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  ملخص الدراسة

المصاحبة لهذه  واستراتيجيات التفكيراألخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية األساسية 

  األخطاء لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في القدس

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

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

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

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

  :األسئلة اآلتية حاولت الدراسة اإلجابة على

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

  ؟ المفاهيم الجبرية األساسية

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

  ؟هم في المفاهيم الجبرية األساسية ألخطائ

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

  ؟ المسائل أو مسائل مشابهة مرة أخرى

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

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

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

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

  .عشوائية ممن أجابوا بطريقة خاطئة عن العديد من فقرات االختبار

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

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

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

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

  .الشائعة وأنماط تكرارها لدى الطلبة الفلسطينيين

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

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

  ".الحل المنقوص"باإلضافة إلى عدم إكمال الحل 

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

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

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

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

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

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

  .أصول عميقة في البنية المعرفية

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

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

  .لالستراتيجيات أثناء المقابالت وذلك بتقديمهم الستراتيجيات حل صحيحة

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

  .ومعرفة طرق معالجتها الهائل من األخطاء،وجود هذا الكم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


