األخطاء باإلضافة إلى معرفة أثر متغيرات مثل 

على أخطاء ) نوع البيانات في المسألة الرياضية, تعديل المقروء, الكتابة في تعلم الرياضيات(

  .الطلبة في تعلم الرياضيات

ستفادت الباحثة من هذه الدراسات في إعداد قائمة األخطاء واالطالع على النسب التي تبين هذه ا

ومن هنا , الدراسات للخطأ الشائع وكذلك إعداد استبانه الدراسة التي تم توزيعها على عينة الدراسة

والتركيز تأتي اختالف هذه الدراسة حيث تم التركيز على طلبة الصف الرابع في محافظة الخليل 

على األخطاء من وجهة نظر المعلمين دون التطرق لألسباب والعالج مما يجعل تحديد األخطاء 

أكثر دقة حيث أنه عندما يقوم المعلم بكشف الخطأ ومعرفته بنفسه يكون هو األقدر على وضع 

  .الحلول لتلك المشاكل والصعوبات واالرتقاء بمستوى أكبر للتعليم
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  الفصل الثالث

  لطريقة واإلجراءاتا

  منهج الدراسة 1.3

  مجتمع الدراسة وعينته 2.3

  الدراسة اةأد 3.3

  صدق أداة الدراسة 1.3.3

  ثبات أداة الدراسة 2.3.3

  إجراءات الدراسة 4.3

  متغيرات الدراسة 5.3

  المعالجة اإلحصائية 6.3

  مفتاح التصحيح 7.3
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  الفصل الثالث

   الطريقة واإلجراءات

 فصل منهج الدراسة، ووصف عينة الدراسة وطريقة اختيارها، ووصف خطوات بناءيتناول هذا ال

وخطوات إجراء الدراسة الميدانية، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في  وتقنين أداة الدراسة،

   .صول إلى نتائج الدراسة وتحليلهاالو 

  

  منهج الدراسة 1:3

ويعتبر هذا المنهج , منهج يناسب أغراض الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ألنه 

الوصفي  أنسب المناهج للدراسة الحالية وذلك لطبيعة األداة ومجتمع الدراسة الذي يناسبهما المنهج

  .التحليلي تحديداً 

  

   همجتمع الدراسة وعينت 2.3

لحكومية تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي في المدارس ا

معلما ومعلمة وهم ) 419(التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة الخليل والذي بلغ عددهم 

بطريقة واختيرت _ شمال الخليل, الخليل,جنوب الخليل _ موزعون على ثالثة مديريات وهي 

معلما ) 251( العينة عدد أفرادبلغ  من حجم المجتمع الكلي وبذلك%) 60(بنسبة  بسيطة عشوائية

  ).1.3(ومعلمة موزعين على المديريات كما يوضح الجدول



46 
 

  خصائص العينة ): 1.3(رقمالجدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

    الجنس  المديرية

  

  جنوب الخليل

  %23.4  59  ذكر

  %27.6  70  أنثى

  

  الخليل

  %11.9  30  ذكر

  %12.6  31  أنثى

  

  شمال الخليل

  %10.6  26  ذكر

  %13.9  35  أنثى

  %100  251    الكلي

  

يبين  )2.3(والجدولمنها  استبانه 241استبانه بحجم العينة وتم استرجاع  251لقد تم توزيع 

  .العينة من االستبانات المستردة خصائص
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  العينة حسب االستبانات المستردة حجم ): 2.3(رقمالجدول 

  المجموع  العدد  المتغير

  

  الجنس

    115  ذكر

  126  أنثى  241

  

  التخصص

    149  رياضيات

  92  أخرى  241

  

  المديرية

    58  شمال الخليل

  60  الخليل  241

  123  جنوب الخليل

  

  المؤهل العلمي

    43  دبلوم

  190  بكالوريوس  241

  8  أخرى

  

  سنوات الخبرة

    64  سنوات 5أقل من 

  85  سنوات 10_ 5من   241

  92  سنوات 10أكثر من 

  

   الدراسة اةأد 3.3

الرياضيات للصف ومقابلة معلمين  بعد اطالع الباحثة على دراسات سابقة تشابهت مع دراستها

ومعلمة ممن يدرسون الرياضيات  اً معلم) 20(توزيعها على و استبانه  بناءقامت ب ,الرابع األساسي 
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ى لطلبة الصف الرابع األساسي بهدف تحديد أهم األخطاء في حل المسألة الرياضية اللفظية لد

  .الطلبة

دراسة ( منها والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث, وبناء على االستبانة االستطالعية

التي يقع  األخطاء أهم تم رصد ) 2007المجنوني، ) (2003دراسة، السعيد، ) (2007رصرص،

أساسيين  التي تغطي هذه األخطاء وقد شملت االستبانة على محورين الدراسة أداةفيها الطلبة وبناء 

  :هما 

ة الناتجة عن عوامل ذاتية األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظي: المحور األول 

  :أبعاد رئيسية هي ) 5(وقد اشتملت على  ,للطلبة

 .فقرات ) 7( أخطاء في قراءة وفهم المسألة الرياضية اللفظية  .1

 .فقرات ) 4( أخطاء في ترجمة المسألة الرياضية اللفظية  .2

 .فقرات ) 5( أخطاء التخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية  .3

 .فقرات ) 6( أخطاء في تنفيذ حل المسألة اللفظية  .4

 .فقرات ) 4( أخطاء التأكد من صحة حل المسألة اللفظية  .5

أخطاء حل المسألة الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة وهي موزعة على : المحور الثاني 

  .فقرات ) 10(
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  صدق أداة الدراسة  1.3.3

والذي بلغ عددهم  )3ملحق (تم التحقق من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمين

من ذوي االختصاص والخبراء وأبدو مالحظاتهم عليها من حيث عدد الفقرات " عشرة محكمين"

احثة مالحظات ولقد أخذت الب .الحذف منها وأتعديلها  وأ أو اإلضافة عليها صياغتهإاعادة و 

المحكمين بعين االعتبار اذ تم تعديل بعض الفقرات التي اجمع المحكمون عليها وقامت الباحثة 

والدرجة الكلية  االستبانة االرتباط بين فقرات صدق األداة عن طريق إجراء معامل بالتحقق من

ويتضح أن ) 4(والتي أظهرت معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية كما يظهر في الملحق رقم 

جميع قيم مصفوفات ارتباط أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائيًا مما يشير إلى 

  .صدق األداة

   أداة الدراسةثبات  2.3.3

استبانه على معلمي ) 30(طبقت االستبانة على عينة استطالعية إذ قامت الباحثة بتوزيع 

مجتمع الدراسة ومن خارج العينة وقد استثنيت هذه الرياضيات للصف الرابع وهم من أفراد 

  .المجموعة من إطار عينة الدراسة 

ة قيم بلغتحيث ) Cronbach Alpha(وتم إيجاد معامل الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا 

وهي قيمة تفي بأغراض الدراسة على جميع فقرات االستبانة ) 0.85(معامل الثبات الكلي لالستبانة 

  .وأهدافها
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  إجراءات الدراسة  4.3

  :هذه الدراسة قامت الباحثة بما يلي تمام إل

اإلطالع على عدد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة لالستفادة منها  .1

 .في إجراء دراستها 

حصلت الباحثة على كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس موجه إلى  .2

في محافظة الخليل لتسهيل مهمتها للتعرف على أعداد معلمي الرياضيات مديريات التربية 

كما حصلت على كتب رسمية من مديريات التربية . للصف الرابع وتوزيع استبانتها عليهم 

 .والتعليم في محافظة الخليل لتوجيهها إلى المدارس لتسهيل مهمتها

 .ا طورت الباحثة األداة وفق ما تقتضيه دراستها ومتغيراته .3

 .عرضت الباحثة األداة على عدد من المحكمين للتأكد من صدقها وثباتها .4

قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي في المدارس  .5

أجريت التحليالت اإلحصائية ثم ) 5/6/2013إلى  15/5/2012(خالل الفترة ما بين 

 ).SPSS(الالزمة باستخدام برنامج 
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  متغيرات الدراسة  5.3

  المتغيرات المستقلة 

 )أنثى, ذكر(الجنس وهو بمستويين   . أ

 )أخرى, رياضيات (التخصص وهو بمستويين   . ب

 )جنوب الخليل, الخليل, شمال الخليل( المديرية وهو بثالث مستويات   . ت

 )أخرى, بكالوريوس, دبلوم( الدرجة العلمية وهي بثالث مستويات   . ث

أكثر من ,سنوات  10_5من , سنوات  5أقل من (  ث مستويات سنوات الخبرة وهي بثال  . ج

 ) سنوات 10

 

  المتغيرات التابعة 

  .األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الرابع في حل المسائل الرياضية اللفظية   . أ

 .األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة   . ب

  

  المعالجة اإلحصائية  6.3

الحسابية قامت الباحثة باستخراج المتوسطات قيق أهداف الدراسة واختبار أسئلتها وفرضياتها لتح

 ONE WAY(تحليل التباين األحادي للعينة المستقلة و ) T-test(واختبارات  واالنحرافات المعيارية

ANOVA (.  
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  مفتاح التصحيح 7.3

والجدول . المقياس قامت الباحثة بوضع مفتاح لتحليل فقرات االستبانة وفق هذا 

: حيث وزعت قيم المتوسط الحسابي على ثالث درجات. يوضح مفتاح التحليل) 3.3(

  .عالية ومتوسطة ومنخفضة، في ثالث فقرات 

  مفتاح التصحيح):3.3( رقم الجدول

  المتوسط الحسابي  الدرجة

  3.67اكبر من   عالية

  2.34 – 3.66  متوسطة

  2.33اقل من   منخفضة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول 1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول للسؤال الرئيس األول 1.1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني 2.4

  للسؤال الرئيس الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني 1.2.4
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  صل الرابع الف

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة 

الصف الرابع األساسي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية باعتبارهم أكثر الجهات تعامال 

ئة من الطلبة في حقل التدريس، وقد تم ذلك من خالل إجاباتهم على استبانه مكونة من مع هذه الف

قراءة وفهم المسالة : فقرة موزعة على محورين يتكون المحور األول من خمسة أبعاد هي) 36(

ترجمة المسالة ، التخطيط للمسالة، تنفيذ المسالة، التأكد من صحة جواب , الرياضية اللفظية 

ويتناول المحور الثاني أخطاء متعلقة بطبيعة المسالة، ويتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج  المسالة ،

  .الدراسة تبعا لمتغيراتها وفيما يلي النتائج 

  

  األول  الرئيس السؤالب المتعلقة نتائجال  1.4

 دىما األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية ل: على  ول لهذه الدراسةالسؤال األ نص

 في محافظة الخليل ؟ المدارس الحكومية  صف الرابع األساسي من وجهة نظر معلميطلبة ال

  : ويتفرع منة التساؤالت التالية 

  ؟ اللفظية في قراءة وفهم المسألة الرياضيةالشائعة خطاء األ ما) 1

  ؟ في ترجمة المسألة الرياضية اللفظيةالشائعة  خطاءما األ)2  
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  ؟  التخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية ائعة فيالش خطاءما األ ) 3 

  ؟ اللفظية الرياضية في تنفيذ حل المسألة الشائعة خطاءما األ  )4 

  ؟ اللفظيةالرياضية التأكد من صحة حل المسألة الشائعة في خطاء ما األ )5 

سـطات الحســابية المتو لإلجابـة عـن هــذا السـؤال والتســاؤالت الفرعيـة األخـرى قامــت الباحثـة باســتخراج 

كمــا وفقــا ألهميتهــا وذلــك  تنازليــاً  ترتيبهــا ترتيبــاً و االســتبانة  بعــد مــن أبعــادواالنحرافــات المعياريــة لكــل 

  .ول التالي لجديتضح في ا

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة علــى ): 1.4(رقــم الجــدول

  . ياً تنازل أبعاد االستبانة مرتبة ترتيباً 

المتوســـــــــــــــط   البعد  الرقم

  الحسابي

االنحــــــــــراف 

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.61  3.52  قراءة وفهم المسألة الرياضية  1

