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 ۖ◌ قَالُوا سبحانَك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا (
يمكالْح يملالْع أَنْت إِنَّك (  

) 32( سورة البقرة                        
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  مستخلص الدراسة

في تصویب التصورات  راتیجیات الحل االبتكاريالدراسة  إلى الكشف عن فاعلیة است ھدفت
، لذلك فقد حاول الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات بمدینة الطائف 

  : لباحث اإلجابة عن األسئلة التالیة ا

 ؟ ثانوي في مادة الریاضیاتالما التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني ـ  1

لدى طالب الصف تصویب التصورات الخطأ  المستخدمة في بتكاريما استراتیجیات الحل االـ  2
 ؟  في مادة الریاضیاتالثاني الثانوي 

لدى طالب الصف تصویب التصورات الخطأ  في   بتكاريالما فاعلیة استراتیجیات الحل اـ  3
  في مادة الریاضیات  ؟الثاني الثانوي 

  . التجریبي شبھ  ھج الوصفي التحلیلي ـ المنھجالمن :منھج الدراسة 

ً من طالب الصف الثاني الث) 102( تكونت عینة الدراسة من:  الدراسة عینة انوي بمدینة طالبا
  . طالباً للمجموعة الضابطة )  50( طالباً للمجموعة التجریبیة و)  48(  الطائف تمثلت في

   . لى التصورات الخطأاختبار التعرف ع: أدوات الدراسة 

  : ما یلي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  أھمھا  :نتائج الدراسة 
تصوراً من التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طالب الصف الثاني الثانوي )  22( ـ حصر 

  . في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 
تصوراً من التصورات الخطأ للتعمیمات الریاضیة لدى طالب الصف الثاني )  12( ـ حصر 

  . كثیرات الحدود ودوالھا  الثانوي في وحدة
بین متوسطي درجات طالب ) ∝  05.=(ـ وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار التعرف على التصورات 
  . الخطأ في مادة الریاضیات ، لصالح المجموعة التجریبیة 

بین متوسطي درجات طالب ) ∝  05.=(داللة إحصائیة عند مستوى داللة ـ وجود فرق ذي 
الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة ) البعدي/القبلي (المجموعة التجریبیة في التطبیق 

  .الریاضیات ، لصالح التطبیق البعدي  
  : ن أبرزھااحث عدداً من التوصیات موفي ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج قدم الب

ي تدریس الریاضیات لقدرتھا على إثارة التفكیر لدى ف راتیجیات الحل االبتكاريتوظیف است
  .  الطالب وبالتالي المساعدة في تصویب التصورات الخطأ لدیھم 
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 Abstract  
Title of the study: The Effectiveness of Creative Problem Solving Strategy in Correcting Wrong 
Perceptions with Second Secondary Graders in the Course of Mathematics at Taif . It aimed to identify 
the effectiveness of creative problem solving strategy in correcting wrong perceptions with second 
secondary graders in the Course of Mathematics at Taif. Therefore, The resrecaher tried to answer the 
following questions:  

1- What are the wrong perceptions with second secondary graders in Mathematics Course?  
2- What are the strategies of creative problem solving that are suggested to correct the wrong 

perceptions with second secondary graders in Mathematics Course?  
3- What is the effectiveness of creative problem solving strategy that are suggested to correct the 

wrong perceptions with second secondary graders in Mathematics Course?  

Methodology of the Study: Quasi-experimental method 

Sample of the study: It consists of (102) students of the second secondary school students at Taif city. 
They have been divided into two groups; the experimentalgroup (48) students and the control group (52) 
students.  

Tools of the study: The researcher prepared a test for identifying the wrong conceptions on the level of 
mathematical conceptions. Also, he prepared a teachers' guide, which clarify the using of creative 
problem solving strategies  in teaching the unit of Polynomials & their functions in the course of 
mathematics for second secondary year.  

The statistical methods: The researcher used Cronbach'salphaequation for measuring the reliability of 
the study tools, Arithmetic Averages for analysis of study data, standard deviations, T-Test for 
independent samples in order to compare between the means scores of the study sample for the 
experimental and control group either in the pre or posttest, and for the correlate samples in order to 
compare the means scores of the study sample for the control group (pre- post) as well as using h2.  

Results of the study: The study reached to important results from which:  

- Determine (22) wrongperceptions of mathematical conceptions  with second secondary school 
graders in the Unit of Polynomial and its functions.  

- Determine (22) wrong perceptions of mathematical circulars with second secondary school 
gradersin the Unit of Polynomial and its functions. 

- There are statistically significant difference at (∝= 0.05) between the mean scores of the control 
group and the experimental group in the pre and post application for the test of identifying the 
wrong perceptions in Mathematics course. The differences were in favor of the experimental 
group.  

- There are statistically significant difference at (∝= 0.05) between the mean scores of the control 
group and the experimental group in the pre and post application for the test of identifying the 
wrong perceptions in Mathematics course. The differences were in favor of the post application.  

- These results identify the effectiveness of creative problem solving strategy in correcting wrong 
perceptions with second secondary graders in the Course of Mathematics 

In the light of the study results, the resrecaher recommends the followings:  

Using creative problem solving strategies  in teaching mathematics course as it has the ability to activate 
the students' thinking and motivation.  

Conducting similar studies that related to the theory of treating wrong perceptions with students within 
other mathematical courses and different ages. 
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G اإلهداءS  

 إىل من مهدا يل طريق العلم واملعرفة بعد ا  

  .. من ذلال يل الصعاب بدعواهتما الصاحلة 

  ..والتضحية شعارمها من كان  اإليثار 

  .. من تعجز كلمات الشكر أن تفيهما حقهما 

 إىل من أعيش لكسب رضامها بعد رضى ا ..  

  هما  وأسدل عليهما لباس الصحة والعافية ياحلبيبني أمد ا يف عمر والدي

  زوجيت الغالية ... والصدق والوفاء ... إىل جسر احملبة والعطاء 

  أصحاب السجايا احلسان .. إىل الينبوع الذي  ال ينضب بالعطاء واحلنان 

  أشقائي وشقيقاتي .. كنزي لأليام 

  أبنائي األعزاء ... وقرة عيين ... قليب وفؤادي  إىل فلذات

  ) باسل ، راما ، سعود ، رميا ( 

  األهل واألصدقاء والزمالء ... إىل من دعموني بتشجيعهم املتواصل نفسياً ومعنوياً 

  إىل الباحثني عن املعرفة والعاملني يف حمراب العلم والتعليم
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  g الشكر والتقديرs  
الھدى ،  الحمد # وكفى ، والصالة والسالم على نبیھ المصطفى ، وعلى آلھ وصحبھ أنوار

رتُم إِن عذَابِي لَشديد(  قال تعالى.اقتفى ومن سار على نھجھم و رتُم لَأَزِيدنَّكُم وَلئن كَفَ ن ربكُم َلئن شكَ  وإِذْ تَأَذَّ

 َّعلي من نعمھ العظیمة ، ومنَّ  فالشكر # عز وجل بما أسبغ بھ علي) 7: سورة إبراھیم (  )

ً من قول المصطفى صلى . بمواصلة تعلیمي ، وأعانني على إنجاز ھذا العمل المتواضع  وانطالقا
  ) . ال یشكر هللا من ال یشكر الناس ( هللا علیھ وسلم 

ً علي إن كان لي من كلمة شكر وتقدیر أضعھا في صدر ھذه الرسالة  وبعد فإني أجد لزاما
لوالدي الكریمین اللذین كانا لي خیر عوٍن بتشجیعھما الدائم فإني أسجلھا بكل اعتزاز وحب وتقدیر 

، وأجزل  ھمایلي لمواصلة الدراسة ودعواتھما الصادقة لي بالتوفیق والفالح ،  أطال هللا في عمر
  . لھما األجر والمثوبة ، وأسبغ علیھما لباس الصحة والعافیة 

اذ الدكتور علي رفي سعادة األستكما یشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر ألستاذي ومش
ً في علمھ وخلقھ ، بذل الجھد وقدمبن إسماعیل سرور   الذي وجدت فیھ أستاذاً فاضالً معطاًء سخیا

تحمل عبء اإلشراف على ھذه الرسالة، وتابع إنجازھا خطوةً و التوجیھ السلیم والرأي السدید ،
  . ه هللا عني خیر الجزاء بخطوة منذ كانت فكرة حتى أصبحت واقعاً ملموساً ، فجزا

كما أتوجھ بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ممثلة في كلیة التربیة التي منحتني فرصة 
إكمال دراستي العلیا ، وأتقدم بخالص الشكر والتقدیر لرئیس قسم المناھج وطرق التدریس بالجامعة 

دق وتشجیع وحرص على ، والشكر موصول لكافة أعضاء ھیئة التدریس لما قدموه من عوٍن صا
  . تذلیل كافة الصعاب التي تعترض طالب الدراسات العلیا 

/ الدكتور: اقشة الرسالة  وال یفوتني أن أتقدم بخالص شكري وتقدیري لعضوي لجنة من
قشة الرسالة وإثرائھا لتفضلھما بمنا إبراھیم بن سلیم الحربي/ ، والدكتور عباس بن حسن غندورة 

 راسة لما أبدوه من آراٍء وملحوظاتالد للسادة المحكمین ألداة والشكر موصول قیمة ،ال بخبراتھما
  . علمیة سدیدة 

 فترة إعدادكما أتوجھ بخالص الشكر والتقدیر إلى جمیع أفراد أسرتي لما عانوه معي طوال 
مبعثرة ، فلھم الدراسة ، وأخص بالذكر زوجتي الغالیة التي صبرت واحتسبت وھي تلملم أوراقي ال

وأخیراً وفي نھایة البدایة أقدم جزیل الشكر لكل من أسھم وعاون في إنجاز  مني أصدق الدعوات ،
ھذه الدراسة وإخراجھا بصورتھا النھائیة ممن ال یتسع المجال لتسمیتھم ، وأسأل هللا أن یجزیھم 

ھؤالء من ذكرتھم من أصحاب الفضل ، أما من غفلت یر الجزاء إنھ سمیع مجیب الدعاء ،عني خ
عنھم من غیر قصد فلھم مني كل الشكر والتقدیر ، أسأل هللا العظیم أن أكون قد وفقت في ھذه 
الدراسة على أكمل وجھ ، وأن تكون خالصة لوجھ هللا ، فما كان من توفیق فمن هللا ، وما كان من 

                                                         . ر دعونا أن الحمد # رب العالمین خطأ أو نسیان فمن نفسي والشیطان  ، وآخ
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  قائمة المحتویات

  رقم الصفحة   الموضوع 
   د  مستخلص الرسالة باللغة العربیة 

  ھـ  مستخلص الرسالة باللغة االنجلیزیة 
   و  اإلھداء 

  ز  الشكر والتقدیر 
  ح  قائمة المحتویات 

  ك  قائمة الجداول 
  ل  قائمة المالحق 

  ) مدخل الدراسة (  األولالفصل 
  2  مقدمة 

  8  مشكلة الدراسة وتساؤالتھا 
  8  فروض الدراسة 
  8  أھداف الدراسة 
  9  أھمیة الدراسة 
  9  حدود الدراسة 

  10  مصطلحات الدراسة 
  ) أدبیات الدراسة ( الفصل الثاني 

    اإلطار النظري 
 TRIZنظریة تریز : المحور األول 

  TRIZ 13نشأة نظریة تریز 
  TRIZ 14مراحل التطور لنظریة تریز 

  TRIZ 17مفھوم نظریة تریز 
  TRIZ 17أھداف نظریة تریز 

  TRIZ  18االفتراضات األساسیة في نظریة تریز 
  TRIZ 20مستویات اإلبداع في نظریة تریز 

  21  في حل المشكالت  TRIZ خطوات نظریة تریز
  22  االستراتیجیات اإلبداعیة 
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  تابع قائمة المحتویات
  TRIZ 26استخدامات نظریة تریز 

  المفاھیم والتعمیمات الریاضیة : المحور الثاني 
  المفاھیم الریاضیة : أوالً 

  28  تعریف المفھوم 
  28  أھمیة المفاھیم الریاضیة 

  30  خصائص المفاھیم 
  30  أنواع المفاھیم الریاضیة 

  31  استخدامات المفاھیم الریاضیة 
  32  مكونات المفاھیم الریاضیة 

  33  مستویات تكوین المفاھیم 
  34  العوامل المؤثرة في تعلم المفاھیم في الریاضیات 

  التعمیمات الریاضیة : ثانیاً 
  35  مفھوم التعمیم الریاضي 
  35  مكانة التعمیم الریاضي 

  35  عالقة عناصر المحتوى الریاضي بالتعمیم الریاضي 
  36  أھداف تدریس التعمیمات الریاضیة 

  36  أنواع التعمیمات الریاضیة 
  37  خطوات تدریس التعمیمات الریاضیة 

  التصورات الخطأ :  المحور الثالث
  39  مفھوم التصورات الخطأ 

أھمیة التعرف على التصورات الخطأ لدى الطالب في تدریس 
  الریاضیات 

40  

  41  مصادر التصورات الخطأ وأسباب تكونھا 
  42  خصائص التصورات الخطأ 

  44  أسالیب تشخیص التصورات الخطأ 
  45  كیفیة تعدیل التصورات الخطأ 

  46  استراتیجیات تعدیل التصورات الخطأ 
االعتبارات والنصائح التي تساعد المعلم على تعدیل التصورات 

  الخطأ لدى الطالب 
49  

  51  الدراسات السابقة 
  59  التعقیب على الدراسات السابقة 

  ) اجراءات الدراسة ( الفصل الثالث 
  63  منھج الدراسة 
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  63  مجتمع الدراسة 
  63  عینة الدراسة

  64  متغیرات الدراسة 
  64  وموادھا  الدراسةأدوات 

  81  ضبط متغیرات الدراسة 
  82  الدراسة  خطوات تطبیق أدوات
  84  األسالیب اإلحصائیة 

  ) عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا ( الفصل الرابع 
  87  اإلجابة عن السؤال األول

  87  اإلجابة عن السؤال الثاني 
  88  اإلجابة عن السؤال الثالث 

  88  ومناقشتھا وتفسیرھا  األولعرض نتائج الفرض 
  90  ومناقشتھا وتفسیرھا عرض نتائج الفرض الثاني 

  )ملخص النتائج والتوصیات ( الفصل الخامس 
  95  النتائج 

  95  التوصیات 
  96  المقترحات 

  قائمة المراجع والمالحق 
  98  المراجع 
  110  المالحق 
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  قائمة الجداول
رقم 

الجدول 
رقم   الموضوع 

  الصفحة 
  64  بیان تفصیلي ألفراد العینة   1-3
  67  نتائج تحلیل المحتوى من قبل الباحث   2-3
  67  نتائج تحلیل المحتوى من قبل الباحث ومعلم آخر   3-3
النسب المئویة للتصورات الخطأ في مستوى المفاھیم للعینة   4-3

  االستطالعیة 
71  

مستوى التعمیمات للعینة النسب المئویة للتصورات الخطأ في   5-3
  االستطالعیة

74  

  76  معامل الصعوبة لفقرات االختبار  6-3
  78  معامل التمییز لفقرات االختبار   7-3
  79  معامل االرتباط لفقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار   8-3
  80  حساب الثبات بطریقة معامل ألفا كرونباخ   9-3
نتائج اختبار ت للمقارنة بین درجات التطبیق القبلي للمجموعة   3- 10

  الضابطة والمجموعة التجریبیة 
81  

) القبلي ـ البعدي( نتائج اختبار ت للمقارنة بین درجات التطبیق  1-4
  للمجموعة التجریبیة

88  

نتائج اختبار ت للمقارنة بین درجات التطبیق البعدي للمجموعة   2-4
  والمجموعة التجریبیةالضابطة 

90  

  92  لقیاس فاعلیة حجم األثر ) إیتا تربیع (نتائج   3-4
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  قائمة المالحق
رقم 

الملحق   
رقم   الموضوع 

  الصفحة 
  112  أسماء السادة المحكمین   1
  116  تحلیل المحتوى بداللة المفاھیم والتعمیمات   2
  119  استبیان مفتوح  3
اختبار التعرف على التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني   4