  متوسطة  0.70  3.52  التخطيط لحل المسألة الرياضية  2

  متوسطة  0.67  3.49  تنفيذ حل المسألة الرياضية  3

  متوسطة  0.65  3.48  ترجمة المسألة الرياضية اللفظية  4

التأكد من صحة حل المسألة الرياضية   5

  اللفظية

  متوسطة  0.62  3.47

  متوسطة  0.57  3.50  الدرجة الكلية  
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أن الدرجـــة الكليـــة لألخطـــاء الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل الرياضـــية )  1.4( يتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم 

وســط ، وتــدل علــى درجــة متوســطة ، بينمــا بلــغ المت) 3.50(اللفظيــة جــاءت بمتوســط حســابي مقــداره 

) 3.52(الحســابي لكــل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة علــى الترتيــب قــراءة وفهــم المســألة الرياضــية اللفظيــة 

) 3.49(تنفيـــذ حـــل المســـألة الرياضـــية اللفظيـــة ) 3.52(التخطـــيط لحـــل المســـألة الرياضـــية اللفظيـــة 

  ).3.47(ية التأكد من صحة حل المسألة الرياضية اللفظ) 3.48(ترجمة المسألة الرياضية اللفظية 

أن أعلـــى المتوســـطات الحســـابية علـــى التســـاوي كانـــت لصـــالح ) 1.4(كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم 

بمتوســط حســابي مقــداره " التخطــيط لحــل المســألة الرياضــية, قــراءة وفهــم المســألة الرياضــية "البعــدين 

حسـابي  علـى متوسـط" التأكـد مـن صـحة حـل المسـألة الرياضـية اللفظيـة" فيما حصل البعـد ) 3.52(

  .وكان أدنى المتوسطات الحسابية) 3.44(مقداره 

  اللفظية أخطاء في قراءة وفهم المسألة الرياضية: البعد األول 

ما األخطاء الشائعة في قراءة وفهم المسـالة الرياضـية " السؤال الفرعي الذي ينص على عن لإلجابة 

الســـتجابات عينـــة رافـــات المعياريـــة المتوســـطات الحســـابية واالنحقامـــت الباحثـــة بحســـاب " اللفظيـــة ؟ 

كمـــا هـــو موضـــح فـــي , وفقـــا ألهميتهـــا  تنازليـــاً  مرتبـــة ترتيبـــاً  لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات هـــذا البعـــدالدراســـة 

  ) . 2.4( الجدول رقم 
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المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة علــى : )2.4(رقــم جــدولال

  رتبة ترتيبًا تنازلياً ماألول من االستبانة  البعد

رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة  0.83  3.87  عدم فهم المقروء  2

  كبيرة  0.96  3.86  قراءة المفردات اللفظية للمسألة  1

  متوسطة  0.93  3.54  الربط بين أجزاء المسألة  6

  متوسطة  0.95  3.48  وضع تصور للمسألة الرياضية اللفظية قبل الفهم  3

  متوسطة  0.92  3.46  تحديد المعلومات الالزمة لحل المسألة الرياضية  8

بالمصطلحات الرياضية التي  اإللمامضعف   7

  تتناولها المسألة

  متوسطة  0.87  3.36

  متوسطة  0.94  3.34  تحديد المعطيات في المسألة  4

  متوسطة  0.94  3.26  تحديد المطلوب في المسألة  5

  متوسطة  0.61  3.52  الكلية الدرجة  

  

أن أعلى المتوسطات الحسابية في استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم ) 2.4(يبين الجدول رقم 

وتليها , وهي درجة كبيرة) 3.87(بمتوسط حسابي مقداره " عدم فهم المقروء"التي تنص على ) 2(

بمتوسط حسابي " مفردات اللفظية للمسألةقراءة ال"التي تنص على ) 1(في المقام الثاني الفقرة رقم 

  .وهي درجة كبيرة) 3.86(مقداره 
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تحديد "التي تنص على ) 5(وقد كانت أقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة على الفقرة رقم 

التي ) 4(وهي درجة متوسطة والفقرة رقم ) 3.26(بمتوسط حسابي مقداره" المطلوب من المسألة

  .وهي درجة متوسطة) 3.34(بمتوسط حسابي مقداره " ات في المسألةتحديد المعطي"تنص على 

وهي درجة ) 3.52(وكان متوسط استجابات افراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا البعد بقيمة 

  .متوسطة

 الرياضية اللفظية أخطاء في ترجمة المسالة: البعد الثاني 

الشائعة في ترجمة المسالة الرياضية  ما األخطاء" السؤال الفرعي الذي ينص على  عن لإلجابة

الستجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قامت الباحث بحساب " اللفظية ؟ 

كما هو موضح في الجدول , ألهميتها وفقاً  تنازلياً  مرتبة ترتيباً  لكل فقرة من فقرات هذا البعدالدراسة 

)3.4 (  
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العينة على  أفرادت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المتوسطا: )3.4(رقم جدولال

  مرتبة ترتيبًا تنازلياً البعد الثاني من االستبانة 

  

رقم 

  الفقرة

  

  الفقرة

  

المتوسط 

  الحسابي

  

االنحراف 

  المعياري

  

  الدرجة

  متوسطة  0.89  3.54  تحديد العالقة  بين أجزاء المسالة الرياضية  12

  متوسطة  0.84  3.51  فظية بلغة الطالب الخاصةصياغة المسالة الل  9

  متوسطة  0.85  3.46  تحديد الرموز التي تعبر عن المسالة  10

تمثيل بيانات المسالة على شكل صورة أو   11

  رسم مخطط يساعد في حلها

  متوسطة  0.94  3.42

  متوسطة  0.65  3.48  الدرجة الكلية  

  

) 12(استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم  أن أعلى المتوسطات في)  3:4( يبين الجدول رقم 

) 3.54(بمتوسط حسابي مقداره " تحديد العالقة بين أجزاء المسألة الرياضية " التي تنص على 

  .وهي درجة متوسطة 

" التي تنص على )  11( وقد كانت اقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة تعود للفقرة رقم 

بمتوسط حسابي مقداره " شكل صورة أو رسم مخطط يساعد في حلهالة على أتمثيل بيانات المس

  .وهي درجة متوسطة )  3.42(
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وهي درجة )  3.48(وكان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا البعد بمقدار 

  .متوسطة

 خطاء في التخطيط لحل المسالة الرياضية اللفظيةاأل: البعد الثالث 

ما األخطاء الشائعة في  التخطيط لحل  المسألة " الفرعي الذي ينص على  السؤال عن لإلجابة

الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قامت الباحث بحساب " الرياضية اللفظية ؟ 

كما هو موضح في , ألهميتها وفقاً  تنازلياً  مرتبة ترتيباً  لكل فقرة من فقرات هذا البعدعينة الدراسة 

  ).4.4( ولالجد

العينة على  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ): 4.4(رقم جدولال

  مرتبة ترتيبًا تنازلياً  االستبانةالبعد الثالث من 

  

  رقم الفقرة

  

  الفقرة

  

المتوسطات 

  الحسابية

  

االنحرافات 

  المعيارية

  

  الدرجة

  ةمتوسط  0.91  3.58  تنظيم خطوات حل المسألة  14

تحديد الخطوات الالزمة لحل   17

  المسألة

  متوسطة  0.94  3.54

  متوسطة  0.97  3.53  تحديد طريقة الحل المناسبة  16

استرجاع القوانين والمفاهيم   13

والعالقات الرياضية المرتبطة بحل 

  المسألة

  متوسطة  0.87  3.49

تحديد العمليات الحسابية الالزمة   15

  لحل المسألة

  متوسطة  0.89  3.48

  متوسطة  0.70  3.52  الدرجة الكلية  
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) 14(أن أعلى المتوسطات في استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم ) 4:4(يبين الجدول رقم 

وهي درجة )  3.58( بمتوسط حسابي بمقداره "  تنظيم خطوات حل المسألة"التي تنص على 

  .متوسطة 

"  التي تنص على )  15( عود للفقرة رقم وقد كانت اقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة ت

وهي درجة )  3.48( بمتوسط حسابي مقداره "  تحديد العمليات الحسابية الالزمة لحل المسألة

  .متوسطة 

وهي درجة ) 3.52(وكان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا البعد بمقدار 

  .متوسطة

  المسالة الرياضية اللفظية أخطاء في تنفيذ حل: البعد الرابع 

ما األخطاء الشائعة في تنفيذ حل  المسألة الرياضية " السؤال الفرعي الذي ينص على  عنلإلجابة 

الستجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قامت الباحثة بحساب " اللفظية ؟ 

كما هو موضح في الجدول  ,ألهميتها وفقاً  زلياً تنا مرتبة ترتيباً  لكل فقرة من فقرات هذا البعدالدراسة 

)5.4 (.  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ): 5.4(رقم جدولال

  مرتبة ترتيبًا تنازليًا  البعد الرابع من االستبانة

  

رقم 

  الفقرة 

  

  الفقرة

  

المتوسطات 

  الحسابية

  

االنحرافات 

  المعيارية

  

  درجةال

استخدام االستراتيجيات المناسبة لحل المسائل   21

  الرياضية اللفظية

3.59  

  

  متوسطة  0.93

التطبيق والتكامل بين عدة  عمليات حسابية   22

في الوقت نفسه لحل المسالة الرياضية مثل 

  الجمع والتقريب

  متوسطة  0.94  3.54

تذكر المفاهيم والحقائق الالزمة في حل   20

  اضية اللفظيةالمسالة الري

  متوسطة  0.91  3.51

جراء العمليات الحسابية المتضمنة في حل إ  18

  المسائل الرياضية اللفظية

  متوسطة  0.87  3.46

التركيز واالنتباه أثناء تنفيذ حل المسألة   23

  الرياضية اللفظية

  متوسطة  0.91  3.45

  متوسطة  0.67  3.49  الدرجة الكلية   

  

) 21(أعلى المتوسطات في استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم أن )  5:4(يبين الجدول رقم 

بمتوسط حسابي "  استخدام االستراتيجيات المناسبة لحل المسائل الرياضية اللفظية"التي تنص على 

  .وهي درجة متوسطة )  3.59( بمقداره 
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" تنص على  التي) 23(وقد كانت اقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة تعود للفقرة رقم 

وهي )  3.45( بمتوسط حسابي مقداره "  التركيز واالنتباه أثناء تنفيذ حل المسألة الرياضية اللفظية

  .درجة متوسطة 

  .وهي درجة) 3.49(وكان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا البعد بمقدار 

  ة اللفظيةأخطاء التأكد من صحة حل المسالة الرياضي: د الخامسبعال

ما األخطاء الشائعة في التأكد من صحة حل  " السؤال الفرعي الذي ينص على  عنلإلجابة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بحساب  ةقامت الباحث" المسالة الرياضية اللفظية ؟ 

كما هو , ألهميتها قاً وف تنازلياً  مرتبة ترتيباً  لكل فقرة من فقرات هذا البعدالستجابات عينة الدراسة 

  . موضح في الجدول التالي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ): 6.4(رقم جدولال

  مرتبة ترتيبًا تنازلياً  الخامس من االستبانة البعد

رقم 

  الفقرة

المتوسطات   الفقرة

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

  الدرجة

  متوسطة  0.95  3.45  اكتشاف األخطاء المنطقية في الحل  26

التحقق من صحة الخطوات العمليات الحسابية التي   25

  تم تنفيذها

  متوسطة  0.92  3.45

  متوسطة  0.95  3.44  التأكد من معقولية الجواب  24

  متوسطة  0.94  3.41  تصحيح األخطاء التي تم كشفها  27

  متوسطة  0.74  3.44  الدرجة الكلية  
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) 26(أن أعلى المتوسطات في استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم ) 6:4(بين الجدول رقم ي

وهي )  3.45( بمتوسط حسابي مقداره " اكتشاف األخطاء المنطقية في الحل"التي تنص على 

  .درجة متوسطة 

لى التي تنص ع) 27(وقد كانت اقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة تعود للفقرة رقم 

  .وهي درجة متوسطة )  3.41( بمتوسط حسابي مقداره "  تصحيح األخطاء التي تم كشفها"

وهي درجة )  3.44(وكان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا البعد بمقدار 

  .متوسطة

  

  الرئيس األول   الفرعي األول للسؤال النتائج المتعلقة بالسؤال  1.1.4

طات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع هل تختلف متوس

 المديريةو  التخصصو  الجنس(األساسي من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل تبعا لمتغيرات 

  ؟)سنوات الخبرةو  الدرجة العلميةو 

  .وانبثق عن السؤال الثاني خمس فرضيات صفرية ، فيما يلي نتائج فحصها 

  والتي نصت على لنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى ا

في متوسطات األخطاء الشائعة في )  α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق

في وجهة نظر المعلمين حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من 

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس
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داللة الفروق في  الختبارللعينات المستقلة  )ت(الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبارلفحص 

  .يوضح ذلك) 7.4(درجات األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة وفقا لمتغير الجنس والجدول رقم 

اللة الفروق في درجات دللعينات المستقلة الختبار  )ت(نتائج اختبار ): 7.4(رقم جدولال

  وفقا لمتغير الجنس اء الشائعة األخط

المتوسطات   العدد  الجنس  البعد

  الحسابي

االنحراف 

  المعيارية

قيمة 

  )ت(

درجة 

  الحرية

مستوى 

الداللة 

  المحسوبه

قراءة وفهم 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

  0.06  0.59  3.52  115  ذكور

  

239  0.95  

  0.63  3.52  126  إناث

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.89  239  0.13  0.64  3.49  115  ذكور

  0.66  3.48  126  إناث

التخطيط لحل 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

  0.81  239  0.23  0.73  3.53  115  ذكور

  0.69  3.51  126  إناث

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.27  239  1.10  0.64  3.54  115  ذكور

  0.70  3.44  126  إناث

حة التأكد من ص

حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.17  239  1.36  0.69  3.37  115  ذكور

  0.78  3.50  126  إناث

  0.93  239  0.08  0.56  3.50  115  ذكور  الدرجة الكلية 

  0.58  3.49  126  إناث
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مسـتوى  وهـي أكبـر مـن) 0.93(أن مستوى الداللـة المحسـوبة للدرجـة الكليـة ) 7.4(يبين الجدول رقم

وبـــذلك يـــتم قبـــول الفرضـــية الصـــفرية والتـــي نصـــها ال توجـــد فـــروق ذات ) 0.05( حصـــائيةاإلالداللـــة 

فـي متوسـطات األخطـاء الشـائعة فـي حـل المسـائل  )α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة 

 الرياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــر المعلمــين فــي محافظــة الخليــل

  .لجنستعزى لمتغير ا

  

  ثانية التي نصت على الالصفرية النتائج المتعلقة بالفرضية 

فـــي متوســـطات األخطـــاء )  α≥ 0.05(ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ال توجـــد فـــروق 

الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل الرياضـــية اللفظيـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الرابـــع األساســـي مـــن وجهـــة نظـــر 

  .غير التخصصالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمت

داللة الفروق في درجات األخطاء  الختبار )ت(لفحص الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار 

) 8.4(الشائعة التي يقع فيها الطلبة مع جميع أبعاد االستبانة وفقا لمتغير التخصص والجدول رقم 

  ) .ت(يوضح نتائج اختبار 
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اللة الفروق في درجات دلمستقلة الختبار للعينات ا )ت(نتائج اختبار ):8.4( رقم الجدول

  تخصصوفقا لمتغير الاألخطاء الشائعة 

المتوسطات   العدد  التخصص  البعد

  الحسابي

االنحراف 

  المعيارية

قيمة 

  )ت(

درجة 

  الحرية

مستوى 

الداللة 

  المحسوبة

قراءة وفهم المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.09  239  2.63  0.60  3.60  149  رياضيات

  0.61  3.39  92  أخرى

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.18  239  1.33  0.63  3.53  149  رياضيات

  0.69  3.41  92  أخرى

التخطيط لحل 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

  0.01  239  2.40  0.68  3.61  149  رياضيات

  0.73  3.38  92  أخرى

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.04  239  2.90  0.66  3.58  149  رياضيات

  0.66  3.33  92  أخرى

التأكد من صحة 

حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.16  239  1.41  0.77  3.49  149  رياضيات

  0.70  3.35  92  أخرى

  0.009  239  2.86  0.56  3.57  149  رياضيات  الدرجة الكلية

  0.57  3.37  92  أخرى

ر مـــن صـــغوهـــي أ) 0.009(للدرجـــة الكليـــة  لمحســـوبةاأن مســـتوى الداللـــة ) 8.4(يبـــين الجـــدول رقـــم

وقبـول الفرضـية البديلـة الفرضـية الصـفرية  رفـضوبـذلك يـتم  )α≥ 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

فـــي متوســـطات  )α≥ 0.05(والتـــي نصـــها توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

طلبــة الصــف الرابــع األساســي مــن وجهــة  األخطــاء الشــائعة فــي حــل المســائل الرياضــية اللفظيــة لــدى

ص ولصـــالح تخصـــص الرياضـــيات كمـــا حافظـــة الخليـــل تعـــزى لمتغيـــر التخصـــنظـــر المعلمـــين فـــي م
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ـــة ) 8.4(يوضـــح الجـــدول  ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن فـــي  )α≥ 0.05(وجـــود فـــروق ذات دالل

رياضـية اللفظيـة لـدى متوسطات التخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية وكذلك تنفيـذ حـل المسـألة ال

طلبة الصف الرابع األساسـي مـن وجهـة نظـر المعلمـين تعـزى لمتغيـر التخصـص ولصـالح تخصـص 

  .الرياضيات 

  ثالثة والتي نصت على ال الصفرية النتائج المتعلقة بالفرضية

في متوسطات األخطاء الشائعة ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق

المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين في في حل 

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية

الختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لنوع 

المتوسطات الحسابية )9.4(دول رقم المديرية باستخدام تحليل التباين األحادي حيث يبين الج

  نتائج تحليل التباين األحادي ) 10.4( ويبين الجدول رقم , واالنحرافات المعيارية
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمتغير المديرية : )9.4( جدول رقم ال

  

  البعد

  

  المديرية

المتوسط   العدد

  الحسابي

  ياالنحراف المعيار 

  

قراءة وفهم المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.55  3.56  58  شمال 

  0.66  3.53  60  وسط

  0.62  3.50  123  جنوب

  

ترجمة المسألة الرياضية 

  اللفظية

  0.66  3.43  58  شمال 

  0.58  3.52  60  وسط

  0.69  3.49  123  جنوب

  

التخطيط لحل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.61  3.46  58  شمال

  0.63  3.56  60  وسط

  0.78  3.53  123  جنوب

  

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.63  3.42  58  شمال

  0.60  3.49  60  وسط

  0.72  3.52  123  جنوب

  

التاكد من صحة حل 

  المسألة الرياضية اللفظية

  0.80  3.46  58  شمال

  0.76  3.47  60  وسط

  0.71  3.42  123  جنوب

  0.52  3.48  58  شمال  الدرجة الكلية

  0.54  3.51  60  وسط

  0.61  3.50  123  جنوب
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  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير المديرية : ) 10.4(جدول رقم ال

  

  البعد

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية 

  المحسوبة

  

فهم المسألة قراءة و 

  الرياضية اللفظية

  0.83  0.92  0.35  2  0.74  بين المجموعات

  0.38  238  90.74  داخل المجموعات

  91.48  240    

  

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.72  0.31  0.135  2  0.27  بين المجموعات

  0.43  238  103.43  داخل المجموعات

  103.70  240    

  

لة التخطيط لحل المسأ

  الرياضية اللفظية

  0.74  0.30  0.155  2  0.31  بين المجموعات

  0.51  238  120.56  داخل المجموعات

  120.87  240    

  

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.67  0.38  0.175  2  0.35  بين المجموعات

  0.46  238  109.39  داخل المجموعات

  109.74  240    

  

التأكد من صحة حل 

سألة الرياضية الم

  اللفظية

  0.87  0.14  0.08  2  0.15  بين المجموعات

  0.56  238  134.30  داخل المجموعات

    240  134.45  المجموع

     0.93  0.06  0.02  2  0.04  بين المجموعات  الدرجة الكلية

  0.33  238  78.54  داخل المجموعات

    240  78.58  المجموع

  

هي أكبر من مستوى ) 0.93(مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية أن ) 10.4(يبين الجدول رقم 

 ال توجد فروق: وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية والتي نصها )α≥ 0.05(الداللة اإلحصائية 

في متوسطات األخطاء الشائعة في حل  ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
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ة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين في محافظة المسائل الرياضية اللفظية لدى طلب

  .الخليل تعزى لمتغير المديرية

  

  رابعة والتي نصت على ال الصفرية النتائج المتعلقة بالفرضية

في متوسطات األخطاء  )α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق

لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر  الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .المؤهل العلميالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير 

ولفحص الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا للدرجة 

الحسابية  المتوسطات) 11.4( العلمية باستخدام تحليل التباين األحادي حيث يبين الجدول رقم

  .نتائج تحليل التباين األحادي ) 12.4( ويبين الجدول رقم , واالنحرافات المعيارية
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  المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمتغير  :)11.4(رقمالجدول 

  

  البعد

المتوسط   العدد  الدرجة العلمية

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  

م المسألة قراءة وفه

  الرياضية اللفظية

  0.60  3.59  43  دبلوم

  0.61  3.51  190  بكالوريوس

  0.76  3.39  8  أخرى

  

ترجمة المسألة الرياضية 

  اللفظية

  0.65  3.41  43  دبلوم

  0.64  3.51  190  بكالوريوس

  1.00  3.21  8  أخرى

التخطيط لحل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.74  3.49  43  دبلوم

  0.69  3.54  190  بكالوريوس

  1.00  3.32  8  أخرى

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  دبلوم

  

43  3.47  0.74  

  0.65  3.49  190  بكالوريوس

  0.90  3.41  8  أخرى

  

التأكد من صحة حل 

  المسألة الرياضية اللفظية

  0.84  3.36  43  دبلوم

  0.71  3.46  190  بكالوريوس

  1.00  3.46  8  أخرى

  0.62  3.48  43  دبلوم  الدرجة الكلية

  0.55  3.50  190  بكالوريوس

  0.80  3.37  8  أخرى
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المؤهل  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير):12.4( جدول رقمال

  العلمي 

  

  البعد

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

صائية االح

  المحسوبة

  

قراءة وفهم المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.19  2  0.37  بين المجموعات

0.50  

  

  0.38  238  90.50  داخل المجموعات  0.61

    240  90.87  المجموع

  

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.46  2  0.92  بين المجموعات

1.07  

  

  0.43  238  102.79  داخل المجموعات  0.34

    240  103.71  المجموع

  

التخطيط لحل 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

    0.22  2  0.43  بين المجموعات

0.43  

  

  0.50  238  120.43  داخل المجموعات  0.65

    240  120.86  المجموع

  

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.03  2  0.06  بين المجموعات

0.07  

  

  0.46  238  109.68  داخل المجموعات  0.93

    240  109.74  المجموع

  

التاكد من صحة حل 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

    0.19  2  0.37  بين المجموعات

0.34  

  

  

  0.56  238  134.08  داخل المجموعات  0.71

    240  134.45  المجموع

  0.79  0.21  0.07  2  0.14  بين المجموعات  الدرجة الكلية

  0.33  238  78.54  داخل المجموعات

    240  78.68  المجموع

وهي أكبر من مسـتوى ) 0.79(أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ) 12.4(الجدول رقميبين 

يتم قبول الفرضية الصفرية والتـي نصـها ال توجـد فـروق ذات  وبذلك )α≥ 0.05(الداللة اإلحصائية 
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ت األخطـاء الشـائعة فـي حـل المسـائل في متوسطا ) α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الرياضــية اللفظيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع األساســي مــن وجهــة نظــر المعلمــين فــي محافظــة الخليــل 

  .تعزى لمتغير الدرجة العلمية

  

  خامسة والتي تنص على ال الصفرية النتائج المتعلقة بالفرضية

فــــي متوســــطات األخطــــاء ) α≥ 0.05(ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ال توجــــد فــــروق 

الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل الرياضـــية اللفظيـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الرابـــع األساســـي مـــن وجهـــة نظـــر 