  الثانوي في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا في صورتھ األولیة 
121  

التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني اختبار التعرف على   5
  في صورتھ النھائیة   الثانوي في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا

133  

  146  دلیل المعلم   6
  208  الخطابات الرسمیة الخاصة بتطبیق الدراسة   7
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  الفصل األول 

  ) مدخل الدراسة ( 

  

 مقدمة  •
 مشكلة الدراسة وتساؤالتھا   •
 فروض الدراسة   •
 أھداف الدراسة  •
 أھمیة الدراسة   •
 مصطلحات الدراسة   •
حدودالدراسة •
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   : مقدمة 

تتألف الریاضیات من مجموعة أنظمة ریاضیة ، یتم تطبیقھا في جمیع التخصصات العلمیة  

والنظام الریاضي بصفة عامة عبارة عن بناء استنتاجي یقوم على مجموعة من المسلمات 

واالفتراضات ، وتھتم الریاضیات بدراسة موضوعات عقلیة إما أن یتم ابتكارھا كاألعداد والرموز 

 2001األمین ، (تجرد من العالم الخارجي كاألشكال أو العالقات القائمة بین أجزائھا   الجبریة ، أو

  ) .  63م ، ص 

تتجلى أھمیة الریاضیات من خالل تطبیقاتھا في واقع الحیاة الیومیة التي یحتاج إلیھا و 

الفرد على نحو دائم ؛ فالكثیر من األنشطة الیومیة تتطلب استخدام الریاضیات ، ومثال على ذلك 

ت ـ المعامالت المالیة ، وتقدیر المسافات ، وحساب الزمن الالزم لألنشطة المختلفة ،وتعد الریاضیا

كمادة دراسیة ـ ذات أھمیة في جمیع المستویات والمراحل التعلیمیة ، وتزداد أھمیتھا في المرحلة 

االبتدائیة ، حیث تعتبر من المواد األساسیة التي یتم االھتمام بھا ، فھي تكسب التالمیذ األساسیات 

یة التالیة ، كما تعتبر في الریاضیات بما یمكنھم من مواصلة دراسة الریاضیات في المراحل التعلیم

  ) .  1ھـ ، ص  1423عسیري ، (الریاضیات ذات أھمیة كبیرة في تعلم المواد الدراسیة األخرى 

اضیات ، ومنذ الثمانینات من القرن العشرین بدأت حركة عالمیة لتطویر تعلم وتعلیم الری

لمستمر الذي تشھده تطوراً ملموساً واكب التطور ا شملت أھداف تدریس الریاضیات والتي تطورت

فقد تطورت "  وأھدافھ وطرق التدریس وأسالیبھ ، المناھج في مفھومھا وصیاغتھا وأغراض التعلیم

أھداف تعلیم الریاضیات من مجرد التركیز على الدقة والسرعة في إجراء العملیات الحسابیة ، إلى 

داف األساسیة لتعلیم التركیز على الفھم ، والقدرة على حل المشكالت التي تمثل أحد األھ

  ) .  2ھـ ، ص  1423عسیري ، " ( الریاضیات 

ولھذا فقد احتلت قدرة التالمیذ على حل المشكالت الریاضیة حیزاً كبیراً من اھتمام الباحثین 

والممارسین في مجال تدریس الریاضیات ، فضالً عن العدید من المجالس والھیئات القومیة المعنیة 

في  " NMSI "العدید من الدول ، كالمركز القومي للعلوم والریاضیات  بتدریس الریاضیات في

( كیة بالوالیات المتحدة األمری "   "NCTMوالمجلس القومي لمعلمي الریاضیات  بریطانیا ،

   "NCTM"ویعتبر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات ، )  2م ، ص  2003المصري ، 

یة قدرة التالمیذ على حل مختلف أنواع المشكالت من بین أھم بالوالیات المتحدة األمریكیة ، أن تنم

  ) .  KIM,2003,P1( أھداف تعلیم الریاضیات في مختلف المراحل التعلیمیة 
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من  عدّ ویرجع االھتمام بحل المشكالت الریاضیة إلى أن حل المشكالت الریاضیة یُ 

عندما یكون أمامھ ھدف یسعى إلى السلوكیات المعتادة في حیاة الفرد ؛ فھو سلوك یحتاجھ أي فرد 

وفي ھذا الصدد فإن الریاضیات تعد . تحقیقھ ولكن توجد بعض العقبات التي قد تحول دون تحقیقھ 

وحل المشكلة الریاضیة عملیة  ذا السلوك ، وممارستھ بشكل منظم ،حقالً خصباً للتدریب على ھ

لمواجھة موقف غیر عادي ، وھو یلقي  یستخدم فیھا الفرد معلوماتھ السابقة ، ومھاراتھ المكتسبة

المجنوني ، ( الضوء على أھمیة تعلیم التالمیذ حل المشكالت الریاضیة في مراحل التعلیم المختلفة 

  . لیتمكنوا من القدرة على استخدامھا في حل مشكالتھم في المواقف المختلفة )  2ھـ ، ص  1428

مفاھیم الریاضیة الجدیدة ، ویعمل على یمكن القول إن حل المشكالت یعد ھدفاً لتعلم ال

تدریب التالمیذ على المھارات الحسابیة ، فضالً عن مساھمتھ الكبیرة في انتقال أثر التعلم ، 

 2003المصري ، ( تلمیذ وتشجیع حب االستطالع لدیھ واكتشاف معارف جدیدة ، وإثارة فضول ال

لتي تزود الطالب بالخبرات والمعارف ویعد مقرر الریاضیات من أھم المقررات ا، )  18م ، ص 

والمھارات المختلفة التي تنمي نموھم العقلي وتجعلھم أفراداً قادرین على التفكیر بشكل جید ،  مما 

یجعل ھناك حاجة ماسة الستخدام طرق تدریسیة أكثر فاعلیة عند تدریس ھذه المقررات ، وذلك من 

ستنتاج والوصول للحقائق وحثھ على استخدام خالل مشاركة الطالب في الحوار والمناقشة واال

مھارات التفكیر المختلفة ، والبعد عن الطرق التقلیدیة التي تجعلھ فاقداً لروح البحث والتفكیر 

  . المنطقي السلیم 

وفي ظل عصر التقدم السریع والتطور التكنولوجي والتدفق المعرفي الھائل والحاجة إلى 

ومبدعة تفكر بأسلوب علمي تساعدھم على حل مشكالتھم بطریقة إیجاد أفراد ذوي عقلیة مفكرة 

یسعى  العربیة في غایة األھمیة ، حیث إیجابیة ، لذا كان مشروع تطویر المناھج التعلیمیة في الدول

إلى تقدیم مناھج على مستوى عاٍل من الجودة ، ومواكبة لالنفجار المعرفي التكنولوجي الحدیث 

ویعد مشروع تطویر مناھج  عملیة التعلیمیة وتحقیق اھدافھا ،في تحسین اللمساعدة المعلم والطالب 

یھدف إلى بناء و لسعودیة أحد ھذه المشاریع ، الریاضیات والعلوم الطبیعیة في المملكة العربیة ا

جیل إیجابي قادر على حل مشكالتھ ومشكالت مجتمعھ ووطنھ ، ویسعى إلى إكساب الطالب 

تنمیة مھارات التفكیر وحل المشكالت : زمة التي تنمي عقولھم مثل المھارات والمعارف الال

وقد طال ھذا التطور أیضاً البحث ، )  441ـ  440ھـ ، ص  1428شاھین ، الشدوخي ، ( وغیرھا 

التربوي ، فقد شھد خالل العقدین األخیرین تحوالت رئیسیة بالنظر للعملیة التعلیمیة من قبل 

حوالت إثارة التساؤل حول العوامل المؤثرة على التعلم مثل خصائص الباحثین ، وتضمنت تلك الت
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إلى إثارة التساؤل حول ما ) كشخصیتھ ، ووضوح تعابیره ، وحماستھ ، وطریقة ثنائھ ( المتعلم 

، وقدرتھ على التذكر ، وقدرتھ  معرفتھ السابقة ، وفھمھ البسیط(  :یجري بداخل عقل المتعلم مثل 

، ) ت ودافعیتھ وانتباھھ ، وأنماط تفكیره وكل ما یجعل التعلم لدیھ ذا معنى على معالجة المعلوما

وقد أسھم الباحثون بشكل واضح في ھذا المجال ، وظھر ذلك من خالل تركیزھم على كیفیة تشكیل 

البنا ( معاني ھذه المعاني للمفاھیم الریاضیة عند المعلم ، ودور المعلومات السابقة في تشكیل ھذه ال

وكما سبقت اإلشارة  فإن مناھج الریاضیات في مختلف المراحل والمستویات ، ) م   2012، 

مناھجھا ، التعلیمیة تشھد تطوراً مستمراً یواكب التطور المتسارع في التربیة وطرقھا وأسالیبھا و

ستمراریة تحدید طبیعة الصعوبات التي یواجھھا الطالب في تعلم لذا توجد حاجة ماسة ال

ولعل أھم ما یمیز الریاضیات ، وفي حل المشكالت بصورة خاصة ،  بصورة عامة الریاضیات

الحدیثة أنھا لیست مجرد عملیات روتینیة منفصلة أو مھارات بل ھي أبنیة محكمة یتصل بعضھا 

واللبنات األساسیة لھذا البناء ھي المفاھیم . ببعض اتصاالً وثیقاً مشكلة في النھایة بنیاناً متكامالً 

اضیة ، إذ إن المبادئ والتعمیمات والمھارات الریاضیة تعتمد اعتماداً كبیراً على المفاھیم في الری

إن الكتساب المفاھیم الریاضیة ، )  25م ، ص  2003أبو زینة ، (  تكوینھا واستیعابھا أو اكتسابھا 

یاضیات أھمیة كبیرة كونھا إحدى مكونات المعرفة الریاضیة التي تساعد على فھم طبیعة الر

وتطورھا ، وإكساب المعلم والمتعلم خبرات علمیة یمكن لھا أن تثري البنیة المعرفیة لدى الطالب 

من ھنا كان البحث جاداً في كیفیة ایصال المفاھیم الریاضیة  خالل تحفیز عملیة النمو الذھني ، من

بس قد یحصل في للطالب بالشكل الذي یضمن سالمتھا من ناحیة الشكل والمضمون ، وإزالة أي ل

  . ذلك 

ویمكن للطالب أن یتعلموا المفاھیم في مراحل مختلفة من النمو ، شریطة أن یَُعرف ویمثل 

كل مفھوم بطریقة متفقة مع النمو الذھني والنضج الریاضي لطالب تلك المرحلة ، ولإلفادة من ھذا 

العقل اإلنساني ، ظھرت بعض النمو التتابعي في المفاھیم الریاضیة فضالً عن النمو الذي یحدث في 

، وتحتوي المناھج  ) 130م ، ص  1986بل ، (   النماذج لتعلیم وتعلم المفاھیم والمبادئ الریاضیة

الدراسیة العدید من المفاھیم المحسوسة والمجردة ، وتتصف الریاضیات بمفاھیمھا المجردة 

دئ وقوانیین وقواعد ونظریات الضروریة لفھم وإدراك مكونات المعرفة الریاضیة األخرى من مبا

وتقوم المفاھیم بوظیفة أساسیة في إبرازالمادة التعلیمیة ، وتعمل على تحسین قدرات  ،وتعمیمات 

الطالب في التحصیل والتعلم وزیادة دافعیتھم ،لذلك اھتم الباحثون والتربویون بالمفھوم وبناء 

م، ص  2009لوا ، (  أسالیب صحیحة مھ ضمن أسس حدیثة والطریقة التعلیمیة التي تسھم في تعل

2  ( .  
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ولما كان االھتمام قد تركز على تعلم المفاھیم ، فقد اتجھ المربون في المؤسسات التربویة 

إلى توجیھ العملیة التعلیمیة لتتوافق مع السیاسة التعلیمیة الجدیدة التي تؤكد على ضرورة تعلم 

یفھا وكیفیة تعلمھا ، والبحث عن أفضل الطرق المفاھیم بالبحث والتحلیل من حیث معناھا وتصن

ونظراً ،)  48م ، ص  2007صوالحة وبني خالد ، (  ووضوح  واألسالیب في تعلم المفاھیم بدقة

لما للمفاھیم الریاضیة من أھمیة كبیرة في تكوین البنیة األساسیة للریاضیات ، فقد تناولھا 

توصلوا إلى أن المتعلم یأتي إلى الصف وبحوزتھ الریاضیون والتربویون بالبحث والتحلیل ، ولقد 

فالمفھوم . أفكار وتصورات بدیلة عن المفاھیم الریاضیة تتعارض مع التصورات العلمیة السلیمة 

وما یرتبط بھ من فھم ومعنى لدى المتعلم ال یتم بشكل فجائي ، بل یتكون ببطء وفقاً لنظام منطقي 

المفھوم على خبرات سابقة ، وتبنى في نفس الوقت خبرات تبنى فیھ الخبرات الجدیدة المصاحبة ب

  ) . 23م ، ص  1994الدمرداش ، ( أخرى الحقة 

التصورات البدیلة األبحاث التربویة في السنوات األخیرة على ظاھرة العدید من ولقد أكدت 

 تتفق وال تتسق ال البدیلة أو المفاھیم القبلیة تكون لدیھم مجموعة من المفاھیم ، حیث أن  المتعلمون 

وقد القت التصورات الخطأ للمفاھیم ،) م 2003تون ، زی( مع المعرفة العلمیة التي أثبتھا العلماء 

الریاضیة اھتماماً كبیراً من التربویین والمھتمین بعملیتي التعلیم والتعلم ، حیث أشارت الدراسات 

علیھا المعلمون ما یریدون ، أن الطلبة ال یأتون إلى المدرسة وعقولھم صفحات بیضاء ینقش 

ولكنھم یحملون الكثیر من المفاھیم من واقع حیاتھم وخبراتھم الیومیة وھذا أمر طبیعي ، ألن 

األطفال یتعاملون مع موجودات البیئة وظواھرھا ومتغیراتھا ، فیكونون مفاھیم خاصة بھم عن تلك 

وقد ، )  180م ، ص  2001الخلیل ، خطایبة و(البیئة تتفق مع خبراتھم المباشرة في ذلك المجال 

إلى إثبات المفاھیم البدیلة لدرجة یصعب على  وآخرون  Wandersee أشارت دراسة وندرسي 

طرق التدریس التقلیدیة تغییرھا ، وتشیر دراسات تحدثت عن ھذا الموضوع ، أطلق علیھا حركة 

، أن ھذه المفاھیم التي )  Alter native Conception Movement    )ACMالمفاھیم البدیلة 

ٍس أو عمٍر معین تتشكل عند المتعلمین لھا جذور في تجاربھم الشخصیة وھي ال تتعلق بثقافٍة أو جن

  فاھیم البدیلة ذات صبغة عالمیة مما یؤكد ادعاءات البنائیین أن الم أو قدراٍت عقلیة

Wandersee ,et al ,1994 )   ( ، ولقد اھتمت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة بالكشف

، ) م 2011( عن التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة ، وتشخیصھا وتعدیلھا ، كدراسة  سالم 

) م 2007( ودراسة بردجر ) م 2005( ، ودراسة  عفانة وأبو ملوح ) م 2008( ودراسة  ضھیر 
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ھا وجود تصورات خطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طالب ، وغیرھا من الدراسات التي أثبتت جمیع

  . جمیع المراحل 

آفاق تعلیمیة واسعة ومتنوعة لى استراتیجیات تعلیم وتعلم تفتح من ھنا تنبع الحاجة الماسة إ

على إثراء معلوماتھم وتعدیل مفاھیمھم الخطأ وتدریبھم على اإلبداع  ساعد الطالبومتقدمة ،ت

وھذا ال یأتي إال بوجود معلم متخصص یعطي طالبھ فرصة المساھمة في  وإنتاج الجدید المختلف ،