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

لفحص الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لسنوات 

المتوسطات الحسابية ) 13.4(تحليل التباين األحادي حيث يبين الجدول رقم الخبرة باستخدام

  .نتائج تحليل التباين األحادي ) 14.4( ويبين الجدول رقم , واالنحرافات المعيارية
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  ة المتعلقة بمتغير بسنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري :)13.4(رقمالجدول 

  

  البعد

المتوسط   العدد  برةسنوات الخ

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  

قراءة وفهم المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.56  3.49  64  سنوات 5أقل من 

  0.69  3.55  85  سنوات 10_5من 

  0.57  3.51  92  سنوات 10أكثر من 

  

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.59  3.48  64  سنوات 5أقل من 

  0.74  3.51  85  سنوات 10_5من 

  0.61  3.46  92  سنوات 10أكثر من 

  

التخطيط لحل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  0.66  3.48  64  سنوات 5أقل من 

  0.77  3.56  85  سنوات 10_5من 

  0.68  3.52  92  سنوات 10أكثر من 

  

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

  سنوات 5أقل من 

  

64  3.47  0.61  

  0.75  3.50  85  سنوات 10_5من 

  0.64  3.48  92  سنوات 10أكثر من 

  

التأكد من صحة حل 

المسألة الرياضية 

  اللفظية

  سنوات 5أقل من 

  

64  3.46  0.69  

  0.76  3.45  85  سنوات 10_5من 

  0.77  3.42  92  سنوات 10أكثر من 

  

  الدرجة الكلية

  64  سنوات 5أقل من 

  

3.48  

  

0.51  

  0.65  3.52  85  سنوات 10_5من 

  0.53  3.48  92  سنوات 10أكثر من 
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سنوات  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير: ) 14.4(جدول رقم ال

  الخبرة

  

  البعد

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

االحصائية 

  المحسوبة

  

قراءة وفهم 

المسألة الرياضية 

  لفظيةال

    0.07  2  0.14  بين المجموعات

0.18  

  

داخل   0.83

  المجموعات

90.73  238  0.38  

    240  90.87  المجموع

  

ترجمة المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.04  2  0.08  بين المجموعات

0.09  

  

داخل   0.90

  المجموعات

103.62  238  0.44  

    240  103.70  المجموع

  

التخطيط لحل 

ياضية المسألة الر 

  اللفظية

    0.13  2  0.25  بين المجموعات

0.25  

  

داخل   0.77

  المجموعات

120.60  238  0.51  

    240  120.85  المجموع

تنفيذ حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.03  2  0.05  بين المجموعات

0.06  

  

داخل   0.94

  المجموعات

109.70  238  0.46  

    240  109.75  المجموع

ة التأكد من صح

حل المسألة 

  الرياضية اللفظية

    0.04  2  0.07  بين المجموعات

0.07  

  

داخل   0.93

  المجموعات

134.38  238  0.56  

    240  134.45  المجموع

  0.88  0.12  0.04  2  0.08  بين المجموعات  الدرجة الكلية

داخل 

  المجموعات

78.54  238  0.33  

    240  78.62  المجموع
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 مـن رأكبـوهـي ) 0.88(تساوي للدرجة الكلية  المحسوبة أن مستوى الداللة) 14.4(يبين الجدول رقم

توجـــد ال الفرضـــية الصـــفرية التـــي نصـــها  قبـــولوبـــذلك يـــتم  )α≥ 0.05( مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية

فــي متوســطات األخطــاء الشــائعة فــي ) α≥ 0.05(فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

يــة لـــدى طلبـــة الصـــف الرابــع األساســـي مـــن وجهــة نظـــر المعلمـــين فـــي حــل المســـائل الرياضـــية اللفظ

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

  الرئيس الثاني السؤالب المتعلقة نتائجال 2.4

لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على ما األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الرابع األساسي 

  اللفظية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل ؟ المتعلقة بطبيعة المسائل الرياضية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة , واالنحرافات المعيارية, قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابي

كما هو موضح في , لكل فقرة من فقرات المحور الثاني لالستبانة مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا ألهميتها

  ) .15.4(الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على ): 15.4(رقم جدولال

  مرتبة ترتيبًا تنازلياً من االستبانة  نيالثالمحور ا

رقم 

  الفقرة

المتوسطات   الفقرة

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

  الدرجة

تتضمن المسائل الرياضية أكثر من مطلوب   35

  .واحد 

  كبيرة  0.91  3.75

عدد خطوات حل بعض المسائل الرياضية يفوق   34

  قدرة طلبة الصف الرابع المعرفية

  متوسطة  1.02  3.59

الصياغة اللغوية الخاطئة للمسائل الرياضية   28

  اللفظية

  متوسطة  1.06  3.58

تتطلب المسائل الرياضية عدة عمليات حسابية   30

  متتالية للوصول الى الحل

  طةمتوس  0.87  3.57

بعض المسائل الرياضية تتطلب التعبير الكتابي   36

  بجانب كتابة الحل بالصورة الرمزية

  متوسطة  0.83  3.49

  متوسطة  0.99  3.44  عدم التحديد الدقيق للمطلوب المسائل الرياضية  31

  متوسطة  0.87  3.41  مسائل تحتوي على  مفردات غير مألوفة للطلبة  29

  متوسطة  0.93  3.36  وب المسائل الرياضيةعدم التحديد الدقيق للمطل  32

بعض الصور في الكتاب المدرسي ال تعبر   37

  بشكل واضح عن المسألة الرياضية اللفظية

  متوسطة  1.01  3.35

من  كبيراً  تتضمن بعض المسائل الرياضية كماً   33

  المعلومات الزائدة

  متوسطة  1.09  3.21

  متوسطة  0.62  3.47  الدرجة الكلية  

) 35(أن أعلى المتوسطات في استجابات أفراد العينة كانت للفقرة رقم ) 15.4(ول رقم يبين الجد

بمتوسط حسابي مقداره     "  .تتضمن المسائل الرياضية أكثر من مطلوب واحد "التي تنص على 

عدد خطوات " التي تنص على ) 34(وهي درجة كبيرة ، وتالها في الترتيب الفقرة رقم ) 3.75(
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بمتوسط حسابي مقداره "  ائل الرياضية يفوق قدرة طلبة الصف الرابع المعرفيةحل بعض المس

  .وهي درجة متوسطة ) 3.59(

تتضمن "التي تنص على ) 33(وقد كانت اقل المتوسطات الستجابات عينة الدراسة تعود للفقرة رقم 

وهي )  3.21( بمتوسط حسابي مقداره " بعض المسائل الرياضية كما كبيرا من المعلومات الزائدة

وهي درجة )  3.35(بمتوسط حسابي مقداره )  37(وتالها في الترتيب الفقرة رقم . درجة متوسطة

  .متوسطة 

وهي درجة ) 3.47(وكان متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرات هذا المحور بمقدار 

  .متوسطة 

  

  ل الرئيس الثاني  النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني من السؤا 1.2.4

هل تختلف متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية المتعلقة بطبيعة المسألة من 

الجنس والتخصص والمديرية المؤهل العلمي وسنوات ( وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغيرات 

  ) .الخبرة

  :انبثق عن هذا السؤال خمسة فرضيات صفرية كاألتي 

  والتي تنص على الفرضية الصفرية السادسة النتائج المتعلقة ب 

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق

من وجهة نظر  المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس
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داللة الفروق في  الختبارللعينات المستقلة  )ت(ضية قامت الباحثة باستخدام اختبار لفحص الفر 

يوضح ) 17.4(درجات األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة وفقا لمتغير الجنس والجدول رقم 

  .ذلك 

اللة الفروق في درجات دللعينات المستقلة الختبار  )ت(نتائج اختبار ): 16.4(رقم جدولال

  وفقا لمتغير الجنساء الشائعة المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية األخط

المتوسطات   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعيارية

قيمة 

  )ت(

درجة 

  الحرية

مستوى الداللة 

  المحسوبة

  0.69  239  0.39  0.60  3.49  115  ذكور

  0.65  3.46  126  إناث

ـــة  وهـــي أكبـــر مـــن) 0.69(ســـوبة أن مســـتوى الداللـــة المح) 16.4(يبـــين الجـــدول رقـــم مســـتوى الدالل

وبـــذلك يـــتم قبـــول الفرضـــية الصـــفرية والتـــي نصـــها ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة ) 0.05( حصـــائيةاإل

فــــي متوســــطات األخطــــاء الشــــائعة فــــي حــــل المســــائل  )α≥ 0.05(إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

تعـــزى  ين فـــي محافظـــة الخليـــلمـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــ المتعلقـــة بطبيعـــة المســـألة الرياضـــية اللفظيـــة

  .لمتغير الجنس

  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية السابعة والتي تنص على 

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق

نظر من وجهة  المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .تخصصالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير ال
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داللة الفروق في  الختبارللعينات المستقلة  )ت(لفحص الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار 

يوضح ) 17.4(درجات األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة وفقا لمتغير التخصص والجدول رقم 

  .ذلك 

اللة الفروق في درجات دللعينات المستقلة الختبار  )ت(بار نتائج اخت): 17.4(رقم جدولال

  األخطاء الشائعة المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية وفقا لمتغير التخصص

المتوسطات   العدد  التخصص

  الحسابي

االنحراف 

  المعيارية

قيمة 

  )ت(

درجة 

  الحرية

مستوى الداللة 

  المحسوبة

  0.19  239  1.29  0.64  3.52  149  رياضيات

  0.59  3.41  92  خرىأ

ـــة  وهـــي أكبـــر مـــن) 0.19(أن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة ) 18.4(يبـــين الجـــدول رقـــم مســـتوى الدالل

وبـــذلك يـــتم قبـــول الفرضـــية الصـــفرية والتـــي نصـــها ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة ) 0.05(حصـــائيه اإل

ســــائل فــــي متوســــطات األخطــــاء الشــــائعة فــــي حــــل الم )α≥ 0.05(إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

تعـــزى  مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين فـــي محافظـــة الخليـــل المتعلقـــة بطبيعـــة المســـألة الرياضـــية اللفظيـــة

  .تخصصلمتغير ال

  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثامنة والتي تنص على 

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق

من وجهة نظر  المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية لمسائل الرياضية اللفظيةالشائعة في حل ا

  .مديريةالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير ال
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الختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لنوع 

المتوسطات الحسابية )18.4(الجدول رقم المديرية باستخدام تحليل التباين األحادي حيث يبين 

  :نتائج تحليل التباين األحادي ) 20.4( ويبين الجدول رقم , واالنحرافات المعيارية

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمتغير المديرية ):18.4( جدول رقم ال

  

  المديرية

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.68  3.38  58  شمال 

  0.61  3.43  60  وسط

  0.60  3.54  123  جنوب

  0.63  3.47  241  الكل

  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير المديرية: )19.4(جدول رقم ال

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية 

  حسوبةالم

  0.25  1.38  0.54  2  1.07  بين المجموعات

  0.39  238  93.33  داخل المجموعات

    240  94.40  المجموع

هي أكبر من مستوى الداللة ) 0.25(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 19.4(يبين الجدول رقم 

ذات داللة  ال توجد فروق: وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية والتي نصها )α≥ 0.05(اإلحصائية 

في متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل  )α≥ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل تعزى المتعلقة بطبيعة المسألة  الرياضية اللفظية

  .لمتغير المديرية
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  النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية التاسعة والتي تنص على 

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى قال توجد فرو 

من وجهة نظر  المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .المؤهل العلميالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير 

حسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لنوع الختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات ال

المتوسطات الحسابية )20.4(المديرية باستخدام تحليل التباين األحادي حيث يبين الجدول رقم 

  :نتائج تحليل التباين األحادي ) 21.4( ويبين الجدول رقم , واالنحرافات المعيارية

  المؤهل العلمي ارية المتعلقة بمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي):20.4(جدول رقم ال

  

  الدرجة العلمية

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.67  3.38  43  دبلوم

  0.61  3.51  190  بكالوريوس

  0.66  3.23  8  أخرى

  0.65  3.48  241  الكلي 

   مديريةنتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير ال: )21.4(قم الجدول ر 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية 

  المحسوبة

    0.52  2  1.03  بين المجموعات

1.33  

  

  0.39  238  93.37  داخل المجموعات  0.27

    240  94.40  المجموع
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هي أكبر من مستوى الداللة ) 0.27(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 20.4(يبين الجدول رقم 

ذات داللة  ال توجد فروق: وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية والتي نصها )α≥ 0.05(اإلحصائية 

في متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل  )α≥ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

في محافظة الخليل تعزى  من وجهة نظر المعلمينالمتعلقة بطبيعة المسألة  الرياضية اللفظية

  .درجة العلميةلمتغير ال

  النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية العاشرة والتي تنص على 

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق

وجهة نظر  من المتعلقة بطبيعة المسألة الرياضية الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .سنوات الخبرةالمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير 

والختبار هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لنوع 

المتوسطات الحسابية )22.4(المديرية باستخدام تحليل التباين األحادي حيث يبين الجدول رقم 

  :نتائج تحليل التباين األحادي ) 23.4( ويبين الجدول رقم , ريةواالنحرافات المعيا

  سنوات الخبرةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمتغير ا):22.4( جدول رقم ال

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة

  الحسابي

  االنحراف المعياري

  0.62  3.33  64  سنوات 5أقل من 

  0.60  3.64  85  سنوات 10_5من 

  0.61  3.43  92  سنوات 10أكثر من 

  0.61  3.48  241  الكلي
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   نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة شيوع األخطاء حسب متغير المديرية: )23.4(جدول رقم ال

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية 

  المحسوبة

    1.86  2  3.72  موعاتبين المج

4.89  

  

  0.38  238  90.69  داخل المجموعات  0.008

    240  94.41  المجموع

هي أقل من مستوى الداللة ) 0.008(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 23.4(يبين الجدول رقم 

: وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي نصها )α≥ 0.05(اإلحصائية 

في متوسطات األخطاء الشائعة  )α≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروقتوجد 

من وجهة نظر المعلمين في محافظة المتعلقة بطبيعة المسألة  في حل المسائل الرياضية اللفظية

  .سنوات الخبرةالخليل تعزى لمتغير 
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لفروق الثنائية البعدية للمقارنات ل )Tukey(توكي  وإليجاد مصدر هذه الفروق تم استخدام اختبار

  .) 24.4(كما هو موضح في الجدول رقم , الثنائية البعدية

  نتائج اختبار الفروق الثنائية البعدية للمقارنات الثنائية البعدية  ):24.4(الجدول رقم 

  

  سنوات الخبرة
  سنوات) 10(أكثر من   سنوات) 10- 5(من  سنوات)5(اقل من

  0.30 0.09*  ـــــــ  سنوات) 5(اقل من 

  0.20  ـــــــ  0.30*  سنوات) 10- 5(من

) 10(أكثر من 

  سنوات

  ـــــــ  0.20  0.09

  ) α≥ 0.05(للداللة على مستوى *

في  ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 24.4(يتبين الجدول رقم 

  ن خبرتهم متغير سنوات الخبرة وكانت الفروق لصالح المعلمين الذي
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج

  مناقشة النتائج  1:5

  األول  مناقشة نتائج السؤال الرئيس 1.1.5

  ولاأل  الفرعيمناقشة نتائج السؤال  2.1.5

  نيالثا السؤال الرئيس نتائج مناقشة 3.1.5

  مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني 4.1.5

  

  التوصيات   2.5

  حات المقتر  3.5
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج  1:5

األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة إلى هدفت هذه الدراسة التعرف 

, الجنس(ضافة إلى معرفة أثر المتغيرات إالصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعلمين 

  .على هذه األخطاء) سنوات الخبرة, الدرجة العلمية, المديرية, التخصص

حيث قامت الباحثة ببناء استبانه للتعرف على هذه األخطاء وبعد التحليل اإلحصائي لهذه االستبانة 

  .الباحثة بمناقشة النتائج التي تم عرضها في الفصل الرابع من الدراسةقامت 

  

  األول  الرئيس مناقشة نتائج السؤال 1.1.5

ياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من ما األخطاء الشائعة في حل المسائل الر 

  وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل ؟

  من السؤال الرئيس األول البعد األولنتائج مناقشة 

  األخطاء الشائعة في قراءة وفهم المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي

" قراءة وفهم المسألة الرياضية"بي العام لبعد أن المتوسط الحسا) 3.4(يتضح من الجدول رقم 

أعلى " عدم فهم المقروء)"2(فقد أخذت الفقرة رقم ) 0.61(واالنحراف المعياري هو ) 3.52(هو
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المتوسطات الحسابية وربما يعزى ذلك إلى ضعف الحصيلة اللغوية ومهارات فهم المقروء لدى 

لى التعليم التكاملي بين مواد طلبة الصف الرابع كما أنه يمكن أن يكون هناك قلة اعتماد ع, الطلبة

على أدنى المتوسطات الحسابية " تحديد المطلوب في المسألة)"5(وقد حصلت الفقرة رقم . األساسي

وترى الباحثة أن ذلك قد يعود إلى أن المطلوب في المسألة يكون عادًة واضح بشكل جلي ويمكن 

ز بشكل كبير على توضيح المطلوب من المسألة إضافة إلى أن المعلم يرك, تحديده بسهولة

  .الرياضية اللفظية

حيث هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي ) 2009(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة برينديت

يواجهها طلبة الصف الثالث األساسي في حل المسائل اللفظية والتي أشارت إلى صعوبات يواجهها 

  .اللفظيةالطلبة في فهم وقراءة المسائل 

حيث هدفت الدراسة إلى اعداد برنامج لعالج ) 2002(تعارضت هذه الدراسة مع دراسة أبو حمادة 

صعوبات حل المسائل الرياضية اللفظية وكانت من اهم نتائجها انخفاض مستوى صعوبة فهم 

  .وقراءة المسائل الرياضية اللفظية

  من السؤال الرئيس األول  الثانيمناقشة نتائج البعد 

  األخطاء الشائعة في ترجمة المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي

أخطاء في ترجمة المسألة الرياضية "أن المتوسط الحسابي العام لبعد ) 4.4(يتضح من الجدول رقم 

تحديد العالقة  ) "12(الفقرة رقم  حصلتفقد ) 0.65(واالنحراف المعياري هو ) 3.48(هو" اللفظية

الرياضيات  ومعلممع  استشارةوبعد عقد  أعلى المتوسطات الحسابية  "ين أجزاء المسألة الرياضيةب

الصف الرابع األساسي توصلت الباحثة إلى أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن تحديد العالقة بين 
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ة بين أجزاء المسألة ال يكون بالسهولة الواضحة وربما يحتاج إلى مهارات الستخراج تلك العالق

وقد حصلت الفقرة رقم . مثل تحديد العالقة بين المعطيات في المسألة والمطلوب منها أجزاء المسألة

على أدنى  "تمثيل بيانات المسألة على شكل صورة أو رسم مخطط يساعد في حلها)" 11(

الب أن الط االستشارات مع معلمو الرياضيات للصف الرابعوقد أشارت نتائج  المتوسطات الحسابية

شكال توضح له أي مطلوب أو إذا فهم المسألة بالشكل المطلوب فهو لن يحتاج إلى رسومات وأ

، وبحكم تعاملي مع التالميذ استنتجت أن الطالب اذا استطاع تحديد العالقة بين اجزاء معطيات

  .المسألة فهو لن يحتاج إلى أشكال ورسومات توضح له المطلوب

اللتان اوضحتا ضعف ) 2009(ودراسة برينديت ) 2001(لعايدي اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ا

  .قدرة الطلبة على ترجمة المسائل الرياضية وتحديد العالقة بين اجزاءها 

والتي ابرزت وجود اخطاء في تمثيل بيانات ) 1999(وتعارضت مع دراسة فيرشافيل واخرون 

  . المسألة الرياضية لدى الطلبة 

  من السؤال الرئيس األول ثمناقشة نتائج البعد الثال

  األخطاء الشائعة في التخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية

األخطاء في التخطيط لحل " أن المتوسط الحسابي العام لبعد ) 5.4(يتضح من الجدول رقم 

) 14(الفقرة رقم  حازتفقد ) 0.70(واالنحراف المعياري هو ) 3.52(هو" المسالة الرياضية اللفظية

على أعلى المتوسطات الحسابية وترى الباحثة أن السبب في ذلك " م خطوات حل المسألةتنظي" 

يعود إلى أن طرق التدريس المتعلقة بالمسائل اللفظية لم تستطع أن تقنع وتدرب الطالب على حل 

ين المسائل بالطرق المناسبة لحل المسألة اللفظية كما ان تسرع الطلبة وعدم إتقانهم للمفاهيم والقوان
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وقد حصلت الفقرة رقم . الرياضية المرتبطة بحل المسألة مما أدى إلى وجود مثل هذه األخطاء

على أدنى المتوسطات الحسابية وربما " تحديد العمليات الحسابية الالزمة لحل المسألة) " 15(

ية يعزى السبب في ذلك إلى أن المعلمون يركزون بشكل كبير على تحديد وتوضيح العمليات الحساب

  .أدى إلى انخفاض إمكانية وجود أخطاء لدى الطلبةمما الالزمة للحل ويبدون أهمية كبيرة لها 

التي أظهرت ) 2002( تعارضت هذه الدراسة مع دراسات سابقة ومن هذه الدراسات دراسة عبد اهللا 

) 1999(وجود أخطاءفي تذكير واستدعاء القوانين والحقائق الرياضية ودراسة فيرشافيل وآخرون 

  .التي أوضحت أن من ابرز األخطاء تحديد العملية الحسابية المناسبة لحل المسالة 

  سؤال الرئيس األول من ال الرابع مناقشة نتائج البعد

  األخطاء الشائعة في تنفيذ حل المسألة الرياضية اللفظية

المسألة  أخطاء في تنفيذ حل"أن المتوسط الحسابي العام لبعد ) 6.4(يتضح من الجدول رقم 

)" 21(الفقرة رقم  حصلتفقد ) 0.67(واالنحراف المعياري هو ) 3.49(هو" الرياضية اللفظية

على أعلى المتوسطات الحسابية " استخدام االستراتيجيات المناسبة لحل المسائل الرياضية اللفظية

يعود إلى ضعف وترى الباحثة بالرجوع إلى اراء المعلمين في بؤر النقاش إلى أن السبب في ذلك قد 

الطالب العام في الرياضيات وعدم قدرة الطلبة على استخدام االستراتيجيات المناسبة في حل 

المسألة وربما ضعف الطلبة في التفكير المنطقي وٕاهمال المعلمين في تدريب الطلبة على 

 )22( رقم الفقرة حصلتبينما . أخطاء في هذا السياق االستراتيجيات المناسبة للحل أدى إلى وجود

على أدنى المتوسطات الحسابية وترى  "التركيز واالنتباه أثناء تنفيذ حل المسألة الرياضية اللفظية"
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تثيرات في المسألة التي تستفز الطلبة لسبب في ذلك قد يعود إلى بعض المالباحثة إلى أن ا

  .وتحفزهم وتلفت انتباههم إلى حل المسألة بالشكل المطلوب

التي توصلت نتائجها إلى أن من ابرز أخطاء ) 2004(ة مع دراسة محمود اتفقت هذه الدراس

  .الطلبة استخدام االستراتيجيات المناسبة لحل المسالة الرياضية 

والتي توصلت إلىأن من أكثراألخطاء وصعوبة ) 2011(تعارضت هذه الدراسة مع دراسة الثبيتي 

  .عند الطلبة تكمن في إجراء العمليات الحسابية 

  من السؤال الرئيس األولقشة نتائج البعد الخامس منا

  األخطاء الشائعة في التأكد من صحة حل المسألة الرياضية اللفظية

أخطاء التأكد من صحة حل "أن المتوسط الحسابي العام لبعد ) 7.4(يتضح من الجدول رقم 

الفقرة رقم  لتحصفقد ) 0.74(واالنحراف المعياري هو ) 3.44(هو" المسالة الرياضية اللفظية

أعلى المتوسطات الحسابية ربما يعزى ذلك إلى أنه " اكتشاف األخطاء المنطقية في الحل)" 26(

. من الصعوبة أن يتم اكتشاف وتحديد الخطأ في المسألة بسبب تسرع الطالب في التوصل للحل