وضع التعمیمات وصیاغتھا وتجربتھا ، وأن تكون لدیة القدرة على إبداء االھتمام بأفكار الطالب 

  . واستخدام أسالیب بدیلة لتعدیل التصورات الخطأ 

لتعدیل التصورات الخطأ ولعل من أھم  ھذه االستراتیجیات واألسالیب والبرامج الموجھة 

للمفاھیم الریاضیة  استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت حیث تعد نظریة ذات منھجیة منتظمة 

وتوجھ إنساني تستند لقاعدة معرفیھ تھدف إلى حل المشكالت بطریقة إبداعیة ، غیر أنھا تستند إلى 

، )  79م ، ص  2004أبو جادو ، (مبادئ واستراتیجیات وأدوات مختلفة تساعد على تحقیق أھدافھا 

كما تعتبر من النظریات العالمیة في تنمیة مھارات التفكیر ، وھي وسیلة فعالة إلیجاد أفضل الحلول 

للمشكالت بتحدیدھا وتصنیفھا وجمع المعلومات الكافیة عنھا ، ثم االستفادة من النتائج في براءات 

  . االختراع الناجحة 

 عن الدراسات واألبحاث التي قام بھا العالم الروسي التشلرTRIZولقد انبثقت نظریة تریز 

 Altshuller   والتي تھدف إلى إیجاد حلول إبداعیة للمشكالت باالعتماد على دراسة الروابط بین

ھـ ، ص 1426الشطل ، .( المقدرة العقلیة على التحلیل والتخیل واإلنتاج اإلبداعي للفرد والجماعة 

جد أن ھذه النظریة أثبتت وع على الدراسات التي تمت في مجال التدریس وعند االطال، )  34

فاعلیتھا في التعلیم من خالل تنمیة مھارات التفكیر المختلفة ، ومن ھذه الدراسات دراسة لطیفة 

التي أثبتت فاعلیة بعض استراتیجیات نظریة تریز ضمن برامج ریاض ) ھـ  1430( تجار الشاھي 

التي أشارت إلى فاعلیة أثر ) ھـ  1432( لتفكیر اإلبداعي ، ودراسة التركي األطفال في تنمیة ا

التي ) م  2008(ودراسة عبده . التدریس وفق نظریة التفكیر االبداعي والقدرة على حل المشكالت 

أثبتت فعالیة بعض استراتیجیات نظریة تریز في تدریس العلوم في تنمیة مھارات التفكیر عالي 

  . اه لتالمیذ المرحلة االبتدائیة الرتبة واالتج

تدني مستوى تحصیل طالب الصف  وقد الحظ الباحث من خالل عملھ في سلك التعلیم ،

م المفاھیم والتعمیمات أن الطالب یجدون صعوبة في تعلو ، الثاني الثانوي في مادة الریاضیات

مثل األعداد لریاضیة وأن لدیھم تصورات خطأ للعدید من المفاھیم والتعمیمات ا الریاضیة ، 
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أشارت إلى ذلك الدراسات كما ،  المركبة ، قسمة كثیرات الحدود ، الممیز ، قوانین القوى  وغیرھا

) م  2008( ، دراسة ضھیر ) م 2011( سالمدراسة  ، )م  2012( السابقة  كدراسة الُعمري 

ھم الالحقة ، علیھا معرفتأن الطالب یتلقون مفاھیم  وتصورات خطأ یبنون ،كذلك الحظ الباحث 

لم تنجح في إحداث تغیرات ذات داللة في فھم الطالب واستیعابھم ، لذلك ھناك  وأن الطرق العادیة

حاجة ماسة لتطویر الطرائق واألسالیب المستخدمة في التدریس مما حدا بالباحث للقیام بھذه 

ورات الخطأ لدى طالب في تصویب التص راتیجیاتستتوظیف بعض االالدراسة لمعرفة فاعلیة 

الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات ، ومنھا تلك االستراتیجیات التي تعتمد على المبادئ 

صل واالستخالص  مثل األمثلة المضادة ، التكویر ، الف  TRIZ" تریز "االبداعیة في نظریة 

اد طرق وإستراتیجیات ، ویسعى الباحث من خالل ھذه الدراسة إلى إیج وغیرھا من االستراتیجیات

الریاضیات والتي من ضمنھا تنمیة  في تحقیق أھداف مشروع تطویر مقررات تساھم مساھمة فعالة

التدریس  إحدى استراتیجیاتعملیات ومھارات التفكیر وحل المشكالت لدى الطالب ، لتكون 

بخاصة تنمیة مھارات الحدیثة والفعالة لتحقیق األھداف التعلیمیة المبتغاة في مادة الریاضیات ، و

  . حل المشكالت 
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  : مشكلة الدراسة وتساؤالتھا 

في ضوء قیام الباحث بدراسة استطالعیة تمثلت في بناء اختبار تشخیصي للتعرف على 

التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي  في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا الحظ 

التجربة االستطالعیة ( الباحث وجود مشكالت حقیقیة في حجم التصورات الخطأ لدى الطالب 

، وفي ضوء تتبع الدراسات السابقة في موضوع معاناة ) ءات الدراسة اجرا: بالفصل الثالث 

،  دراسة ) م   2012(الُعمري الطالب من وجود تصورات خطأ في مادة الریاضیات كدراسة 

عن  یمكن التعبیر) م  2001( بو عطایا ، ودراسة أ) م  2008( ، دراسة ضھیر ) م 2011( سالم

أ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات ، مشكلة الدراسة في وجود تصورات خط

 :  م قام الباحث بطرح األسئلة التالیة ومن ث

 ؟ ثانوي في مادة الریاضیاتالما التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني ـ 1

لدى طالب الصف الثاني الثانوي تصویب التصورات الخطأ  المستخدمة في ستراتیجیات االما ـ  2

  ؟  الریاضیات في مادة

طالب الصف لدى  تصویب التصورات الخطأفي  توظیف بعض االستراتیجیاتما فاعلیة ـ  3

 في مادة الریاضیات  ؟الثاني الثانوي 

  : فروض الدراسة 

= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ـ  1 بین متوسطي درجات ) 0.05  

لتصورات الخطأ في الختبار التعرف على ا)  القبلي ـ البعدي ( تطبیق في ال لتجریبیةالمجموعة ا

  . مادة الریاضیات

= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ـ  2 بین متوسطي درجات ) 0.05  

الختبار التعرف على التصورات  بعديال تطبیقالمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة  في ال

  .  یاضیاتالخطأ في مادة الر

 : دراسة أھداف ال

تحدید التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني ـ : في المجاالت التالیة الدراسة  تتمثل أھداف ـ 1

 .ثانوي  في مادة الریاضیات ال
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ثانوي  التصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني في  بعض االستراتیجیاتتحدید  -2

 .في مادة الریاضیات 

تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف  في بعض االستراتیجیات فاعلیة توظیفمعرفة  -3

 .ثانوي  في مادة الریاضیات الالثاني 

 :  دراسة أھمیة ال

الدراسة في أنھا تقع ضمن سلسلة من المحاوالت التي تھدف إلى مواجھة إحدى  تبرز أھمیة

استراتیجیات  استخدامو، في معرفة التصورات الخطأ  والمتمثلة، یاضیات عقبات التعلم في مادة الر

  :یلي و تكمن أھمیة الدراسة فیما، تلك التصورات وتصویبھا المناسبة لمعالجة بعض االستراتیجیات

الدراسة و نتائجھا في عمل المزید من الدراسات التي تتعلق بتصویب  نیمكن االستفادة م -

 .التصورات الخطأ في مادة الریاضیات 

الدراسة معلمي الریاضیات بالمرحلة الثانویة في التعرف على بعض د یمكن أن ترش -

 ةماد ة الریاضیات لدى طالب المرحلاالستراتیجیات التي تساعد في تصویب التصورات الخطأ في 

 .الثانویة 

الدراسة مشرفي مادة  الریاضیات في وضع برامج تساعد معلمي الریاضیات في معالجة  قد تفید  -

 . التصورات الخطأ لدى طالبھم 

في تضمین الكتب الدراسیة بعض االستراتیجیات التي تساعد في الدراسة مصممي المناھج  د تفیدق -

 .تصویب التصورات الخطأ لدى الطالب 

 : دراسة حدود ال

  : لتزم الباحث في ھذه الدراسة بالحدود التالیة ا 

  : الحدود الموضوعیة 

ـ االستراتیجیات المستخدمة في الدراسة تتمثل في بعض االستراتیجیات المختارة من استراتیجیات 

  . نظریة تریز  
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المفاھیم  ثانوي فيالالدراسة على التصورات الخطأ لدى طالب  الصف الثاني  تقتصراـ 

 . الفصل الدراسي األولكثیرات الحدود ودوالھا بمقرر وحدة بوالتعمیمات الریاضیة 

مدرسة ثانوي الذین یدرسون في الالدراسة على طالب الصف الثاني  قیتطب تم  :الحدود المكانیة 

    .لإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمدینة الطائفالتابعة قرطبة الثانویة ومدرسة الحویة الثانویة 

  :  مانیةالحدود الز   

 ھــ  1435ـ  1434الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  قیتطب تم    

  : مصطلحات الدراسة 

  : االستراتیجیة 

مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي یقوم بھا " اإلستراتیجیة بأنھا ) م  2011دیاب ، ( عرف 

لى تحقیق األھداف التعلیمیة المعلم مستخدماً التقنیات التعلیمیة واألنشطة المتعددة ، والتي تساعده ع

  125ص " قصودة والمحددة مسبقا ً الم

  :  نظریة تریز 

نظریة منھجیة نظامیة ذات توجھ " أن نظریة تریز عبارة عن )م  2000، فان سیمون ( یرى

  23ـ ص 22ص " إنساني قائم على المعرفة الموجھة التي تھدف لحل المشكالت بطریقة إبداعیة 

ً لخطوات تساعد على حل  ً بأنھا  عدد من االستراتیجیات التي تسیر وفقا ویمكن تعریفھا إجرائیا

المشكالت القائمة على التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طالب الصف الثاني ثانوي 

بطریقة علمیة من خالل تدریس الریاضیات ، وتمثلت في مجموعة من االستراتیجیات المنبثقة من 

  . مبدأ  17استراتیجیة تعتمد على  17بادئ االبداعیة ونظریة تریز وتم استخدام الم

  :  التصورات الخطأ 

المعلومات المفاھیمیة أو األفكار " التصورات الخطأ بأنھا ) م 1994السعدني ، ( یعرف 

  50صـــ" التصوریة ، التي التتفق مع اإلجماع العلمي المقبول عامة أو تختلف عنھ 

ویعرفھا الباحث إجرائیا ً بأنھا أفكار تصوریة غیر صحیحة في البنیة المعرفیة ، لدى 

طالب الصف الثاني الثانوي في بعض المفاھیم والتعمیمات الریاضیة المتعلقة بوحدة كثیرات 
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ً عن خلط بین  الحدود ودوالھا  ، وال تتفق مع التفسیرات العلمیة الصحیحة  ، وقد یكون ذلك ناتجا

اھیم الریاضیة أو بین التعمیمات الریاضیة أو الوقوع في التعمیم الزائد أو الناقص للمفاھیم المف

والتعمیمات الریاضیة ، ویتم تشخیصھا بدرجات الطالب في اختبار التعرف على التصورات الخطأ 

 % 40بنسبة خطأ 
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  الفصل الثاني

  )أدبیات الدراسة ( 

  

 اإلطار النظري •

 الدراسات السابقة •
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  أدبیات الدراسة: الفصل الثاني 

  : اإلطار النظري 

  : تم تناول المحاور التالیة 

  .  TRIZنظریة تریز  : المحور األول 

  . المفاھیم والتعمیمات الریاضیة :  المحور الثاني

  . التصورات الخطأ لدى الطالب في مادة الریاضیات :  المحور الثالث

  :   TRIZنظریة تریز : المحور اٍألول  

  :  TRIZنشأة نظریة تریز  

ل االبتكاري نشأة نظریة تریز في االتحاد السوفیتي سابقاً ، وعرفت باسم نظریة الح

، من الطرائق لحل المشكالت ذات قاعدة معرفیة تتضمن مجموعة غنیة  للمشكالت ، وھي نظریة

التطور الناجح للنظم وقدرتھا على تجاوز العوائق النفسیة ،  وتنبع قوة النظریة ، من اعتمادھا على

وتعمیم طرائق استخدمت في حل عدد كبیر من المشكالت ذات المستوى اإلبداعي المتقدم ، وتتمتع 

ھذه النظریة بقدرة كبیرة على تحلیل المنتجات ، ووظائف العملیات من أجل االستخدام األفضل 

  .الفرص لتطورھا للمصادر المتاحة وتحدید أفضل 

الذي ولد عام   Altshuller"ھنري التشلر" وتنسب ھذه النظریة للعالم والمھندس الروسي 

م ، حیث حصل على شھادة المخترع األول عندما كان في الكلیة البحریة ، فقد قام بتصمیم  1926

في مركب بحري بھ محرك صاروخي ، ومنح على االختراع وظیفة في قسم براءات االختراع 

  ) .  87ھـ  ، ص1430األنصاري ، عبدالھادي ، .( البحریة الروسیة 

م حیث تمكن التشلر من تألیف أربعة عشر كتاباً  1946بدأت ھذه النظریة تظھر منذ عام 

حول ھذه النظریة ، وأعد من األوراق البحثیة التي تضمنت موضوعات كثیرة في االختراعات 

ف من الطلبة لمنھجیة ھذه النظریة  ، وقد كان مھتماَ بشكل خاص في اإلبداعیة ، كما قام بتعلیم اآلال

المشاكل االبتكاریة التي عرفھا بأنھا المشاكل التي لیس لھا حل معروف ، أو یكون لھا حل ، لكن 

تنتج مشاكل أخرى ، فدرس ھو وزمالؤه عشرات اآلالف من براءات االختراع واكتشف من 
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أن حل أي مشكلة یتطلب اكتشاف " التشلر"بداعي  ، كما أدرك خاللھا وجود مبادئ التفكیر اإل

التناقضات في النظام التقني ، ومن ثم التخلص من ھذه التناقضات ألجل التوصل إلى الحل 

  .  ) 74م ، ص 2004أبوجادو ، ( اإلبداعي 

وم بعد أن الحظ أن االختراعات تق" التشلر"،أوجدھا  یة من أربعین مبدأَ وتتكون ھذه النظر

على مبادئ معینة ، وقام بدراسة عدد كبیر من االختراعات بمساعدة حكومتھ حتى اكتشف أن ھذه 

باسم  TRIZاالختراعات تقوم على أربعین مبدأَ فكون بھا ھذه النظریة ،  وتعرف نظریة تریز 

نظریة الحل اإلبداعي للمشكالت ، حیث تتضمن مجموعة غنیة من الطرائق لحل المشكالت ، وھي 

  )(Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatchألحرف األولى باللغة الروسیة للعبارة ا

وتعني نظریة الحل ) (Theoria Of Inventive Problem Solvingویقابلھا باللغة االنجلیزیة 

  . اإلبتكاري للمشكالت 

المشكالت  ریة عن غیرھا بأنھا تستخدم طرقاً فریدة وغیر تقلیدیة في حلوتمیزت ھذه النظ

بطرق إبداعیة رائعة ، وتطور لدى الفرد الدافعیة نحو التفكیر بطریقة إبداعیة ، من ھذا المنطلق فقد 

اعتمدت ھذه النظریة الكثیر من كبریات الشركات العالمیة في تدریب موظفیھا ، ومرت ھذه 

ول إبداعیة النظریة بالعدید من مراحل التطویر حتى استطاعت أن تثبت جدواھا في إیجاد حل

الصناعیة والتقنیة والخدمات والتسویق وإدارة ( للمشكالت في جمیع مجاالت النشاط اإلنساني 