سابية ويعود أدنى المتوسطات الح" تصحيح األخطاء التي تم كشفها)" 27(بينما أخذت الفقرة رقم 

  .ذلك إلى أنه بعد اكتشاف الخطأ يصبح من السهولة بمكان تصحيح الخطأ الذي تم كشفه

اتفقت هذه الدراسة مع ما أشارت إليه مراجعة األدبيات النظرية وبؤر نقاش الى ان تصحيح 

  .األخطاء أسهل بكثير من اكتشاف الخطأ 
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   الذي نص على يس األولفرعي األول من السؤال الرئال مناقشة السؤال 2.1.5

هل تختلف متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظيـة لـدى طلبـة الصـف الرابـع 

, المديريـة, التخصص, الجنس(األساسي من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل تبعا لمتغيرات 

  ؟) سنوات الخبرة, الدرجة العلمية

قامـت الباحثـة بتحويـل أسـئلة الدراسـة إلـى فرضـيات صـفرية  األولالفرعي لإلجابة عن سؤال الدراسة 

  :وتمت مناقشة هذه الفرضيات الخمس كاألتي )  α≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

  

  والتي نصت على األولى الصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

وســـطات األخطـــاء فـــي مت )  α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

الشـــائعة فـــي حـــل المســـائل الرياضـــية اللفظيـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الرابـــع األساســـي مـــن وجهـــة نظـــر 

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

دالة إحصائيًا في  فروق تكشف النتائج عن وجودولم للعينات المستقلة  )ت(تم استخدام اختبار 

ي حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع متوسطات درجات األخطاء الشائعة ف

وهي أكبر من ) 0.93(مستوى الداللة للدرجة الكلية حيث كان, األساسي تعزى لمتغير الجنس

أن المعلمين تم قبول الفرضية الصفرية وترى الباحثة أن السبب قد يعود إلى وبذلك ) 0.05(

عليمات التي يتلقونها تكون من نفس المصدر يخضعون لنفس المنهاج في التدريس كما أن الت
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والجهة المسؤولة وهي وزارة التربية والتعليم وأسلوب التخطيط والتحضير للمادة والمنهاج يكون موحد 

  .األنظمة التعليميةو لدى جميع المعلمين بكونهم يخضعون لنفس القوانين 

  

  صت علىوالتي نالثانية  الصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر 

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير التخصص

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا كانت وكشفت للعينات المستقلة  )ت(تم استخدام اختبار

الفرضية البديلة التي لصالح معلمي تخصص الرياضيات وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول 

في متوسطات )  α≥ 0.05(تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة الصف الرابع األساسي من وجهة األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلب

ولعل ذلك يعود إلى أن المعلمين حملة  .نظر المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير التخصص

شهادة الرياضيات هم على دراية أكبر من غيرهم في أساسيات هذه المادة وبذلك يكونون األقدر 

  .على تحديد األخطاء الشائعة لدى الطلبة مهما كانت درجتها
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  والتي نصت علىالثالثة  الصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر 

  .متغير المديريةالمعلمين في محافظة الخليل تعزى ل

تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي للكشــف فيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

بين متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى طلبـة الصـف )  α≥ 0.05(الداللة 

دالـة إحصـائيًا تعـزى فـروق وقد كشفت النتائج عـن عـدم وجـود الرابع األساسي تعزى لمتغير المديرية 

مســـتوى الداللـــة وهـــي أكبـــر مـــن ) 0.93( المحســـوبة لمتغيـــر المديريـــة ألن قيمـــة الداللـــة اإلحصـــائية

وتــرى تــم قبــول الفرضـية الصــفرية لعــدم وجــود فـروق دالــة إحصــائيًا وبــذلك )  α≥ 0.05(اإلحصـائية 

يـل تخضـع لـنفس الـوزارة إلـى أن جميـع مـديريات التربيـة فـي محافظـة الخل الباحثة أن السبب قـد يعـود

وهي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي لـذلك فإنهـا تضـبط بـنفس القـوانين واألنظمـة التـي يـتم إصـدارها مـن 

  . قبل الوزارة

  

   والتي نصت على  الرابعةالصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

متوسطات األخطاء  في ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر 

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير الدرجة العلمية
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تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي للكشــف فيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

بين متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى طلبـة الصـف )  α≥ 0.05(الداللة 

فـروق دالـة إحصـائيًا مؤهل العلمي وقد كشفت النتائج عن عـدم وجـود ساسي تعزى لمتغير الالرابع األ

مسـتوى  وهـي أكبـر مـن) 0.79( المحسوبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية ألن قيمة الداللة اإلحصائية

تم قبول الفرضـية الصـفرية لعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا وبذلك )  α≥ 0.05( ئيةالداللة اإلحصا

المعلمـــين يتبعـــون نفـــس أســـاليب وطـــرق  بعـــضأن إلـــى  وتـــرى الباحثـــة أن الســـبب فـــي ذلـــك قـــد يعـــود

حيـث أن , التـدريس بغـض النظـر عـن الدرجـة العلميـة سـواء كانـت دبلـوم أو بكـالوريوس او غيـر ذلـك

ـــدر  ـــة تخصـــص الرياضـــيات تكـــون شـــاملة وبســـيطة ويمكـــن تدريســـها بعـــد المعلومـــات التـــي ت س لطلب

  .الحصول على أي درجة علمية في الرياضيات

  

  والتي نصت علىالخامسة الصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

في متوسطات األخطاء  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لمسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع األساسي من وجهة نظر الشائعة في حل ا

  .المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

تم استخدام تحليل التباين األحادي للكشف فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

ل المسائل الرياضية لدى طلبة الصف بين متوسطات األخطاء الشائعة في ح)  α≥ 0.05(الداللة 

سنوات الخبرة ولم تكشف النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى  الرابع األساسي تعزى لمتغير

سوبة هي أكبر من مستوى الداللة حالخبرة ألن قيمة الداللة اإلحصائية الم لمتغير سنوات
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وترى دم وجود فروق دالة إحصائيًا وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية لع) α≥ 0.05(اإلحصائية 

السبب قد يعود إلى أن معلمي الرياضيات للصف الرابع يدرسون األساسيات في  أن الباحثة

كما اكتشاف األخطاء في هذه المرحلة ال يحتاج , الرياضيات وهذا سهل عليهم اكتشاف األخطاء

  .إلى خبرة كبيرة ودراية في مادة الرياضيات

  

   ني والذي نص علىالرئيس الثا السؤال مناقشة نتائج 3.1.5

ما درجة األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المسألة مـن وجهـة 

  نظر المعلمين في محافظة الخليل ؟

األخطاء " أن المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني من االستبانة ) 16.4(يتضح من الجدول رقم 

لبة الصف الرابع األساسي المتعلقة بطبيعة المسائل الرياضية اللفظية من وجهة الشائعة لدى ط

الفقرة  حصلتفقد ) 0.62(حراف المعياري هو واالن) 3.47(هو" نظر المعلمين في محافظة الخليل

وربما يعزى ذلك إلى أنه عند وجود " تتضمن المسائل الرياضية أكثر من مطلوب واحد)" 35(رقم 

واحد في المسألة يتعدى ذلك القدرات اإلنمائية لطلبة الصف الرابع األساسي وعدم  أكثر من مطلوب

الفقرة رقم حصلت بينما . تالية للوصول إلى الحلقدرة الطالب على استخدام عدة عمليات حسابية مت

وربما يعود السبب في ذلك إلى " تتضمن المسائل الرياضية كمًا كبيرًا من المعلومات الزائدة)" 33(

أنه حتى لو كان هناك معلومات زائدة في المسألة فإن ذلك ال يؤثر على قدرة الطالب على التمييز 

  .بين المعلومات الهامة والمطلوبة للوصول للحل بما أنه متدرب على طريقة الحل الصحيح
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) 2007(ودراسة المجنوني ) 2006(اتفقت هذه الدراسة مع دراسات سابقة مثل دراسة العسيري 

ناولت هذه الدراسات صعوبات حل المسائل اللفظية الناتجة عن عوامل البنيوية الخاصة حيث ت

بالمسائل الرياضية اللفظية حيث كانت نتائج هذه الدراسات وجود صعوبات في حل المسائل 

  .الرياضية اللفظية التي يكون فيها أكثر من مطلوب

يث هدفت الدراسة إلى معرفة أنواع ح) 1985(تعارضت هذه الدراسة مع دراسة فيشوبين واخرون 

البيانات في المسألة الرياضية اللفظية وتوصلت إلى أن المسائل التي يوجد فيها بيانات كثيرة كانت 

  .أكثر أخطاء في المسائل األخرى

  

   الفرعي الثاني من السؤال الرئيس الثاني مناقشة السؤال 4.1.5

 المتعلقـة بطبيعـة المسـألة سائل الرياضـية اللفظيـةهل تختلف متوسطات األخطاء الشائعة في حل الم

الدرجـة و  المديريـةو  التخصـصو الجـنس (من وجهة نظر المعلمين فـي محافظـة الخليـل تبعـا لمتغيـرات 

  ؟) سنوات الخبرةو  العلمية

إلـى فرضـيات صـفرية عنـد مسـتوى  هقامـت الباحثـة بتحويلـ الفرعـي الثـانيلإلجابة عـن سـؤال الدراسـة 

  :وتمت مناقشة هذه الفرضيات الخمس كاألتي )  α≥ 0.05(الداللة 
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  والتي نصت على  سادسةالالصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

فـــي متوســـطات األخطـــاء  )  α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

ن وجهــة نظــر المعلمــين فــي مــ المتعلقــة بطبيعــة المســألة الشــائعة فــي حــل المســائل الرياضــية اللفظيــة

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

دالة وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق للعينات المستقلة والجدول  )ت(تم استخدام اختبار 

المتعلقة إحصائيًا في متوسطات درجات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية 

) 0.05(وهي أكبر من ) 0.69(مستوى الداللة  حيث كان, تعزى لمتغير الجنس بطبيعة المسألة

طبيعة بناء المسألة  أنتم قبول الفرضية الصفرية وترى الباحثة أن السبب قد يعود إلى وبذلك 

الرياضية ال تتعلق بجنس واضعها فإن كان ذكر أو أنثى فهو يخضع لنفس أسلوب التدريس ويريد 

  .تدريب الطالب على حلها واختبار قدرته على ذلك تحقيق نفس الهدف من وضعه للمسألة وهو 

  

  والتي نصت على سابعةالالصفرية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

فـــي متوســـطات األخطـــاء  )  α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

وجهــة نظــر المعلمــين فــي مــن  المتعلقــة بطبيعــة المســألة الشــائعة فــي حــل المســائل الرياضــية اللفظيــة

  .تخصصمحافظة الخليل تعزى لمتغير ال

دالة إحصائيًا  فروقوقد كشفت النتائج عن عدم وجود للعينات المستقلة  )ت(تم استخدام اختبار 

 المتعلقة بطبيعة المسألةفي متوسطات درجات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية 



100 
 

تم قبول وبذلك ) 0.05(وهي أكبر من ) 0.19(مستوى الداللة  نحيث كا, تخصصتعزى لمتغير ال

طبيعة المسألة ليس له عالقة  أنالفرضية الصفرية وترى الباحثة أن السبب قد يعود إلى 

بالتخصص ذلك ألن المسألة سيتم وضعها من منهاج واحد بغض النظر عن تخصص المعلم فهو 

  .مقيد بالمعلومات التي بين يديه بالكتاب 

  

  منة والتي نصت علىالثا الصفرية ناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيةم

في متوسطات األخطاء )  α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهة نظر المعلمين في المتعلقة بطبيعة المسألة الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية 

  .مديريةمحافظة الخليل تعزى لمتغير ال

تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي للكشــف فيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

المتعلقـة بطبيعـة بـين متوسـطات األخطـاء الشـائعة فـي حـل المسـائل الرياضـية )  α≥ 0.05(الداللة 

تعـزى لمتغيـر  فـروق دالـة إحصـائياً وقد كشفت النتائج عـن عـدم وجـود تعزى لمتغير المديرية  المسألة