  ).م  2012قطیط ، (األعمال والطب والفنون واالجتماع واالقتصاد وغیرھا من المجاالت

  : مراحل التطور لنظریة تریز 

  : یسیتین ھما تم تقسیم التاریخ التطوري في ھذه النظریة إلى مرحلتین رئ

  .مرحلة نظریة تریز التقلیدیة : المرحلة األولى 

  .مرحلة نظریة تریز المعاصرة : المرحلة الثانیة 

  : مرحلة نظریة تریز التقلیدیة / أوالً 

دراساتھ وأبحاثھ على ھذه " التشلر"حیث بدأ ) م  1946( امتدت ھذه المرحلة منذ عام 

حیث أوقف دراساتھ وأبحاثھ في المجاالت التكنولوجیة معتقداً أن ) م  1985( النظریة ، وحتى عام 
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ة في مرحلة جدیدة یتم التركیز فیھا على استخدام النظریل قال ھذه المرحلة قد انتھت والبد من االنت

  : المجاالت غیر التكنولوجیة ، ویمكن تتبع ھذه المرحلة على النحو التالي 

التي تم نشرھا " سیكولوجیة اإلبداع " أول مقال بعنوان  م  1969عام " التشلر،  وشابیرو"ـ كتب 

الذي قدم فیھ العدید من " تریز"في مجلة مشكالت علم النفس ، حیث یعتبر أول نشر رسمي عن 

  . وغیرھا...األساسیة  ، منھا التناقض التقني ومعنى المثالیة والمبادئ اإلبداعیة المفاھیم 

یة الحل بطریقة منظمة عرفت باسم لوغارتمفي العام نفسھ  تم تقدیم فكرة حل المشكالت  ـ 

تضمنت عشر خطوات ، وأول خمس مبادئ مبتكرة حتى أصبحت معروفة  االبتكاري للمشكالت و

  ) .  Souchkov,2008,1( مبدأ إلى الیوم بأربعین 

  م تعریفاَ ألحد المفاھیم الرئیسیة لتریز وھي النتیجة المثالیة النھائیة  1959عام " التشلر"ـ قدم 

 )Souchkov,2008,1  ( كما حاول التشلر إثبات نظریتھ ، فأرسل عدداَ من الخطابات إلى ،

ن ینشئ بعد تسع سنوات أول مدرسة منظمات االختراع العلیا باالتحاد السوفیتي حتى استطاع أ

فیھا  م من تلك الظروف الصعبة التي نشأةلتعلیم أصول ومنھجیة الحل اإلبداعي للمشكالت ، وبالرغ

  . ھذه النظریة إال انھ كتب لھا النجاح لتكون نظریة عامة لحل المشكالت بطریقة إبداعیة 

األنصاري ، " ( م لنبدع نتعل كیف" م أول كتاب لھ بعنوان  1961في عام " التشلر" فـ أل

  ) . 89ھـ ، ص 1430،  عبدالھادي

م لتصبح أول مركز تدریب وأبحاث في االتحاد  1969عام  AZOIITـ تم تأسیس مؤسسة 

وھو المختبر العام لمنھجیة االبتكار ، وھي تستھدف توحید الجھود  OLMIالسوفیتي ، وتأسیس 

  ). Souchkov,2008,1-2( على تطویر تریز على الصعید الوطني 

  : مرحلة نظریة تریز المعاصرة : ثانیاَ 

  : تم تقسم ھذه المرحلة إلى مرحلتین فرعیتین  

  : أ ـ المرحلة الفرعیة األولى 

، حیث توسعت تطبیقات تریز في م  1990م وحتى  1985في الفترة بین عام امتدت 

وضعت نسخة من تریز لألطفال مجاالت أخرى غیر التكنولوجیا مثل الفنون والریاضیات ، كما 

م ظھر أول برنامج الكتروني  1989وفي عام  المدارس والحضانات ، وتم تجربتھا على عدد من
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ولكثرة األبحاث الضخمة . لتریز ، حیث كانت كأداة مستقلة لبساطتھا من قبل المبتدئین في تریز 

ز الروسیة ، كما بدأت مجلة تریز التي تحدثت عن قوة التفكیر لألطفال والكبار تم تأسیس جمعیة تری

  ).(Souchkov,2008,3-4 باللغة الروسیة 

  : ب ـ المرحلة الفرعیة الثانیة 

ھي المرحلة التي انتقلت فیھا النظریة إلى العالم الغربي منذ بدایة التسعینات وحتى اآلن ، 

ة اإللكترونیة ففي التسعینات أصبحت جمعیة تریز الروسیة جمعیة تریز الدولیة ، وصدرت النسخ

م ، كما وضعت منظمات مختلفة بمساعدة خبراء تریز  1996على االنترنت من جریدة تریز عام 

. م وتسمى تریز الكالسیكیة  1998مجموعة من األدوات المطورة تحت إشراف التشلر قبل عام 

م ، وأكمل من بعده من تالمیذه  1999بعد ذلك تدھورت صحة التشلر حتى توفي عام 

)Souchkov,2008,5  (، م إلى وقتنا الحالي تم تأسیس معھد التشلر لدراسات  2000ومنذ عام

تریز في الوالیات المتحدة األمریكیة ، كما أجریت عدة محاوالت لدمج تریز في إدارة الجودة 

Souchkov,2008,5) . (  

أبو جادو  صالح: م على ید الدكتور  2003أما في الوطن العربي فقد تم تقدیم النظریة عام 

كبرنامج تدریبي لتنمیة التفكیر اإلبداعي ، ومنذ ذلك الحین بدأ االھتمام بھا والتدریب علیھا في 

وتوالت " .تریز لتنمیة التفكیر اإلبداعي " برنامج تدریبي مكون من ثمانیة اجزاء باسم برنامج 

ة والتخطیط والمناھج األبحاث والدراسات لھذه النظریة في عدد من التخصصات علم النفس واإلدار

  . وطرق التدریس والتوجیھ واإلرشاد وتقنیات التعلیم والتربیة الفنیة 

األردن ومصر : كما ظھر عدد من البرامج التدریبیة في عدد من الدول العربیة مثل 

والسعودیة وغیرھا ،  وازداد اإلقبال على ھذه البرامج من األوساط التعلیمیة والتربویة ، ظھر 

یز بعض إدارات التدریب التربوي بنشر ثقافة استراتیجیات التفكیر اإلبداعي في نظریة تراھتمام 

  ) . 13ھـ ، ص 1432،  الزھراني( للمعلمین والمعلمات 

مع األخذ في " تریز " ھذه أھم التطورات التاریخیة لنظریة الحل اإلبداعي للمشكالت 

الي مع  محاولة دمجھا في مجاالت مختلفة ، االعتبار أن تطویرھا مازال مستمراً إلى الوقت الح

  . خاصة العلوم اإلنسانیة واالھتمام بھا في التربیة والتعلیم واستخدامھا كأسلوب تعلیمي 
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  : مفھوم نظریة تریز 

نظریة منھجیة نظامیة ذات " أن نظریة تریز عبارة عن )م  2000، فان سیمون ( یرى

ـ  22ص " التي تھدف لحل المشكالت بطریقة إبداعیة توجھ إنساني قائم على المعرفة الموجھة 

  : كما فصل في أجزاء ھذا التعریف فذكر أن النظامیة لھا معنیان ، وھما ،  23ص

ـ نماذج تفصیلیة تشتمل على العملیات والنظم الصناعیة ، وھي ما یسمى بالتحلیل الخاص بالنظریة 

  . المبتكرة لحل المشكلة 

لول الكتشاف ، وتعد مؤسسة نظامیة تزود التطبیق المؤثر للحـ إجراءات وطرق الكشف وا

یعني أن طرق الكشف واالكتشاف المعروفة للمشكالت الحدیثة ، حیث أن  معنى التوجھ اإلنساني ، 

  : على المعرفة لعدة أسباب  لیس األداة ، وتعتبر  أسلوب قائمیكون استخدامھا بواسطة اإلنسان و

ف واالكتشاف الشامل لحل المشكلة ، وھي قائمة على اتجاھات التقویم ـ المعرفة عن النظام بالكش

  . للتقنیة ، وتستند إلى التحلیل اإلحصائي للحلول الموجودة في براءات االختراع 

ـ تستخدم معرفة التأثیرات في العلوم الطبیعیة والھندسیة ، وھذه المعلومات الھائلة یتم تلخیصھا 

  . شكل كاف أُثناء حل المشكلة ویعاد تنظیمھا الستخدامھا ب

ـ تستخدم المعرفة الخاصة بمجال المشكلة ، وھي معلومات عن التقنیة نفسھا والعملیات والنظم 

  . المتشابھة والمتناقضة 

عبارة عن قاعدة معرفیة مجردة ألسالیب الحلول " بأنھا )  ھـ  1426الشطل ، ( وعرفھا 

بحیث یمكن إیجاد حلول إبداعیة لمشكالت أخرى باستعمال اإلبداعیة التي یمكن اعتبارھا قیاسیة ، 

ویمكن تعریفھا إجرائیاً بأنھا عبارة عن ،  34ص " واحد أو أكثر من المبادئ اإلبداعیة األربعین 

عملیات منظمة باستخدام عدد من األدوات التي تسیر وفقاً لخطوات تساعد على حل المشكالت 

یم الریاضیة لدى طالب الصف الثاني ثانوي بطریقة علمیة من القائمة على التصورات الخطأ للمفاھ

  . خالل تدریس الریاضیات 

  : أھداف نظریة تریز 

تھدف نظریة تریز بشكل عام إلى تنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي للمشكالت ، حیث 

ل والتخیل تعتمد على دراسات علم النفس من خالل دراسة الروابط بین المقدرة العقلیة على التحلی
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وتشیر زوسمان إلى أن تعلیم ، )  34، ص  1426الشطل ، ( جماعة  واالنتاج اإلبداعي للفرد أو ال

  : یحقق األھداف التالیة " تریز " األطفال لمنھجیة الحل اإلبداعي للمشكالت 

  .ـ المحافظة على المیول اإلبداعیة لألطفال والعمل على تعزیزھا 

  .كعملیة حیویة مع إثارة دافعیتھ لتحقیق المزید من اإلنجازات  ـ توجیھ الطفل نحو اإلبداع

ـ إكساب األطفال القدرة على اإلبداع عن طریق إعداد البرامج التدریبیة الخاصة لتطویر قدرتھم 

  ) . 85ھـ  ، ص1430األنصاري ، عبدالھادي ، ( على التخیل اإلبداعي  

إلضافة إلى الھدف العام الذي یتمثل في أنھ با)  144ھـ ، ص 1431أبو جادو ، ( وقد ذكر 

تنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي ، فإن تطبیق ھذا البرنامج التدریبي یُتوقع أن یؤدي إلى تحقیق 

  : النتاجات التالیة 

ـ تنمیة مھارات المتدربین في تحسس المشكالت وصیاغتھا بطریقة مفھومة ، وتحدید جوانب  1

  . یتم عرضھا والتعامل معھا  التناقض في المشكالت التي

     ـ تنمیة مھارات المتدربین في تولید األفكار وتقدیم البدائل األصلیة في حل المشكالت ، من  2

  . خالل تزویدھم باالستراتیجیات المناسبة التي تمكنھم من ذلك 

ـ تنمیة مھارات المتدربین في العمل الفریقي ووضع المعایر المالئمة لتقیم األفكار والبدائل  3

  .واالفتراضات األساسیة في نظریة تریز 

ومن خالل النظر للدراسات واألبحاث السابقة نجد أنھا ھدفت إلى تنمیة مھارات التفكیر 

وھذا یدل  ،ا ومھارات التواصل الریاضي اإلبداعي والتفكیر الناقد وبعض مھارات التفكیر العلی

على مقدرة نظریة تریز في تنمیة المھارات العقلیة  عند دراستھا بشكل مستقل كبرنامج تدریبي أو 

  . دمجھا في المحتوى العلمي كاستراتیجیھ جدیدة في التدریس 

  : االفتراضات األساسیة في نظریة تریز 

  : المبادئ اإلبداعیة : أوالً 

أدرك التشلر من خالل قاعدة البیانات الضخمة التي قام بتحلیلھا أن ھناك عدداً قلیال ً من 

االستراتیجیات التي تتكرر عبر العدید من المجاالت المختلفة ، وبعد دراسة عمیقة لھذه النماذج 

للمشكالت ، إبداعیا ً استخدمت مرارا ً في الوصول إلى حلول إبداعیة  أً مبد 40العامة تبین أن ھناك 
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ستراتیجیة إلیم المشكلة لتحدید اوتتمثل المھارة في استخدام ھذه اإلستراتیجیات في القدرة على تعم

المناسبة لالستخدام ، ویمكن استخدام ھذه اإلستراتیجیات في المجاالت غیر التقنیة كاإلدارة 

  ) . 144م ، ص 2010األنصاري ، (   واألعمال والتربیة وغیرھا 

 ً   : التنآقضات  : ثانیـا

ساسي األ يءالتناقض ھو الشف ،أساسیین ھما التناقض والمثالیـة لى شیئین إتستنـد النظریـة 

تلفـة ویتطلب حل المشكلة مشكلھ بطریقة مخحل اإلبداع  عملـیة یتم من خاللھا  یعتبرو،  للجدل

وإذا كان ھناك ، خرى تتأثر الخصائص األ أنحدى خصائص النظام دون إبداعیة  تحسین إبطریقة 

نقول انھ یوجد عدد  أنفمن ھنا نستطیع ، وجوده بي تسببت تشیاء الاألزالتـھ وإزالة إتناقض فیجب 

م ، ص  2009أبو جاللھ ، (  .حلول مناسبة للتخلص منھا وضع من التناقضات المختلفة التي یجب 

130 . (  

 ً   : ج المثالي النھائي تالنا:  ثالثا

من  ن یكون الناتج النھائي خالٍ أیجب ف م وأساسي في نظریة تریزركن مھ تعتبر المثالیـة   

  .قوى مفاھیـــم النظریـةأیعتبر الحل المثالي من و، من المثالیـة  ةً كبیر ةً الجوانب السلبیة ویحتل درج

  

 ً   :مصفوفة التناقضات :  رابعــا

تعتبر مصفوفة التناقضات من أكثر أدوات النظریـة أھمیـة وفاعلیـة وقد بدأ تطویرھا عن 

طریق تحلیل ھنري لـبراءات االختراع في مجاالت الھندسـة والتقنیـة ومن خالل ھذه المصفوفة 

  فُتحـت قاعدة براءات االختراع في العالم لتحدید المبادئ التي یمكن أن تقدم حلوال ممكنة 

.)  150م ، ص  2005أبو جادو ، ( 
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  : مستویات اإلبداع في نظریة تریز 

أن المشكلة التي تتطلب حالً إبداعیاً ھي المشكلة التي )  67م، ص 2008( ذكر غباین 

، وعرف التناقض بأنھ الموقف الذي تُؤدى " التشلر " تحتوي تناقضاً واحداً على األقل كما یرى 

فیھ محاولة تحسین إحدى خصائص النظام إلى ظھور جوانب سلبیة في خصائص أخرى في ھذا 

صنف التشلر الحلول المختلفة في براءات االختراع إلى خمسة مستویات رئیسیة یمكن النظام ، وقد 

  : وصفھا على النحو التالي  

  : الحلول الظاھرة التقلیدیة ) أ  

من الحلول التي تضمنتھا براءات االختراع ، %   32وتمثل الحلول في ھذا المستوى 

  . النظام القائم التعبر عن تغییرات جوھریة  والتجدیدات في ھذا المستوى عبارة عن تحسینات على

  : التحسینات الثانویة ) ب 

من الحلول التي احتوت علیھا براءات االختراع ، %  45وتمثل الحلول في ھذا المستوى 

ئمة عن طریق خفض مستوى التناقضات وتقدم ھذه الحلول تحسینات طفیفة على النظم القا

  . المتضمنة فیھا 

  : لرئیسیة التحسینات ا) ج 

من الحلول %  18وتؤدي إلى تحسینات بارزة وذات أھمیة على النظم الموجودة ، وتمثل 

التي تضمنتھا براءات االختراع ، وفي ھذا المستوى یتم حل التناقض ضمن النظام القائم ویمكن أن 

  . یضمن ھذا النوع من الحلول مئات األفكار یتم اختبارھا عن طریق المحاولة والخطأ  

  : المفاھیم الجدیدة ) د 

في ھذا المستوى توجد الحلول في المجاالت العلمیة المختلفة ولیس في مجال التكنولوجیا ، 

من مجموع براءات االختراع %  4وبلغت نسبة االختراعات اإلبداعیة في ھذا المستوى حوالي 

  . التي تمكن التشلر من دراستھا وتحلیلھا 

  : االكتشاف ) ھـ 

من براءات االختراع التي %  1ل الریادیة في ھذا النوع من الحلول أقل من تمثل الحلو

تمت دراستھا ، ویحدث ھذا النوع من الحلول عندما یتم اكتشاف ظاھرة جدیدة وتوظیفھا في حل 

  )  77ـ ص  76م ، ص  2009عامر ، ( المشكالت بطریقة إبداعیة   
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  : تریز في حل المشكالت  خطوات نظریة 
اختلفت الخطوات الرئیسیة لنظریة تریز في حل المشكالت بطریقة إبداعیة وعلمیة في 

لعمریة عدد من المراجع ، وذلك حسب نوع األدوات المستخدمة وأھمیتھا في الحل أو الفئة ا

مرحلة  أن كل) Sidrochuk  ,2006, 111-114( سیدروك  المستخدمة لھذه النظریة ، فقد ذكر

  : تشمل مھارات معینة كما یلي  بداعیة علمیةمن مراحل حل المشكالت بطریقة إ

  : الوصف التمھیدي لحالة المشكلة ، وتشمل المھارات التالیة : المرحلة األولى 

  . ـ معرفة المتطلبات المبھمة تجاه مجموعة من الموضوعات  1

  .  ـ عدم الرضا عن الموضوع القائم في الموقف المشكل 2

  : انتقاء مشكلة معینة من موقف تعلیمي ، وتشمل المھارات التالیة : المرحلة الثانیة 

  . ـ تحدید الموضوعات األولیة  1

  . ـ اإلشارة إلى خصائصھا  2

  ماذا نفعل ؟ : ـ صیاغة المشكلة في سؤال یخص الموضوعات المختارة ویبدأ ب  3 

  وكیف نتصرف ؟ 

  : بناء نموذج فكرة تجریدیة من حالة محددة ، وتشمل المھارات التالیة : المرحلة الثالثة 

  . ـ حساسیة التناقضات  1

  . ـ القدرة على صیاغة التناقضات  2

  . ـ تحدید الموضوعات وصفاتھا  3

  : بناء نموذج فكرة تجریدیة لحل المشكلة ، وتشمل المھارات التالیة : المرحلة الرابعة 

  . ـ تخیل النتیجة النھائیة المثالیة  1

  . ـ البحث عن أوجھ الشبة مع تجارب حیاتھم  2

  . ـ القدرة على استخدام تجارب الحیاة المتراكمة كحلول تجریدیة نموذجیة  3

    . ـ القدرة على استخدام أسالیب حل التناقض  4

  : ، وتشمل المھارات التالیة  تحدید الموارد للموضوع والتوصل إلى حل معین: المرحلة الخامسة 

  . ـ تحدید مكان معین  1

  . ـ تحدید وقت معین  2
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  . ـ إحضار موارد معینة للحل  3

  . ـ ذكر صفات محددة تساعد على الحل  4

  : صیاغة حل للمشكلة الفرعیة لتحقیق حل مقترح ، وتشمل المھارات التالیة : المرحلة السادسة 

  . نص المشكلة المحلولة  ـ إنشاء نص جدید بناًء على 1 

  . ـ القدرة على ربط حل المشكلة مع وضع المشكلة األولى  2

تكرار المراحل السابقة بدًء من المرحلة الثالثة ، وھي عبارة عن تقییم الحل : المرحلة السابعة 

  . الذي تم التوصل لھ مع عدم وجود مشكالت جدیدة 

  :  االستراتیجیات المستخدمة في الدراسة 
  : الدراسة كما یلي  ف االستراتیجیات المستخدمة فيیمكن وص

ھي عبارة عن حل المشكلة بتقسیم النظام إلى عدة أجزاء یكون : التجزئة / ـ إستراتیجیة التقسیم  1

كٌل منھا مستقالً عن اآلخر ، أو عن طریق تصمیم ھذا النظام بحیث یكون قابالً للتقسیم یمكن فكھ 

ممكناً ومن وتركیبھ ، وإذا كان النظام مقسماً فیمكن زیادة تقسیمھ إلى أن یصبح حل المشكلة 

األمثلة على ذلك إیجاد قیمة الجذر التربیعي للعدد الحقیقي السالب كما یتضح ذلك من خالل المثال 

27−√  :التالي   = √−1 ∙ √27   = √−1 ∙ √9 ∙ √3   

 = 3 √3   

  

ویقوم ھذه المبدأ على فصل األجزاء أو المكونات الضارة :ـ إستراتیجیة الفصل واالستخالص  2 

عن المكونات التي تعمل جیداً في النظام ، أو فصل واستخالص الخصائص او المكونات المفیدة 

 لى األجزاء التي تعمل بشكلالستخدامھا واالستفادة منھا ، والتخلص من سواھا ، أو المحافظة ع

− 3  : جید ، ومن األمثلة على ذلك إیجاد قیم المتغیرات عند تساوي عددین مركبین كما في المثال  5 + ( − 3) =      7 + 6    3 − 5 = 7                                                      − 3 = 6              3 = 7 + 5                                                            = 6 + 3                      = 4                                                             = 9                                
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یتم  حل المشكالت في ھذه اإلستراتیجیة )   :القبلیة ( ـ إستراتیجیة االجراءات التمھیدیة  3

جة إلیھ سواء كان في المكان أو الزمان أو العمل بإجراء التغییرات الالزمة في الحدث قبل الحا

على الترتیب والتجھیزات المسبقة للنظام ، لیتمكن من تحقیق أھدافھ والوصول لألشیاء عند 

قت زائد ، مثل ترتیب المتغیرات من النوع نفسھ عند اجراء الحاجة إلیھا بسرعة دون استھالك و

لطریقة العمودیة ، وحل المعادالت التربیعیة  لكثیرات الحدود با) الجمع ـ الطرح ( عملیة 

−    : المكتوبة على غیر الصورة العامة ویتضح ذلك من خالل المثال التالي  6 = −10   

−    . ضع المعادلة في الصورة القیاسیة  ) :القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة باستخدام  6 − 10 = 0   

  

ھي عبارة عن حل المشكالت التي یمكن أن تنشأ عن : الالتناسق / ـ إستراتیجیة الالتماثل  4

االتساق أو التماثل عن طریق تغیر حالة التماثل أو االتساق في النظام إلى حالة عدم تماثل أوعدم 

اتساق ، أما إذا كان الشيء أو النظام أصالً في حالة التماثل أو التساق ، فیمكن حل المشكلة عن 

األمثلة على ذلك تحدید ما إذا كانت كثیرة  ، ومن أو الال تناسق/ التماثل طریق زیادة درجة ال

+  9: الحدود المعطاة أولیة أم ال ، مثل  5    

نالحظ عدم وجود تناسق بین الحد األول والحد الثاني لثنائیة الحد وبالتالي ال یمكن اجراء التحلیل 

  . باستخدام قانون مجموع مكعبین ، وبناًء على ذلك تكون  كثیرة حدود أولیة 

في ھذه اإلستراتیجیة یتم الربط المكاني أو الزماني بین األشیاء : الربط / ـ إستراتیجیة الدمج  5

كثیرات الحدود ) جمع ـ طرح ( تقوم بوظائف متشابھة أو متجاورة ، ومن األمثلة على ذلك التي 

−  4): بالطریقة األفقیة كما في المثال التالي  5 + 6) − (2  + 3 − 1)    = (4  − 2  ) + (−5 − 3 ) + (6 + 1)   = 2  − 8 + 7   

عبارة عن حل المشكلة عن طریق احتواء شيء في شيء : التداخل / ـ إستراتیجیة االحتواء  6

مریر شيء معین في تجویف شيء آخر ومن األمثلة على ذلك تحدید عدد آخر ، أو عن طریق ت

   . الجذور ونوعھا للمعادلة التربیعیة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

24 

 

ھي عبارة عن حل المشكلة وذلك بتعویض ) : القوة الموازنة  ( ـ إستراتیجیة الوزن المضاد  7

وزن شيء أو قوتھ ، عن طریق ربط ھذا الشيء بنظام آخر یزوده بالقدرة على رفع ھذا الشيء 

ھ ، ومن األمثلة التي توضح ھذه االستراتیجیة تساوي عدد أصفار الدالة بعدد أو دفعھ أو تقویت

  . xة مع محور مرات تقاطع التمثیل البیاني للدال

ھي عبارة عن تغیر معاكس لإلجراءات المستخدمة في حل : العكس / ـ إستراتیجیة القلب  8

ة ،وقلب العملیات رأساً على المشكلة وجعل األشیاء أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة متغیر

=   (   )( 3a b)(   2)  :عقب، ومن األمثلة التي توضح ھذه االستراتیجیة تبسیط وحیدات الحد  2      (3a b )         

  

ھي عبارة عن حل المشكلة باستبدال األجزاء الخطیة أو ) :االنحناء ( ـ إستراتیجیة التكویر  9

السطوح المنبسطة بأخرى منحنیة ، واستبدال األشكال المكعبة بأشكال كرویة ، واستخدام 

واألسطوانات والكرات الحلزونیة ، ومن األمثلة على ذلك إیجاد قیمة الدالة عند  البكرات

( ) اذا كانت : متغیرات أو عبارات جبریة   =   + 2 − − 3) : ، فأوجد  3 4)    

− 3عوض   باستخدام استراتیجیة التكویر − 3)   ( ) في الدالة   xبدالً من  4 4) = (3 − 4) + 2(3 − 4) − 3   

  

یة راجعة لتحسین العملیات أو ھي عبارة عن تقدیم تغذ:ـ إستراتیجیة التغذیة الراجعة 10

 فیمكن تغیر مقدارھا أو أثرھا ، كما ھو اإلجراءات ، وإذا كانت التغذیة الراجعة متوفرة أصالً 

  :الحال عند التحقق من صحة عملیة القسمة  

  الباقي ) + المقسوم علیھ × خارج القسمة = (المقسوم 

أو ) الفتري ( ھي عبارة عن استخدام طریقة العمل الدوري : ـ إستراتیجیة العمل الدوري  11 

المتقطع بدالً من العمل المستمر ، وإن كان العمل دوریاً متقطعاً على نحو مسبق ، فإنھ یتم تغیر 

العمل المتقطع أو نسبة تكراره ، ومن األمثلة التي توضح ھذه اإلستراتیجیة الخطوات  مقدار

  .المتبعة عند إجراء عملیة القسمة الطویلة 

فاعل مع شيء آخر من نفس المادة ھي عبارة عن جعل األشیاء تت: ـ إستراتیجیة التجانس  12

رات من النوع نفسھ في حال ضرب ،ومن األمثلة التي توضح ھذه اإلستراتیجیة جمع أسس المتغی
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وحیدات الحد ، وطرح أسس المتغیرات من النوع نفسھ في حال قسمة وحیدات الحد كما في 

=          : المثال        

ھي عبارة عن العمل على التخلص من األشیاء أو النظم : ـ إستراتیجیة النبذ وتجدید الحیاة  13

لقیام بالعملیات ن القیام بدورھا أو تعدیل ھذه األشیاء أثناء االرئیسیة أو الفرعیة التي انتھت م

التحلیل ( المسندة إلیھا ، ومن األمثلة على ذلك اختیار الطریقة المناسبة لحل المعادالت التربیعیة 

  ) . إلى عوامل ـ خاصیة الجذر التربیعي ـ إكمال المربع ـ القانون العام 

عبارة عن حل المشكلة بتغیر الحالة المادیة للشيء أو ھي :ـ إستراتیجیة تغیر الخصائص  14

ونة ، النظام إلى غازیة أو  سائلة أو صلبة ، وتغیر درجة التركیز أو التماسك ، وتغیر درجة المر

( )   : ومن األمثلة على ذلك تحدید عدد األصفار الحقیقیة الموجبة  للدالة  =   + 3  − 4  − 6  +   − 8 + 5   

  ال  نعم        نعم         نعم        ال        نعم                        

مرات ، لذا فإن عدد  4باستخدام إستراتیجیة تغیر الخصائص وجد أن إشارة المعامالت تغیرت 
  . 0أو  2أو  4: األصفار الحقیقیة الموجبة سیكون 

عن حل المشكلة باالستفادة من الظواھر ھي عبارة : ـ إستراتیجیة االنتقال من مرحلة ألخرى  15

إلى أخرى أو من مرحلة إلى أخرى ، ومن األمثلة التي تحدث أثناء االنتقال أو التحول من حالة 

  .على ذلك التحقق من صحة حل المعادلة التربیعیة وذلك بالتعویض بالحل في المعادلة األصلیة 

شیاء رخیصة الثمن والتي تستخدم لفترة قصیرة عبارة عن استخدام األ:  ـ إستراتیجیة البدائل  16

ستخدم لفترات زمنیة أطول نسبیاً ، نسبیاً بدالً من استخدام تلك األشیاء غالیة الثمن التي یمكن أن ت

ومن األمثلة على ذلك التعویض عن قیم معامالت المعادلة التربیعیة في القانون إلیجاد حل 

−  7  : الممیز في حال تحدید عدد الجذور ونوعھاالمعادلة وكذلك التعویض بھا في قانون  11 + 5 = 0   

−                                                 :ستراتیجیة البدائل إوباستخدام  4ac = (−11) − 4(7)(5)   

عبارة عن حل المشكلة وذلك بالتقلیل ما أمكن في إجراء التغیرات : ـ إستراتیجیة تقلیل التباین  17

تھ الخارجیة أو ظروفھ أو شروطھ ، ومن األمثلة على ذلك تحلیل كثیرات أو بیئفي محیط العمل 

  : الحدود باستخدام التجمیع المناسب ویتضح ذلك من خالل المثال التالي 
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8  + 4  + 4  + 6  + 3  + 3     (8  + 4  + 4  ) + (6  + 3  + 3  )   
  : استخدامات نظریة تریز 

عند النظریة في أول ظھورھا تُستخدم في البیئة الھندسیة التقنیة ، وكانت فكرة ھذه 

األعمال والتربیة مثل إدارة  ھا استخدمت في مجاالت عدةمراجعة أدبیات نظریة تریز وجد أن

ة إبداعیة وعلمیة ، كان لھا األثر الواضح في حل المشكالت بطریقوقد والعالقات االجتماعیة 

لنظریة وتوسیع نطاقھا ، حیث قام زلوتین وآخرون بدراسة وتحلیل محاولة تطویر ا ویتضح من 

 1428الرافعي ، (إمكانیة استخدامھا في غیر المجال التقني فأظھرت النتائج التالیة  كما ذكرھا 

  ) :  101ھـ ، ص 

  . ـ یمكن توسیع استخدام المبادئ أو التعمیمات في مجاالت غیر تقنیة متنوعة  1

ـ یمكن استخدام األدوات التحلیلیة في مجاالت مختلفة ، وھي قابلة للتعدیل والتطویر بسھولة  2

  . لتناسب التوظیف في ھذه المجاالت 

بتكاریة عالمیة لقاعدة المعرفیة جعلت منھا مبادئ إـ إن عملیة تجرید وتعمیم األدوات المستندة ل 3

  . یمكن استخدامھا في نطاق واسع 

استخدامھا في التكنولوجیا ، الھندسة ، الصحة ، اإلدارة والعالقات : ستخدامات ومن ھذه اال

ففي المجال التعلیمي تم اعتماد ھذه النظریة في وغیرھا ، ....... تربیة والتعلیم االجتماعیة ، ال

  : أشھر جامعات الیابان وأوروبا وأمریكا ومن األمثلة على ذلك ما یلي 

بإنشاء مركز اإلبداع العلمي  ( Phan Dung)بان للباحث فان دونقسمحت جامعة ھوتشي بالیا -

متدرب في مستویات مختلفة أساسیة ) 4000(دورة تدریبیة شملت ) 96(والتقني ، وقدم 

ومتوسطة ، من بینھم طلبة في المرحلة الثانویة ،والمرحلة الجامعیة ، وعمال وصانعو مالبس 

مھندسون ومحامون وإداریون وعلماء وغیرھم من ومدربو ریاضة وفنانون وصیادلة وأطباء و

)  75-15( وقد تراوحت أعمار المشاركین في ھذه الدورات بین. قطاعات اقتصادیة واجتماعیة 

م  ،  2005أبو جادو ، (  سنة ، وتراوح مستواھم التعلیمي بین األول الثانوي ودرجة الدكتوراه

  .)  103ص

وھو من كبار الباحثین والمھتمین بنظریة تریز بتطویر برنامج تدریبي ) جیمس كوالیك ( قام   -2

في شمال كالیفورنیا  حیث تم  (1995)یستند إلى نظریة تریز ، وقد انطلق البرنامج التدریبي عام 

ة قد تعلموا تطبیقھ على طلبة المرحلتین اإلعدادیة والثانویة ، وقد بینت نتائج ھذه الدراسة أن الطلب

طرق جدیدة في التفكیر ، تمیزت بأنھا أكثر سرعة وفاعلیة من الطرق التقلیدیة في حل المشكالت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

27 

 

، حیث تم التوصل إلى عدة ابتكارات داخل غرفة الصف ، وتبین كذلك أن عقول الطلبة أكثر 

  . قصیرةانفتاحاً على األفكار الجدیدة ، وأن قدراتھم اإلبداعیة ارتفعت خالل فترة زمنیة 

معلماً ) 17000(المشروع الوطني الفرنسي یھدف خالل السنوات القلیلة القادمة إلى تدریب  -3

التدریسي الذي تم تطویره واستخدامھ في االتحاد  النموذجة تریز ، وسوف یستخدم على نظری

، ص  م 2009أبو جاللھ ، ( بیقھ على مستوى الدولة في فرنسا السوفیتي سابقاً ، وسوف یتم تط

119  ( .  