مسـتوى الداللـة اإلحصـائية وهـي أكبـر مـن ) 0.25( المحسـوبة المديرية ألن قيمة الداللـة اإلحصـائية

)0.05 ≤α  ( تم قبول الفرضية الصـفرية لعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا ويعـود السـبب إلـى وبذلك

نظمــة التــي يخضــع لهــا عنــد قيــام المعلــم ببنــاء المســألة الرياضــية فإنــه يخضــع لــنفس القــوانين واأل أن

  .جميع المعلمين في محافظة الخليل بغض النظر عن المديرية 

  :والتي نصت على  الصفرية التاسعة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية
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في متوسطات األخطاء  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهة نظر المعلمين في  المتعلقة بطبيعة المسألةة الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظي

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير الدرجة العلمية

تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي للكشــف فيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

الصـف  بين متوسطات األخطاء الشائعة في حل المسائل الرياضية لدى طلبـة)  α≥ 0.05(الداللة 

فـروق دالـة إحصـائيًا وقد كشفت النتائج عـن عـدم وجـود الرابع األساسي تعزى لمتغير الدرجة العلمية 

مسـتوى  وهـي أكبـر مـن) 0.27( المحسوبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية ألن قيمة الداللة اإلحصائية

دالـة إحصـائيًا  قتـم قبـول الفرضـية الصـفرية لعـدم وجـود فـرو وبـذلك ) α≥ 0.05( الداللة اإلحصـائية

إلــى أنــه عنــد وضــع المســألة يــتم الرجــوع إلــى المــادة والمنهــاج فالمــادة التــي يــتم وضــع ويعــود الســبب 

المسألة منها هي واحدة وطريقة وأسـلوب وضـع المسـألة معـروف ومحـدد كمـا أن الرياضـيات للصـف 

  .الرابع يكون أساسيات في الرياضيات وال يحتاج إلى خبرة علمية معينة

  

  والتي نصت على  عاشرةال الصفرية ة النتائج المتعلقة بالفرضيةمناقش

في متوسطات األخطاء  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهة نظر المعلمين في  المتعلقة بطبيعة المسألةالشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية 

  .الخبرة  محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات

أقل تم استخدام تحليل التباين األحادي وتبين أن هناك فروق دالة إحصائيًا كانت لصالح الفئة من 

د جضية البديلة التي تنص على أنه تو سنوات وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفر  5من 
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شائعة في في متوسطات األخطاء ال )α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل  المتعلقة بطبيعة المسألةحل المسائل الرياضية اللفظية 

الذي أشارت فيه النتائج إلى أنه  توكيوبناًء على ذلك تم عمل اختبار , تعزى لمتغير سنوات الخبرة

من لديهم خبرة أقل لصالح فئة  سنوات) 10-5(وفئة من ) سنوات 5أقل من (يوجد فروق بين فئة 

ربما يكون لديهم دراية أكبر وأكثر من وهذا يشير إلى أن المعلمون ضمن هذه الفئة  سنوات 5من 

غيرهم لكونهم في بداية الوظيفة فهم بحاجة إلى اإثبات قدراتهم واستخدام أفضل الوسائل واألساليب 

  .لتوصيل أفكارهم بسهولة وسالسة إلى التالميذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   صيات التو  2:5

  :بما يأتي الباحثة  توصي الدراسة  ه نتائجعن في ضوء ما أسفرت
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 فهم المقروءاللفظية على كل من  زيادة تركيز المعلمين أثناء التدريس المسائل الرياضية )1

واستخدام , حل المسالةوتنظيم خطوات , المسالة الرياضية وتحديد العالقة بين أجزاء

واكتشاف األخطاء المنطقية في , ئل الرياضية اللفظيةسب لحل المسااالستراتيجيات المنا

 .الحل 

العصف  ,مثل التعلم التعاوني, التدريس واالستراتيجيات الحديثة تبني المعلمين لطرق )2

وتوظيفها في حل المسائل ، التعليم التكاملي استخدام استراتيجيات حل المشكلة ,الذهني

 .اللفظية

مائية المنهج الدراسي بما يتواءم مع الخصائص الن تقديم المسائل الرياضية اللفظية في )3

 .ومن واقع حياة الطلبة , لطلبة الصف الرابع األساسي

وتشخيص األخطاء الشائعة التي يعاني منها , ضرورة تدريب المعلمين على تقويم الطلبة )4

 . ومعرفة أسبابها والعمل على تالفيهافي حل المسألة اللفظية الطلبة 

استخدام أساليب وطرق تعليمية جذابة تحفز الطلبة على استخدام حث المعلمين على  )5

 .إستراتيجية حل المشكلة في حل المسائل الرياضية اللفظية

  ضرورة مراعاة الخلفية البيئية والثقافية عند صياغة المسائل اللفظية مما يعين  )6

  .على قراءتها وسهولة فهمها

هتمين بكتابة القصص لألطفال عند      ضرورة إشراك المتخصصين في اللغة العربية والم )7

  .تأليف الكتب الرياضية المشتملة على المسائل اللفظية 

ضرورة اهتمام معلمي الرياضيات بالمسائل الرياضية اللفظية وتدريب الطالب على حلها  )8

وٕاقناعهم بأهميتها وٕازالة الفكرة السائدة لدى كثير من الطالب عن المسائل الرياضية 

 .بة ال يمكن حلهاها صعاللفظية بأن
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  الدراسةمقترحات  3.5

 الدراسية والمواد المراحل في الطلبة لدى األخطاء الشائعة عن للكشف مماثلة دراسات إجراء -

  .المختلفة

 الدراسية المراحل في الرياضياتاألخطاء الشائعة  لعالج مقترحة برامج تتضمن دراسات إجراء -

  .المختلفة

  .الرياضيات ميتعلالمختلفة لتالئم  التدريس وأساليب استراتيجيات في البحث -

 مقارنة الرياضيات تدريس في المشكالت حل إستراتيجية استخدام أثر توضح دراسات إجراء -

  .المختلفة بطرق التدريس
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  المراجع 

  المراجع العربية: أوًال 

  المراجع األجنبية : ثانيًا 
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 لعربية المراجع ا: أوال 

مكتبة  2ط  . تدريس الرياضيات في التعليم قبل الجامعي . )1985(، مجدي عزيزإبراهيم •

 .النهضة المصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر

 

 لعالج صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية  برنامج مقترح. )2002(، إبراهيمأبو حمادة •

غير منشورة  ، كلية التربية ، ) ة ماجستير رسال( ، الثامن األساسي بغزة لدى طلبة الصف

 .جامعة األقصى بالتنسيق مع جامعة عين شمس ، غزة

 

األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في تعلم  ).1990(مدحت ،الخير أبو •

، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط ، المجلد  ووضع مقترحات لعالجها مفاهيم المجموعات

 .مصر, ) 6(،العدد )2(

  

, دار القلم,2طـ,تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحلة االبتدائية). 1986(أحمد,أبو العباس •

 3.الكويت

 

، مكتبة الفالح للنشر   مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها .)1994(أبو زينة، فريد  •

 .والتوزيع ، الكويت
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دار الفرقان   1، طـ دريسهاالرياضيات مناهجها وأصول ت. )1982(أبو زينة، فريد كمال •

 .عمان ، األردن ,للنشر والتوزيع 

 

، دار الفرقان 1، طـمناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ).1999(عبد الكريمأبو سل، محمد  •

 .للنشر والتوزيع ، عمان، األردن

 

الجبرية  برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم. ) 2001(، أشرفأبو عطايا •

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،   لبة الصف السابع األساسي بغزةلدى ط

 .جامعة األقصى بالتنسيق مع جامعة عين شمس ، غزة

 

عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة اإلعدادية في حل مسائل  .)2003(، حسن أبو ناموس •

جستير غير منشورة ، رسالة ماالرياضيات اللفظية في دولة األمارات العربية المتحدة ، 

 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان

 

حل  فاعلية استخدام مدخل كتابة المشكلة في تحسين أداء. )2002(اإلبياري، محمود أحمد •

، االبتدائي المسائل اللفظية الحسابية واالتجاه نحو حل المشكلة لدى تالميذ الصف الثالث

 .الخامس  مجلة تربويات الرياضيات، المجلد
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 االبتدائية األخطاء الشائعة في عمليتي الضرب والقسمة في المرحلة .)1969(أمين، عزيزة •

 .،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس، مصر

 

، دار  1ط , استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات, .)2003(بدوي، رمضان مسعد •

 . الفكر للنشر والتوزيع

  

دار الفكر  :األردن، أهمية المسائل اللفظية في الرياضيات). 1990(مسعدبدوي، رمضان  •

 .للنشر والتوزيع 

 

محمد المفتي : ترجمة, 2ط, الجزء األول, طرق تدريس الرياضيات .)1989(فريدريك ,بل •

 .الدار العربية للنشر والتوزيع,ومحمود سليمان 

  

لدى  لمشكالت الرياضية اللفظيةتحديد صعوبات حل ا .)2011(الثبيتي، فوزية عبد الرحمن •

 تلميذات الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمات ومشرفات الرياضيات بمدينة

 .جامعة ام القرى ، السعودية ,، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الطائف 

 

دن تحليل أخطاء تالميذ الصف السادس االبتدائي في األر  .)1983( سامي احمد الحايك، •

, العادية  في جمع وطرح الكسور العادية والعالقة بين اكتسابهم في جمع وطرح الكسور

 .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك، اربد ، األردن
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دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بأداء تالميذ الصف الثاني " .)2000(محمود محمد, حسن •

المجلد , مجلة كلية التربية بأسيوط, "ية المفتوحةاالبتدائي في حل جمل الجمع والطرح الحساب

 .العدد األول , 16

 

 تقويم أخطاء الصف الثالث من التعليم األساسي في مقرر .)1984(خضراوي، زين العابدين •

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة الوادي، مصر, الرياضيات 

 

 لةأج األخطاء الشائعة في حل المسعالبرنامج مقترح ل .)2007(رصرص، حسن رشاد •

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة ،فلسطين , التربية 

 

بالعمليات  األخطاء الشائعة لدى طلبة الصفين الخامس والسادس. )2003(، تهانيالسعيد •

سالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة النجاح ، نابلس، ر , الحسابية األربع

 .فلسطين 

 

، دار الفجر للنشر طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ). 1995(حسن ،سالمة •

 .والتوزيع ،القاهرة ، مصر
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، الجامعة المفتوحة، طرابلس   المدخل لتدريس الرياضيات). 1996(الشارف، احمد العريفي •

 .لبيبا 

  

 فاعلية إستراتيجية مقترحة في تنمية المقدرة الرياضية ومهارة ).2005(شتات، رباب محمد •

، رسالة ماجستير غير منشورة،  حل المسائل اللفظية الرياضية لتالميذ المرحلة االبتدائية

 .جامعة قناة السويس، بور سعيد ، مصر

  

دار النهضة القاهرة،  ،جيات تدريسهاالرياضيات أهدافها واستراتي .)1985(، إحسانشعراوي •

 . العربية للنشر والتوزيع

  

 : الرياض,2طــ, االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات). 1989(أحمد  محمودشوق،  •

 .دار المريخ للنشر

  

،  1، طــطرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات). 2001(الصادق، إسماعيل محمد •

 .دار الفكر العربي: القاهرة

  

األخطاء الشائعة في مادة الرياضيات وعالقتها ببعض ). 1999(عبد الرسول, بد االلهع •

رسالة ماجستير غير  ,األساليب المعرفية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  .مصر,منشورة جامعة سوهاج 
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المسائل  العالقة بين قدرة الطالب على القراءة وقدرته على حل ).1990(عبد العزيز، محمد •

 .  ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرياض السعودية الرياضية اللفظية

  

دار الميسرة للنشر  :عمان ,1ط, تعليم الرياضيات لجميع األطفال  ).2004(وليم, عبيد •

 .والتوزيع

  

 .ةصرية االنجلو الممكتب :القاهرة,1ط, تربويات الرياضيات ). 2000.(وليم وآخرون, عبيد •

  

مكتبة , مصر, 4طـ ,تربويات الرياضيات). 1996(عبيد ومحمد المفتي وسمير إيليا ,مولي •

 . االنجلو المصرية 

 