دولة في العــالم ، ویتم تدریسھا في )  28( أصبحت اآلن ھذه النظریة معروفة في أكثر من  -4

  .جامعة ، ولھا مئات المواقع على االنترنت باللغة االنجلیزیة)  42( أكثر من
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  : المفاھیم  والتعمیمات الریاضیة  :  المحور الثاني

   :الریاضیة المفاھیم : أوالً 

  : تمھید 

تعتبر المفاھیم األساس في عملیة التعلم ، ویبدأ تكوین المفھوم من الطفولة عندما یحاول 

الطفل استكشاف ما حولھ من العوامل المحیطة بھ ، لذلك أصبح تعلم المفھوم ضرورة ملحة 

  . وھدفاً تربویاً ھاماً لجمیع مستویات التعلم 

  : تعریف المفھوم 

یتكون المفھوم من المعلومات : " المفھوم بما یلي ) م  1985( ما یر تعرف كلوز 

المنظمة للفرد حول كیان واحد أو أكثر ، كاألشیاء أو األحداث أو األفكار والعملیات والتي تمكن 

الفرد من تمییز الكیان الخاص أو وصف من الكائنات ، كما تعینھ على ربط تلك الكیانات أو 

  ) . 90م ، ص  1988مارزانو وآخرون ، "  ( األصناف فیما بینھا 

ما یتكون لدى الفرد من معنى وفھم یرتبط بكلمات " بأنھا )  2002أبو جاللة  ، (وعرفھ 

  .  76ص " أو عبارات أو عملیات 

مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامین " بأنھا  ) م 1995عفانة ، ( وعرفھ

إطار ریاضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح الریاضیة التي ترتبط مع بعضھا البعض في 

  .10ص " المفھوم أو قاعدتھ 

  :أھمیة المفاھیم الریاضیة 

تأخذ المفاھیم الریاضیة مكاناً ممیزاً في العملیة التربویة ، مما شجع كثیراً من التربوین 

معناھا والریاضین أن یتناولوا المفاھیم الریاضیة بالبحث والتحلیل والتفسیر ، من حیث 

وتعتبر المفاھیم ستراتیجیات لتدریسھا وتنمیتھا ،وتطبیقاتھا وكذلك البحث عن افضل الطرق واال

أساساً للمعرفة الریاضیة إذ أن معرفة المتعلمین للمفاھیم تساعدھم على دراسة العالقات التي بینھا 

( یاضیة تعلم المھارات الر ، وبالتالي  فھم التعمیمات الریاضیة ، كما أن للمفاھیم دوراً أساسیاً في

وتتمیز الریاضیات بأنھا لیست مجرد عملیات روتینیة منفصلة ، )  331م ، ص  1996حسن ، 

أو مھارات ، بل ھي أبنیة محكمة یتصل بعضھا ببعض اتصاالً وثیقاً ، یشكل في النھایة بنیاناً 
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إذا إن القواعد والتعمیمات  متكامالً ، واللبنات األساسیة لھذا البناء ھي المفاھیم الریاضیة ،

م ، ص  1990أبو زینة ، ( والنظریات تعتمد اعتماداً كبیراً على المفاھیم في تكوینھا واكتسابھا 

10  . (  

اللبنات األساسیة : " أن المفاھیم الریاضیة ھي ) م  1998عبید وآخرون ، (ویرى 

ریات ھي عالقات تربط بین المفاھیم والدعائم التي تبنى علیھا المعرفة فالمبادئ والقوانین والنظ

وتمثل الھیكل الرئیس للبناء الریاضي ، والمھارات الریاضیة ھي في جوھرھا تطبیق للمفاھیم 

واستثمار لھا تستخدم في حل المسائل والمشكالت الریاضیة ، كما أن دراسة البنیة المعرفیة ألي 

ص "باألسالیب التدریسیة المناسبة موضوع ریاضي تبدأ بتوضیح المفاھیم التي تكون تنمیتھا 

105   

أن المفاھیم الریاضیة ذات أھمیة كبیرة ألنھا لیست ) " م  1993محمد ، ( بینما یرى 

الخیوط التي یتكون منھا نسیج العلم فحسب ، ولكن ألنھا تزود المتعلم بوسیلة یستطیع بھا مسایرة 

ھم العمیق لطبیعة العلم وتزید من قدرة النمو في المعرفة ، وتساعده على تذكر ما تعلمھ ، والف

  .71ص " الشخص على تفسیر الظواھر الطبیعیة 

أھمیة تعلم )  91م ، ص  1992السویدي ، ( المشار إلیھ في   Bronarویلخص برونر

  : المفاھیم في النقاط التالیة 

  .  ـ تساعد في التقلیل من تعقید البیئة وتسھل التعرف على األشیاء الموجودة فیھا 1

  . ـ یقلل من الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجھة مواقف جدیدة  2

  . ـ تساعد على التوجیھ والتنبؤ والتخطیط ألنواع مختلفة من النشاط  3

  . ـ تسمح بالتنظیم والربط بین مجموعات األشیاء واألحداث  4

  . ـ تعلم المفاھیم یساعد المتعلم على التفسیر والتطبیق  5

مفاھیم دوراَ ھاماً في تحدید األھداف التعلیمیة ، واختیار وتنظیم المحتوى ، والوسائل ـ تلعب ال 6

  . التعلیمیة ، ووسائل تقویمھا 

  . ـ تسھم في انتقال أثر التعلم للمواقف التعلیمیة األخرى الجدیدة  7
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قط مما سبق یستخلص الباحث أن عملیة تعلم المفاھیم عملیة تراكمیة البناء وأنھا لیست ف

مھمة إلضافة معلومات جدیدة للمعلومات السابقة لدى المتعلم بل تھدف إلى خلق تفاعل ما بین 

  . المعرفة العلمیة السابقة والمعرفة العلمیة الجدیدة لضمان استیعاب المعارف الجدیدة بشكل جید 

  : خصائص المفاھیم 

عن طبیعة  ھناك بعض الخصائص التي یتصف بھا المفھوم وھي تعطي داللة واضحة

  : منھا )  35م ، ص  2008األسمر ، ( ویذكر . المفھوم وطریقة نمائھ في أذھان المتعلمین 

  . ـ تتكون المفاھیم وتنمو باستمرار ، وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخرى أكثر تعقیداً 

  . ـ أن العلم ینمو بنمو المفاھیم 

  . ـ المفاھیم ھي أدوات الفكر الرئیسیة 

  . رسة تقوم بدور مھم في تشكیل المفاھیم ـ المد

  . ـ المفاھیم تتولد بالخبرة وبدونھا تكون ناقصة 

  . ـ تختلف مدلوالت المفاھیم الواحدة من شخص آلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة 

  . ـ تعتمد المفاھیم على الخبرات السابقة للفرد 

  : أنواع المفاھیم الریاضیة 

  : صنف العدید من الباحثین المفاھیم الریاضیة إلى عدة تصنیفات     

  : للمفاھیم الریاضیة   Johnson & Rising ,1967,47  )( تصنیف جونسون ورایزینج ـ 

  . ـ مفاھیم متعلقة بالمجموعات یتم التوصل إلیھا من خالل تعمیم الخصائص على األمثلة  1

  . ى طریقة العمل ـ مفاھیم متعلقة باإلجراءات تركز عل 2

  . ـ مفاھیم متعلقة بالعالقات تركز على عملیات المقارنة والربط بین العناصر  3

  . ـ مفاھیم متعلقة بالبنیة الریاضیة كمفھوم العنصر  4

  : مجموعة من التصنیفات منھا )  82ـ  79،  2007سالمة ، ( ویذكر
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  :  Brunerـ تصنیفات برونر 

أي یجب توفر أكثر من خاصیة واحدة في األشیاء التي " و "اة الربط ـ مفاھیم ربطیة تستخدم أد 1

  . تقع ضمن المفھوم ، مثل المعین 

  . مثل مفھوم العدد الصحیح غیر السالب " أو "ـ مفاھیم فصلیة تستخدم أداة الربط  2

  . ـ مفاھیم العالقات وتشمل على عالقة معینة بین األشیاء كمفھوم أكبر من أو أصغر من  3

  : التصنیفات الداللیة  ـ

  " . عبارة صائبة " ـ مفاھیم داللیة تستخدم للداللة على شيء ما مثل مفھوم  1

  . األشیاء التي یحددھا المفھوم ، مثل العدد النسبي 

  . ـ المفاھیم المفردة مثل النسبة التقریبیة ، ومفاھیم عامة مثل مفھوم العدد الطبیعي  4

  

  : یة استخدامات المفاھیم الریاض

  : استخدامات المفاھیم فیما یأتي )  182،  2010أبو سعد ، ( حدد  

إذا تم أخذ مفھوم المثلث فإن أحد األشیاء التي یمكن أن تعلمھا بھذا المفھوم ھو  : ـ التصنیف  1

  . التعرف  على أنواع المثلثات ، كما یمكن التعلیل على صحة التصنیف 

الطالب الذي لدیھ مفھوم العدد الطبیعي یمكنھ أن یمیز العدد الطبیعي من : ـ التمییز بین األشیاء  2

  . بین أعداد أخرى 

عند تدریس جمع الكسور ذات المقامات المختلفة ال یستطیع المعلم التفاھم : ـ االتصال والتفاھم  3

كسور متساویة ( ة في الدرس مثل مع الطالب الذین لیس لدیھم أي معرفة بالمصطلحات المتضمن

  ) . ، مقامات ، مضاعف مشترك 

في .... ) ارتفاع ، منصف ، قاعدة ، مساحة ، محیط ،( من خالل معرفة المفاھیم : ـ التعمیم  4

  . المثلثات یمكن عمل تعمیمات علیھا 

  : أن للمفاھیم ثالثة استخدامات ھي )  92،  2007محمد ، ( وأوضح 
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في ھذا االستخدام یتم الحدیث عن خصائص األشیاء التي تدخل في : ـ االستخدام االصطالحي  1

" العدد النسبي "إطار حدود المفھوم أو المصطلح الدال على المفھوم ، أي إذا تم تحدید مفھوم 

  " . أعداد نسبیة " فإنھ یتم الحدیث عن صفات وخصائص األعداد التي یطلق علیھا 

االستخدام ھنا تصنیفي لفرز أمثلة المفھوم من غیر األمثلة على المفھوم ، : ام الداللي ـ االستخد 2

  . فقد یستخدم مصطلح العدد النسبي لتمییز العدد النسبي من غیره من األعداد األخرى 

وفیھ یتم استخدام مصطلح المفھوم أكثر من الحدیث عن : ـ االستخدام التضمیني للمفھوم  3

اة بھ ، ثم یتم تعریف العدد النسبي أو األولي ، وإعطاء مصطلحات مرادفة األشیاء المسم

  . لمصطلح المفھوم

  : مكونات المفاھیم الریاضیة 

یرى أن المفھوم یتألف من عناصر  Brunerأن برونر )  42،  2005النعیمي ، ( ذكر   

  : خمسة ھي 

ال تدل علیھ ، والتمییز بینھما ، ویعد وتشیر إلى أمثلة المفھوم ، واألخرى التي : ـ اسم المفھوم  1

  . جزءاً من التعرف على المفھوم 

وتشیر إلى الصفات ، والمظاھر العامة ، والخصائص التي تمكن الطالب من وضع : ـ األمثلة  2

  . األمثلة ضمن فئة معینة ، أو مجموعة محددة 

  . وتشیر إلى صفة المفھوم أو خاصیتھ : ـ الخصائص األساسیة  3

وھي التي یتم التمییز على أساسھا بین ھذا المفھوم واآلخر ، وھذه العملیة : القیمة الممیزة  ـ 4

  . تسھل تدریس المفھوم وتعلمھ 

وتعكس القاعدة الصحیحة لھ االستخدام الناجح للعناصر : ـ عزل القاعدة األساسیة للمفھوم  5

حیة ، وخصائص أساسیة وغیر األخرى لذلك المفھوم من أمثلة إیجابیة وأخرى سلبیة من نا

أساسیة من ناحیة أخرى ، وتوضح القاعدة تماماً طبیعة المفھوم من خالل اإلشارة إلى جمیع 

  . خصائصھ ، أو صفاتھ األساسیة 

ركز على النشاطات اللفظیة ،  Brunerأن برونر )  18،  2011المشھداني ، ( ویشیر   

ر من طریقة تدریس المفاھیم ، فغالباً ما یصعب على أو اللغة التي یتم تعلمھا عن طریق الحفظ أكث
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األفراد إدراك المفاھیم الجدیدة ، أو توضیح الخصائص األساسیة للمفاھیم المألوفة لدیھم ، فاللغة 

عامل أساسي في اكتساب المفھوم ، حیث تتركز أھمیتھا في الحوار المتعلق بتوضیح األفكار 

وبیان خصائصھا الضروریة ، وھي بذلك ستظل من والمعاني من خالل تعریف المفاھیم ، 

ارتباط تفكیر الفرد باألشیاء واألمور الحسیة المباشرة ، وتنمي لدیھ التفكیر المبدع الذي یعمل 

تشمل  Brunerواللغة بنظر برونر . على تنظیم الخبرات تنظیماً تجریدیاً ، وأكثر شموالً 

  : نحو القیام بنشاط عقلي ، وھما  خطوتین أساسیتین ، كل خطوة تعطي للمتعلم قوة

  . ـ تحلیل المفھوم 

  .ـ تحلیل استراتیجیات التفكیر الكتسباب المفاھیم 

  : مستویات تكوین المفاھیم 

لنمو المعرفة تبدأ بالمحسوس  Blok مستویات تكوین المفاھیم تسایر مستویات بلوك

یقرر )  95م ، ص  1998مارزانو وآخرون ، ( فشبھ المحسوس ثم المجرد ، ونقالً عن 

  : كلوزمایر أربعة مستویات لتكوین المفاھیم ھي 

  . ـ المستوى المحسوس  1

  . ـ المستوى التطابقي  2

  . ـ المستوى التصنیفي  3

  . ـ المستوى الرمزي المجرد  4

  : التدریس قسم كلوزمایر المفاھیم لثالثة مستویات وألغراض 

  . ـ المرحلة األولى تعزز المفھوم على المستویین الحسي والتطابقي  1

  . ـ المرحلة الثانیة ھي بدایة المستوى التصنیفي  2

  . ـ المرحلة الثالثة مستویات التجرید والرموز  3

مفاھیم األكادیمیة على المستویات ویعتقد كلوزمایر أن الطلبة ال یمكن أن یكتسبوا ال

  . المجردة إال إذا تلقوا تدریساً محدداً 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

34 

 

  : العوامل المؤثرة في تعلم المفاھیم في الریاضیات 

مجموعة من العوامل التي تؤثر في تعلم المفاھیم )  35ـ  34،  2011المشھداني ، ( ذكر   

  : واكتسابھا بشكل عام ، والمفاھیم في الریاضیات بشكل خاص منھا 

تختلف المفاھیم في درجة صعوبتھا ، بما یؤثر في عملیة تعلمھا ، : ـ نوع المفاھیم وطبیعتھا  1

وأمثلتھا الممثلة لھا قلیلة توجب توجیھ المتعلمین ، ) محسوسة ( فإذا كانت المفاھیم مادیة 

ومساعدتھم في الوصول إلى تعلمھا ، أما إذا كانت المفاھیم مجردة فكریاً ، أو المفاھیم معقدة ، أو 

، وأمثلتھا الممثلة لھا .... القسمة ، الكسر ، النسبة: المفاھیم ذات المثال الواحد كما في مفاھیم 

تدخل المعلم بصورة أكبر ، وتحلیل المفھوم إلى مكوناتھ ، فیحدد الصفات الممیزة لھ قلیلة وجب 

  .مما یسھل تعلمھ 

لھذین النوعین إسھامھما في تعلم المفھوم إذا استطاع المتعلم التمییز : ـ أمثلة المفھوم وال أمثلتھ  2

وم ، فیكتفي بإیراده ، أو بینھما ، وقد نجد حاالت یتمكن المعلم من تقدیم مثال سلبي على المفھ

مثال إیجابي عنھ ، أو اإلكثار منھا ، وكلما جرى تقدیم عدد كاف من األمثلة لتأكید العرض الجید 

للمفھوم المراد تعلمھ كان تعلم المفھوم أسھل ، كما أن ذلك یتوقف على توافر األمثلة و الال أمثلة  

  . وعدم توافرھا

المفھوم بزیادة خبرات المتعلم البیولوجیة ، والعقلیة ، ونضجھ ، یزداد تعلم : ـ الخبرة السابقة  3

وبالنتیجة یتوقف ذلك على اختیار األمثلة المتعلقة بالمفھوم ، بما یتناسب ومستواه العقلي ، فینبغي 

  . أن ال تكون عالیة التجرید ، أو منخفضة في مستوى تجریدھا 

المستویات : فردیة تأثیر في تعلم المفاھیم من حیث للفروق ال: ـ الفروق الفردیة بین المتعلمین  4

البیولوجیة والعقلیة ، وفي مستوى فھم الطالب للمفاھیم الریاضیة ، الختالفھم في الخلفیة 

الریاضیة ، بما یتوجب على المعلم مراعاتھا ، والتنویع من األمثلة والال أمثلة ، بما یالئم 

ل التعلیمیة المناسبة لجعل المفاھیم العالیة التجرید واضحة مستویاتھم العقلیة ، وأن یستعمل الوسائ

  . ، وذات معنى 

تعد من العوامل ذات التأثیر اإلیجابي في تعلم المفاھیم ، واالستمرار في : ـ القراءة الواعیة  5

  . نموھا ، وتجنب الفھم الخاطئ لھا ، وبذلك یستمر المتعلم في متابعة التغییر المفاھیمي لدیھ 

لقد أكد الكثیر من التربویین على تقدیم التعزیز المناسب ، شریطة : التعزیز والتغذیة الراجعة ـ  6

أن یكون بعد تلقي االستجابة من الطالب مباشرة ، وربطھا بصفات المثیر موضع االھتمام ، مع 
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ة الخطأ أو تبریره أن المثال یمثل المفھوم أو ال یمثلھ ، علماً أن التغذیة الراجعة ھنا تعني معرف

  . المدح في ضوء تعریف المفھوم نفسھ 

  : التعمیمات الریاضیة : ثانیاً 

  : مفھوم التعمیم الریاضي 

التعمیمات الریاضیة أو المبادئ الریاضیة بأنھا أفكار )  "م  2006الھویدي ، ( یُعرف 

  .  29ص " أكثر تعقیداً مكونة من عدة مفاھیم مترابطة مع بعضھا 

عبارات ریاضیة تنطبق على مجموعة " بأنھا ) م  2007ة وآخرون ، عفان( ویعرفھا 

   . 92ص " من األشیاء والعناصر 

  : مكانة التعمیم الریاضي 

المفاھیم : یقسم العلماء المعرفة الریاضیة أو المحتوى الریاضي إلى عدة أقسام 

، ولبیان )  109م ، ص  2001البكري والكسواني ، ( والتعمیمات والمھارات وحل المسائل 

مكانة التعمیمات الریاضیة ، یعرض الباحث العالقة بین أجزء المحتوى الریاضي والتعمیمات 

  : داخل المحتوى الریاضي كما یلي 

  : عالقة المفھوم بالتعمیم 

  ،)  83م ، ص 2007سالمة ، ( التعمیم الریاضي ھو عالقة بین مفھومین أو أكثر 

  . تطلب األساس لدراسة التعمیم لذا تعتبر المفاھیم الریاضیة الم

  : عالقة المھارة بالتعمیم 

تعتبر التعمیمات متطلباً أساسیاً لدراسة المھارات الریاضیة وإن اكتساب المھارة وإتقانھا 

عفانة وآخرون ، (یساعد الطالب على فھم األفكار والمفاھیم والتعمیمات الریاضیة فھماً واعیاً 

  ) .  103م ، ص  2007
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  : عالقة حل المسألة بالتعمیم 

أثناء حل المسألة الریاضیة یحتاج الطالب إلى تعمیمات جاھزة تساعده في الحل فتوفر 

  . علیھ الوقت والجھد 

  : أھداف تدریس التعمیمات الریاضیة 

للتعمیمات الریاضیة أھداف تساعد في الوصول إلى أھداف تدریس الریاضیات العامة 

  ) :  277م ، ص  2010نة ، أبو زی(منھا ما حدده 

  . ـ إجراء الحسابات أو االستخدامات المباشرة  1

  . ـ تطبیقھا واستخدامھا في مواقف غیر مباشرة  2

  . ـ تنمیة القدرة على التفكیر االستنتاجي والبرھان الریاضي  3

  . ـ التدریب على عملیات االكتشاف واالستقراء  4

  : لعدة أھداف لتدریس التعمیمات منھا ) 114، ص م  2001البكري والكسواني ، ( وتشیر

  .ـ إجراء الحسابات واالستخدام المباشر  1

  .ـ التطبیق المباشر وغیر المباشر  2

  . ـ إجراء الحسابات والتطبیقات غیر المباشرة  3

  . ـ مدخل لالكتشاف واالستقراء واالستنباط  4

  : أنواع التعمیمات الریاضیة 

  : التعمیمات الریاضیة إلى عدة تصنیفات ، نذكر من ھذه التصنیفات ما یليصنف  خبراء التربیة 

  : من حیث صحة العبارة الریاضیة : أوالً 

  . ـ عبارة ریاضیة یتم برھنتھا أو استنتاجھا أو استنباطھا أو اكتشافھا  1

م ،  2001البكري والكسواني ، ( ـ عبارة ریاضیة مسلم بصحتھا ، وھي المسلمات والبدیھیات  2

  ) . 113ص 
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  :النظم الریاضیة من حیث تضمنھا في : ثانیاً 

أن التعمیمات الریاضیة معظمھا عبارات أو نظم ریاضیة یتم برھنتھا أو یمكن القول 

وعلى ذلك فإن النظم الریاضیة تتضمن أنواعاً . استنباطھا ، والبعض اآلخر تعمیمات یسلم بھا 

  : مختلفة من التعمیمات من أھمھا 

  ـ المسلمات    1

  ـ النظریات  2

  ـ العالقات الریاضیة  3

    .)  95ـ  94م ، ص  2007عفانة وآخرون ، ( ـ القوانین الریاضیة           4

  : من حیث الطریقة التي تحدد بھا قیمة الصواب : ثالثاً 

  ) :  22م ، ص 2005برھم ، ( حیث تتضمن النظم التربویة ثالثة أنواع من التعمیمات الریاضیة

  . ـ مسلمات وتحدد قیمة الصواب لھا باالفتراض  1

  . ـ تعاریف وتحدد قیمة الصواب لھا باالشتراط  2

  .ـ نظریات وتحدد قیمة الصواب لھا باإلثبات  3

  : خطوات تدریس التعمیم الریاضي 

رض خطوات تدریس التعمیم الریاضي من قبل العدید من الباحثین والخبراء ومنھم تم ع

م ، ص  2001البكري والكسواني ، ( جانییة ، وتحددت خطوات تدریس التعمیم الریاضي في 

  : بما یلي )  128

ـ إخبار المتعلم بشكل األداء المتوقع منھ عندما یتم تعلمھ للتعمیم حیث یحصل على تعزیز  1

  . ي عندما یحصل الفعل النھائي فور

  . ـ توجیھ أسئلة للمتعلم لیسترجع المفاھیم المتعلمة من قبل والتي تكون التعمیم  2

ـ استخدام عبارات لفظیة أو تلمیحات تقود المتعلم لوضع التعمیم كسلسلة من المفاھیم بالترتیب  3

  . الصحیح 
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  . میم ـ الطلب من المتعلم أن یعطي أمثلة على ھذا التع 4

  . ـ الطلب من المتعلم أن یصیغ التعمیم لغویاً  5

ویجب أن یتنبھ المعلم بأن ھناك فرقاً بین صیاغة التعمیم أو القاعدة واستخدامھ بطریقة 

صحیحة ، إذ أن مجرد صیاغة الطالب للتعمیم ال یعني أنھ قد تعلمھ أي امتلك القدرة على 

الطالب التعمیم بطریقة صحیحة دون القدرة على استخدامھ والعكس ، فمن الممكن أن یستخدم 

صیاغتھ فكثیر من الطالب یتذكرون قانون المعادلة التربیعیة ولكن القلیل منھم من یستخدمھ 

  . بطریقة صحیحة 

ویكتسب الطالب التعمیمات الریاضیة بشكل صحیح عندما یكون بمقدوره أن یتعرف 

مفاھیم في عالقاتھا الصحیحة الواحد تلو اآلخر ، على المفاھیم المتضمنة في التعمیم ، ووضع ال

 . وأخیراً تطبیق التعمیم بطریقة صحیحة ومناسبة في عدد من المواقف المختلفة 
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  : التصورات الخطأ لدى الطالب في مادة الریاضیات  :  المحور الثالث

  : مفھوم التصورات الخطأ

تمثل المفاھیم الریاضیة الوحدات األساسیة في بناء الریاضیات ، وعن طریقھا یمكن 

التواصل بین األفراد سواء في المجتمعات العلمیة أوخارجھا ، وقد نبھ الكثیر من الباحثین إلى أن 

 مفاھیم العلم التي تتشكل لدى المتعلم ال تكون في كثیر من األحیان متفقة ومتناغمة مع المفاھیم

الصحیحة التي یتفق علیھا العلماء ، حیث تمثل المعرفة التلقائیة أو الذاتیة إحدى صور المعرفة 

القبلیة التي یكتسبھا المتعلم ذاتیا من خالل تفاعلھ مع البیئة ، ومن ھنا تتشكل المشكلة في تفسیر 

  . المفاھیم بصورة خاطئة 

تربیة العلمیة خالل العقدین أشارت البحوث في مجال ال) "  2002زیتون ، (وقد ذكر 

األخیرین من القرن الحالي ، إلى أن التالمیذ یأتون إلى حجرات الدراسة ولدیھم أفكار وتصورات 

بدیلة عن المفاھیم العلمیة المرتبطة بالظواھر الطبیعیة التي تحیط بھم ، وتلك التصورات البدیلة 

رره العلماء لتفسیر ھذه الظواھر ، تتعارض في كثیر من األحیان مع التصور العلمي الذي یق

وتزداد المشكلة تعقیدا حین تصبح تلك التصورات عمیقة الجذور فتشكل بالتالي عوامل مقاومة 

  .226 ص " میة الصحیحة للتعلیم ومعیقة الكتساب المفاھیم العل

قد یتشبث ویتمسك المتعلم بالتصورات الخطأ للمفاھیم " أنھ )  2002السید ، ( كما ذكر 

نھا تعطیة تفسیرات وقراءات تبدو منطقیة بالنسبة لھ ، وذلك ألنھا تأتي متفقة ومتناغمة مع أل

تصورة المعرفي الذي تشكل لدیھ من العلم المحیط بھ والموجود فیھ ، على الرغم من تعارض 

ھذه التصورات الخطأ في الكثیر من األحیان مع التصور الصحیح الذي یقرره العلماء ، وتزداد 

شكلة تعقیداً حین تصبح ھذه التصورات عمیقة الجذور فتشكل عوامل مقاومة للتعلم وتقف الم

  . 125ص" معیقة الكتساب المفاھیم العلمیة الصحیحة 

ولقد أطلق العلماء على التصورات البدیلة عدة مسمیات منھا  التصورات الخطأ واألفكار 

ح التصورات الخطأ من أكثر الخاطئة واالستدالل العفوي والفھم الخطأ، ویعد مصطل

( المصطلحات انتشاراً ، وقد استخدم مصطلح التصورات الخطأ لوصف التفسیر غیر المقبول 

المرور بنشاط تعلیمي معین ، ومن  لمفھوم ما بواسطة المتعلم وذلك بعد) ولیس بالضرورة خطأ 

  . سبق سیتم اعتماد مصطلح التصورات الخطأ في ھذه الدراسة ما  خالل 
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المعلومات المفاھیمیة أو األفكار " التصورات الخطأ بأنھا )  1994السعدني ، ( عرف وی

  50ص ـــ" التصوریة ، التي التتفق مع اإلجماع العلمي المقبول عامة أو تختلف عنھ 

تصورات ومعارف في البنیة المعرفیة للتالمیذ ، " أنھا )  2000عبده ، ( ویعرفھا 

ً ، وال تمكنھم من شرح واستقصاء الظواھر العلمیة بطریقة  التتفق مع المعرفة المقبولة علمیا

االنطباعات التي " التصورات الخطأ بأنھا )  2003الدسوقي ، ( ، ویعرف  132ص" مقبولة 

یكونھا التالمیذ عن األحداث والظواھر الطبیعیة المختلفة نتیجة احتكاكھم المباشر بھا ، وذلك قبل 

  . 44ص " تصالً بھا تلقیھم تعلیماً مقصوداً م

  : أھمیة التعرف على التصورات الخطأ لدى الطالب في تدریس الریاضیات 

، ومجاالت المعارف  ھیم الریاضیة في المعرفة الریاضیةنظرا ً لألھمیة التي تمثلھا المفا

األخرى كان البد من تكوین وتعلیم ھذه المفاھیم بصورة صحیحة وسلیمة في البنیة المعرفیة 

في المرحلة  المالئمة لھذا األمر ، لیكون لدینامین واستثمار طرق وأسالیب التدریس للمتعل

لھ صور ومخططات  ل التعلیمیة األخرى نظام مفاھیمي متماسك التعلیمیة الواحدة والمراح

واضحة في الذھن تمكن المتعلم من استثمارھا وتوظیفھا في مواقف المعرفة الریاضیة ، 

لیھ ال بد من البحث عن المتطلبات األساسیة الالزمة لبناء المفاھیم في والمعارف األخرى ، وع

الموقف التعلیمي الجدید ، وقد لوحظ أن المتعلمین ال یبدو علیھم في كثیر من المواقف التعلیمیة 

أنھم قد ألموا بفھم عمیق ودقیق للمفاھیم الریاضیة التي سبق وأن درسوھا ، وذلك من خالل 