على  اثر أسلوب الصياغة للمسائل والمشكالت الرياضية. )2002(عسيري، خالد بن معدي •

امعة ج, ، رسالة ماجستير غير منشورة  تحصيل تالميذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائية

 .ام القرى ، السعودية 

  

كلية , 1ط ,التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة). 1995(عزو إسماعيل , عفانة •

 .فلسطين ,التربية الجامعة اإلسالمية بغزة
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التكوين ألعاملي لصعوبات التفكير في حل المسالة الرياضية ) 1996(، عزو إسماعيل عفانة •

والتربوي،  ، مجلة التقويم والقياس النفسيالثانوي بغزة لدى طلبة الصفين الثاني والثالث 

 ،   8، العدد  الجامعة اإلسالمية بغزة
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   )1(رقم ملحق 

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا

  استطالعية استبانه

اللفظية في  سائل الرياضيةالم حل الشائعة في األخطاء لتحديد استطالعية استبانه

  األساسي الرابع الصف طلبةالرياضيات لدى 

  وبعد،،، طيبة تحية

 طلبة لدى  اللفظية ياضيةالشائعة في حل المسائل الر  األخطاء " بعنوان دراسةب الباحثة تقوم

  الصف

 جمع الدراسة هذه إجراء تطلب وقد من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل، األساسي الرابع

المسائل  حل في الرابع طلبة الصف تواجهها الشائعة التي األخطاءعن  األولية المعلومات بعض

  الرياضيات لمنهج وفقاً  اللفظية

 األسئلة المفتوحة بعض من تتألف التي االستبانة هذه الباحثة متصم المطلوبة، البيانات ولجمع

  اإلجابة في بالمساعدة التكرم سعادتكم من وآمل اللفظية، سائلالم حل الشائعة األخطاء حول

 مجال في الميدانية خبراتكم ضوء في األسئلة لهذه الممكنة اإلجابات بتحديد االستبانة هذا عن

  تدريس

 تكون فقط، العلمي البحث أغراض تخدم بيانات من جمعه سيتم ما بأن اً علم سعادتكم وأحيط 

  .معي تعاونكم لحسن ومقدر وشاكر واالمتنان، التقدير وافر مني ولكم .كاملة سرية محل

                                      

  سحر العملة: الباحثة                                                                   
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   الرياضيةالمسائل  فھم في لدى طلبة الصف الرابع األساسي األخطاء الشائعة ما -1

  اللفظية؟

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

 الرياضيةالمسألة  لحل التخطيط في األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الرابع األساسي  ما -2
  ؟ اللفظية

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

 اللفظية الرياضية المسألة حل تنفيذ في سي لدى طلبة الصف الرابع األسا األخطاء الشائعة  ما -3
  ؟

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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بشكل  اللفظية الرياضية المسألة حل فيلدى طلبة الصف الرابع األساسي  األخطاء الشائعة ما -4
  ؟ عام

........................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

  ؟  عوامل ذاتية إلى تعود والتي اللفظية الرياضية المسائل خطاء الشائعة في حلاأل ما -5

......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

 اللفظية الرياضية حل المسائل ساسي فيلدى طلبة الصف الرابع األ الشائعة  خطاءاأل ما - 6
  الرياضية اللفظية ؟ لمسالةترتيب اعن   والناتجة

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

 اللفظية الرياضية سائلالم حل فيلدى طلبة الصف الرابع األساسي  األخطاء الشائعة ما -7
  التدريس ؟ طرق عن والناتجة

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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........................................................................................................  

  

 والمتعلقة اللفظية الرياضية لمسائلا حل فياألخطاء الشائعة لدى الصف الرابع األساسي  ما -8
  الدراسية ؟ بالكتب

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  اللفظية الرياضية لمسائلا حل فياألخطاء الشائعة لدى الصف الرابع األساسي  ما -9

  كل عام ؟تتعلق في العمليات الحسابية بش 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

   إضافتھا ترون أخرىأخطاء شائعة  - 10

......................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

  

  

  

  



121 
 

 

  )2(ملحق رقم 

  جامعة القدس

  ستبانة الدراسة ا                 عمادة الدراسات العليا

  :ة /ة المحترم /حضرة المعلم 

 الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية في األخطاء" بعنوان ة بإجراء دراستقوم الباحثة 

وذلك " من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل  األساسيالرياضيات لدى طلبة الصف الرابع 

  .التدريس من جامعة القدس أساليبكمتطلب للحصول على درجة الماجستير في 

كل فقرة وتحت درجة  أمام) X( ، بوضع  انةالتفضل باإلجابة عن االستب ميرجى من حضرتك    

لغايات البحث العلمي البيانات الواردة لن تستخدم إال التقدير التي تراها مناسبة ، علما بان 

  . وستعامل بسرية تامة

  وشكرا لكم على حسن تعاونكم

  لعملةسحر ا: الباحثة                                                                    

  إبراهيم عرمان: إشراف الدكتور 

  : القسم االول 

  في المكان المناسب)  X(  إشارةالرجاء وضع : المعلومات العامة 

        أنثىالجنس               ذكر                     

 التخصص           رياضيات               أخرى   

  الخليل           جنوب الخليل             شمال الخليل             المديرية    

  الدرجة العلمية      دبلوم                  بكالوريوس         أخرى

  سنوات 10من  أكثرسنوات        )  10 – 5(سنوات       من  5اقل من :  ةسنوات الخبر 
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 ن عوامل ذاتية لدى الطلبة الشائعة في حل المسائل الرياضية اللفظية الناتجة ع األخطاء:  أوال

  

  الرقم

  

  األخطاء
  درجة   الخطأ

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

  في قراءة وفهم المسألة الرياضية اللفظية أخطاء  
            قراءة المفردات اللفظية للمسألة  1

            عدم فهم المقروء  2

وضع تصور للمسألة الرياضية   3

  اللفظية قبل الفهم

          

            تحديد المعطيات في المسألة   4

            تحديد المطلوب في المسألة   5

            الربط بين أجزاء المسألة  6

بالمصــــــــــــــطلحات  اإللمــــــــــــــام ضــــــــــــــعف  7

  الرياضية التي تتناولها المسألة

          

تحديد المعلومات الالزمة لحل المسألة   8

  الرياضية

          

  فظيةأخطاء في ترجمة المسألة الرياضية الل  
صياغة المسألة اللفظية بلغة الطالب   9

  الخاصة 

          

            تحديد الرموز التي تعبر عن المسألة   10

تمثيل بيانات المسألة على شكل   11

  صورة أو رسم مخطط يساعد في حلها

          

تحديد العالقة بين أجزاء  المسألة   12

  الرياضية

          

  

  

  

  ة اللفظية أخطاء التخطيط لحل المسألة الرياضي
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استرجاع القوانين والمفاهيم والعالقات   13

  الرياضية المرتبطة بحل المسألة

          

            تنظيم خطوات حل المسألة  14

تحديد العمليات الحسابية الالزمة لحل   15

  المسألة

          

            تحديد طريقة الحل المناسبة   16

            تحديد الخطوات الالزمة لحل المسألة   17

  طاء تنفيذ حل المسألة الرياضية أخ  
العمليات الحسابية المتضمنة  إجراء  18

  في حل المسائل الرياضية اللفظية 

          

في  الالزمةتذكر المفاهيم والحقائق   19

  حل المسالة الرياضية اللفظية

          

حل ل المناسبة ستراتيجياتاالاستخدام   20

  المسائل الرياضية اللفظية

          

والتكامل بين عدة  عمليات  التطبيق  21

حسابية  في الوقت نفسه لحل المسالة 

  الرياضية مثل الجمع والتقريب

          

االنتباه أثناء تنفيذ حل و تركيز ال  22

  اللفظية المسألة الرياضية

          

  أخطاء التأكد من صحة حل المسألة الرياضية اللفظية  

            التأكد من معقولية الجواب  23

ن صحة الخطوات العمليات م التحقق  24

  الحسابية التي تم تنفيذها 

          

            في الحل األخطاء المنطقية اكتشاف  25

            تصحيح األخطاء التي تم كشفها  26
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  الرياضية اللفظية ألةحل المسائل الرياضية اللفظية المتعلقة بطبيعة المس أخطاء: ثانيا 

  قليلة جدا  يلةقل  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  األخطاء الرقم

الصياغة اللغوية الخاطئة   27

  اللفظية لمسائل الرياضيةل
          

مسائل تحتوي على  مفردات   28

  لطلبةلغير مألوفة 
          

تتطلب المسائل الرياضية عدة   29

عمليات حسابية متتالية للوصول 

  الحل إلى

          

عدم التحديد الدقيق للمطلوب   30

  المسائل الرياضية
          

طلب حل بعض المسائل يت  31

من  أكثرالرياضية استخدام 

  واحد  آنطريقه للحل في 

          

تتضمن بعض المسائل الرياضية   32

  كما كبيرا من المعلومات الزائدة
          

عدد خطوات حل بعض المسائل   33

الرياضية يفوق قدرة طلبة الصف 

  الرابع المعرفية

          

تتضمن المسائل الرياضية أكثر   34

  وب واحد من مطل
          

بعض المسائل الرياضية تتطلب   35

التعبير الكتابي بجانب كتابة 

  الحل بالصورة الرمزية 

          

بعض الصور في الكتاب   36

واضح المدرسي ال تعبر بشكل 

  عن المسألة الرياضية اللفظية
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  )3(ملحق رقم 

  أعضاء لجنة التحكيم

  عملمكان ال  الدرجة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  جامعة القدس  دكتوراه  إبراهيم الصليبي.د  1

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  تيسير أبو ساكور. د  2

  شمال الخليل/ معلمة  بكالوريوس  حنان الطروه .أ  3

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  رجاء عسيلي. د  4

  شمال الخليل/مشرف تربوي  بكالوريوس  سحر زماعرة.أ  5

  جامعة القدس المفتوحة  توراهدك  عادل ريان. د  6

  شمال الخليل/مشرف تربوي  دكتوراه  عادل الفوارعة. د  7

  شمال الخليل/مشرف تربوي  ماجستير  عدلي قباجة.أ  8

  جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان. د  9

  جامعة القدس  دكتوراه  محسن عدس. د  10
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  )4( ملحق رقم 

اط فقرات اداة الدراسة حول درجة األخطاء الشائعة في نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتب

  حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الرابع

  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  رقم الفقرة  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  رقم الفقرة

1  0.55  0.001  15  0.66  0.001  

2  0.39  0.001  16  0.73  0.001  

3  0.51  0.001  17  0.68  0.001  

4  0.66  0.001  18  0.66  0.001  

5  0.61  0.001  19  0.71  0.001  

6  0.65  0.001  20  0.73  0.001  

7  0.55  0.001  21  0.67  0.001  

8  0.67  0.001  22  0.67  0.001  

9  0.57  0.001  23  0.69  0.001  

10  0.69  0.001  24  0.66  0.001  

11  0.58  0.001  25  0.59  0.001  

12  0.95  0.001  26  0.51  0.001  

13  0.62  0.001  27  0.54  0.001  

14  0.77  0.001        
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  :فهرس المالحق

رقم 

  الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق

  117  االستبانة االستطالعية  1

  121  استبانه الدراسة  2

  125  أعضاء لجنة التحكيم  3

  126  اط فقرات االستبانةنتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتب  4

  127  تسهيل المهمة من الجامعة إلى مديرية شمال الخليل  5

  128  تسهيل المهمة من الجامعة إلى مديرية  الخليل  6

  129  تسهيل المهمة من الجامعة إلى مديرية جنوب الخليل  7

  130  تسهيل المهمة من مديرية شمال الخليل إلى المدارس  8

  131  يرية الخليل إلى المدارستسهيل المهمة من مد  9

  132  تسهيل المهمة من مديرية جنوب الخليل إلى المدارس  10
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  :فهرس الجداول 

رقم 

  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  .خصائص العينة   1.3

  

46  

  حجم العينة حسب االستبانات المستردة   2.3

  

47  

  52  ميزان التصحيح   3.3

1.4  
نحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد االسـتبانة المتوسطات الحسابية واال

  مرتبة ترتيبا تنازليا

55  

2.4  
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة علــى البعــد األول 

  من االستبانة

57  

على البعد الثاني العينة  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات   3.4
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