، كما أنھم رسموا صورا ً خطأ للمفاھیم  یصیة واالختبارات التحصیلیةالتشخ االختبارات

  . الریاضیة في بناھم العقلیة 

أھمیة التعرف على التصورات )  154ـ ص  151م ، ص 2002عبد السالم ، ( ویجمل 

  : الخطأ لدى التالمیذ عن المفاھیم والظواھر العلمیة فیما یلي 

بة للتعامل مع تصورات األطفال وإحداث التغیرات المناسبة في ـ توجیھ المداخل واألسالیب المناس

  .محتوى مناھج الریاضیات 

ـ استخدام أسالیب تعلیمیة حدیثة وغیر تقلیدیة تحافظ على سالمة اللغة الریاضیة ومعاني الكلمات 

  . لدى كل من المعلم والتلمیذ تؤدي إلى فھم صحیح وإدخال مفاھیم ریاضیة صحیحة 

ى الخلفیة العلمیة للتالمیذ یساھم في فھم مصادر وأسباب التصورات الخطأ ، ـ التعرف عل

  . وبالتالي التغلب علیھا من خالل تحسین طریقة التفاھم بین المعلمین والتالمیذ 
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ـ ضمان عدم إضافة التصورات الخطأ على المفاھیم الریاضیة التي یدرسونھا وذلك یتطلب 

  . تى ال تؤثر على التصورات العلمیة الصحیحة إحداث تغییرات جذریة لتصوراتھم ح

ـ التعرف على االختالف بین اللغة الیومیة السائدة بین التالمیذ ومعاني الكلمات بالنسبة لھم وبین 

  . تصورات العلماء قد یسھم في تطویر اللغة الفنیة للتالمیذ وأن تكون ذات معان ٍ دقیقة ومحددة 

  . ـ تسھل عملیة اختیار المفاھیم التي ینبغي تعلمھا 

  . ـ تسھل عملیة اختیار خبرة التعلم المناسبة للمفاھیم الریاضیة 

  . ـ إبراز الھدف من النشاط التعلیمي بما یحقق الفھم السلیم 

ویرى الباحث أن المدخل األساسي باتجاه تعدیل التصورات الخطأ ھو أھمیة التعرف 

المتعلمین والكتب الدراسیة یاضیات التي تتكون من تصورات الخطأ في مجال الرعلى مصادر ال

یمكن معرفتھا وتسھیلھا وإكسابھا للطالب  مصادر والطرق والوسائل التعلیمیة وغیر ذلك من

  .بشكل صحیح وسلیم 

  : مصادر التصورات الخطأ وأسباب تكونھا 

تطرقت كثیر من الدراسات لموضوع التصورات الخطأ بالبحث وتوصلت إلى عدد من 

  : أسبا ب ومصادر التصورات الخطأ لدى الطالب والتي تتمثل في 

یعتبر المعلم مفتاح العملیة التربویة ، ذلك ألنھ الشخص والالعب البارز والحاسم : المعلم  )  1

ساسیة في توجیھ المتعلمین ، كما یعد مصدر مھم في نجاحھا ، وألنھ یعتبر أھم العناصر األ

للتصورات الخطأ لدى   وأساسي للمعرفة ویشكل حجر الزاویة في إحداث التغیر المفاھیمي

المتعلمین ولكن ھذه المھام وتلك الواجبات یصعب على المعلم إنجازھا إذا كانت بنیتھ المعرفیة 

  ) . 276ـ ص  251ص  م ،1994الكیالني ، ( ملیئة بالتصورات البدیلة 

  : مصدرا ً للتصورات الخطأ وذلك ألن  كثیرا ً ما یكون المتعلم : م المتعل)  2

بھم  ـ المعرفة المكتسبة ذاتیا ً من خالل تفاعل الطلبة مع بعضھم البعض ومع البیئة المحیطة

لى في أذھانھم وبالتالي صعوبة تغییرھا وتأثیرھا سلبا ً ع یؤدي إلى تكوین تصورات خطأ

  . المعرفة الجدیدة الصحیحة التي سوف یتعلمونھا 

  . ـ عدم توفر الدافعیة لدى المتعلمین إلدراك العالقات التي تربط المفاھیم مع بعضھا البعض 
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  . ـ تدني المستوى العام للنمو العقلي واإلدراكي لدى الطالب 

بعارة والطراونة ، ( لمدرسي وعدم وجود مقررات إضافیة ـ حصر خبرات المتعلم في الكتاب ا

  ) . 497م، ص  2004

بعض التصورات الخطأ إلى الكتاب المدرسي الذي یعتبر  یمكن إرجاع: الكتب المدرسیة )  3

مصدر المعلومات للمتعلم وذلك ألن المادة المعرفیة المطروحة من خالل الكتاب المدرسي ینتج 

المطلوبة من المتعلم ، وأیضا ً  عنھا سطحیة في معرفة المتعلم ویصعب معھا تحقیق المعرفة

افتقار الكتب المدرسیة إلى الشرح الشامل للمفھوم واللغة التي یستخدمھا الكتاب كلھا ربما تساھم 

  ) . 640م ،ص 1998زیتون ، ( في تكوین التصورات الخطأ 

یز عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعلیمیة كافیة تسمح لھم باستخدام المفاھیم في التمی)  4

  ) . 151م ، ص 2001العطار ، ( والتصنیف والتعمیم 

عدم الربط بین المعلومات والمفاھیم التي تعلمھا الطالب وتطبیقاتھا في حل المشكالت )  5

  . المرتبطة بھا وكذلك المشكالت الحیاتیة 

تساھم في تكوین التصورات الخطأ الرسوم التوضیحیة الموجودة في الكتاب المدرسي قد )  6

إلضافة إلى استخدام النماذج في تقریب وتسھیل المفاھیم المجردة ، وھذا یؤدي إلى الخلط بین با

  ) . 497م، ص  1999شھاب والجندي ، ( النموذج والحقیقة فیسھم في تكوین التصورات البدیلة 

  

ضعف : ( مما سبق یخلص الباحث إلى أن التصورات الخطأ المتكونة لدى الطالب نتجت عن 

في أداء مھنتھ ، عدم استخدام طرق التقویم المناسبة ، اللغة المستخدمة من الطالب والمعلم المعلم 

وھذه التصورات  ،) ل الموجودة في الكتب المدرسیة ، الثقافة السائدة في البیئة ، الرسوم واألشكا

ر تكونت في البنیة المعرفیة للطالب ویظھر ذلك من خالل التفسیرات التي تخالف وجھة النظ

العلمیة حیث تقف عائقا ً أمام التعلم الالحق للطالب ، مما دفع بالباحثین للكشف عن ھذه 

  . التصورات باألسالیب المناسبة ومن ثم العمل على تعدیلھا 

  : خصائص التصورات الخطأ  

ً منھا فیما  تتصف التصورات الخطأ بالعدید من الخصائص والسمات والتي یمكن تحدید بعضا

  : یأتي 
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ـ التصورات الخطأ ال تتكون فجأة لدى المتعلم ، لكنھ یحتاج وقت في بنائھا ، كما أنھا تتصف 

  . بصفة النمو والتي قد یبنى علیھا مزیدا من التصورات الخطأ  

ال تكون منطقیة من وجھة نطر العلم ، ألنھا تناقض وتخالف التفسیر العلمي  ـ  التصورات الخطأ

م ، 2005الفالح ، ( نھا تتوافق مع بنیتھ المعرفیة جھة نظر المتعلم أل، لكنھا تكون منطقیة من و

  ) . 143ص 

ـ التصورات الخطأ تكون ثابتة بدرجة كبیرة ، مما یجعل من الصعب تغیرھا وخاصة باستخدام 

  ) . 44م ، ص2008األسمر ، ( طرق التدریس التقلیدیة 

  .  نفسھا  التصورات الخطأ حیاناً المعلمون مع الطالب فيـ یشترك أ

ـ غالبا ً ما تكتسب ھذه التصورات في سن مبكرة كما أن وجودھا ال یقتصر على سن معینة ، 

  . حیث أثبتت الدراسات وجودھا لدى كل األعمار 

ـ التصورات الخطأ التتعلق بثقافة معینة أو بجنس معین ولكنھا ذات صفة عالمیة ، حیث أن 

  . تكرار حدوثھا یتغیر بالعوامل التي یعیشھا الطالب مستوى وطریقة تشكیلھا و

لمجموعة من الفرضیات المترابطة منطقیا ً ،  كن أن تشمل المفاھیم على تصورات خطأـ یم

  . وتستخدم من قبل الكثیر من الطالب 

ـ تتكون التصورات الخطأ من الخبرات الشخصیة للطالب ، من خالل تفاعلھم مع البیئة المحیطة 

م،  2003حسن زیتون وكمال زیتون ، ( حتوى المعرفي المقدم من خالل الكتاب المدرسي ، والم

  ) . 233ص

  : ویرى الباحث من خالل دراستھ لخصائص التصورات الخطأ ما یلي 

ـ التصورات الخطأ تستحوذ بشكل كبیر على تفسیرات المتعلمین ، وھي تعتبر عناصر ثابتة في 

  . البنیة المعرفیة للطالب 

ال یؤدي إلى تغییر كبیر في التصورات الخطأ  ، ألنھا على قدر كبیر  التدریس بالطرق العادیةـ 

  . من التماسك وتحتاج إلى جھد مقصود ومخطط 

ـ تقف التصورات الخطأ عائقا أمام الطالب إلكتساب التعلم الالحق ولذلك فھي تحتاج إلى 

  . رھا جزئیا ً أو كلیا ً استراتیجیات وأسالیب تدریس حدیثة لتغییرھا أو تطوی
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ـ ھي تصورات بدائیة أو أولیة ومكتسبة من مصادر غیر دقیقة ، مما یعیق التفسیر الصحیح 

  . للظواھر والمفاھیم 

  : أسالیب تشخیص التصورات الخطأ  

لمفھوم ریاضي معین لدى المتعلمین على األخطاء التي یقع فیھا  ینعكس وجود تصورات خطأ

باتھم عن نوعیة معینة من المسائل التي تقیس مدى فھمھم لھذا المفھوم أو المتعلمون عند إجا

 على وجود تلك  ًتطبیقھ ، ویمثل تكرار تلك األخطاء وثباتھا لدى المتعلمین مؤشراً قویا

وتمثل عملیة تشخیص التصورات الخطأ لدى المتعلمین الخطوة األولى . لدیھم  التصورات الخطأ

لك التصورات ، لذلك كان من الطبیعي التعرف على أسالیب تشخیص في سبیل تعدیل وتصویب ت

التصورات الخطأ لدى المتعلمین في كافة المراحل التعلیمیة ومن خالل مراجعة العدید من 

األدبیات التي اھتمت بھذا المجال یتضح تعدد أسالیب الكشف والتنقیب عن تصورات المتعلمین 

 238م، ص 2002زیتون ، ( المفاھیم ، ومن ھذه األسالیب  الخطأ واألفكار المتكونة لدیھم حول

.  (  

  ) .العیادیة ( ـ المقابلة اإلكلینیكیة 

  .ـ خرائط المفاھیم 

  .ـ مفردات االختیار من متعدد مفتوحة النھایة 

  .ـ الرسوم التخطیطیة للمفھوم وأشكال فن 

  .ـ المحاكاة بالكمبیوتر 

  .ألسئلة المفتوحة ـ مناقشة الطالب في الفصل واستخدام ا

  .ـ مھام ترابط الكلمات وفرزھا 

بعض أسالیب تشخیص التصورات الخطأ )  23م، ص  2001خطایبة والخلیل ، ( كما یعرض 

  : للمفاھیم ومنھا 

  .ـ االختبارات القبلیة 

  .ـ تحلیل بناء المفھوم 
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  .فسر  /الحظ  /ـ طریقة اعرض 

  : أسالیب أخرى للكشف عن التصورات الخطأ منھا) 141م ، ص2001العطار ، ( كما یعرض 

ـ اختیار الورقة والقلم ذات الشقین ، بحیث یتضمن الشق األول سؤاال حول التصور للمفھوم ، 

  . والشق الثاني تبریر اإلجابة التي اختارھا 

لتنظیم المفاھیم ، وإبراز كیفیة ارتباطھا ویقصد  بھا إستراتیجیة بصریة : ـ المنظمات التخطیطیة 

  . مع بعضھا ، ومن أمثلتھا أشكال فن والخرائط العنكبوتیة 

  : ویرى الباحث أنھ یمكن إضافة بعض األسالیب للكشف عن التصورات البدیلة وھي 

رر ذلك ـ التصور الذھني للمفھوم بحیث یتحدث كل طالب عن تصوره للمفھوم المعطى لھ ویك

  . الموجودة لدى الطالب  الطالب وھكذا یتم أخذ التصورات الخطأ على باقي

ـ المقابلة الفردیة لكل طالب واالستفسار منھ عن المفاھیم الریاضیة المطلوبة ومعرفة التصورات 

  . الخطأ لدیھ 

  : كیفیة تعدیل التصورات الخطأ 

رحلة من التطور یظھر منھا أن یتحرك التالمیذ عبر موالتخلص یتطلب تعدیل التصورات الخطأ 

خاللھا عدم انسجام واضح ما بین التصور الخطأ والمفھوم العلمي الصحیح ، حیث یحدث ما 

یسمى بالصراع المعرفي أو حالة من عدم االتزان العقلي ، وبالتالي یتم مساعدة التالمیذ على 

صوراتھم لیتوصلوا إلى الذي یساعدھم على مناقشة أفكارھم وتقال إلى المفھوم المقبول علمیاً االنت

)  144م ، ص  2005الفالح ، .( فيتفسیرات أفضل تزیل ما لدیھم من حالة عدم اتزان معر

وار العقلي مع وعندما ینجح المتعلم في التوصل إلى ذلك یجعلھ أكثر قدرة على المناقشة والح،

لخاطئة التي كانت وتصبح األفكار الجدیدة لھ في وضع تنافسي مع األفكار ا نفسھ ومع اآلخرین ،

لھ ویجب إتاحة النقاش التعاوني الجماعي بین الطالب والمعلمین على المستویین الجماعي 

( ، ویذكر  ب من التخلص من التصورات الخطأوالفردي وذلك لتسھیل عملیة الفھم وتمكین الطال

مي وھي أن ھناك شروطاً البد أن تتحقق لكي یحدث التغیر المفھو)  130، ص  1998زیتون ، 

 :  

  . ـ أن ال یرضى المتعلم عن مفاھیمھ اآلنیة  1
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  . ـ أن یحقق المتعلم أقل درجة ممكنة من فھم المفھوم الجدید بمعنى وضوح المفھوم الجدید  2

  .ـ یجب أن تظھر معقولیة وفائدة المفھوم الجدید لدى المتعلم  3

خالل تقدیم استبصارات  ـ یجب أن تظھر قوة المفھوم الجدید التفسیریة التنبؤیة من 4

  . واستكشافات جدیدة لم یستطع تقدیمھا المفھوم الخطأ 

  : استراتیجیات تعدیل التصورات الخطأ 

، وإحالل مفاھیم  عدیدة للتخلص من التصورات الخطأاقترح العدید من المربین إستراتیجیات 

( ر المفھومي وتذكر سلیمة مكانھا ویطلق على تلك اإلستراتیجیات مصطلح إستراتیجیات التغی

  : بعض ھذه االستراتیجیات ) 145ـ ص  144م ، ص 2005الفالح ، 

  .ـ إستراتیجیة التناقض المعرفي 

  .ـ استخدام التشبیھات 

  .ـ نموذج دورة التعلم 

  . ـ المناقشة والعروض العلمیة 

  . ـ نموذج التعلیم البنائي العام 

  . ـ خرائط المفاھیم 

  .Vـ الرسوم التوضیحیة ذات الشكل 

  . ـ إستراتیجیات ما وراء العملیات المعرفیة 

  . ـ إستراتیجیة التجسیر 

) بوسنر ( وتنطلق ھذه اإلستراتیجیات من نظریة التغیر المفھومي التي أرسى دعائمھا 

ي یتم من العملیة الت" بأنھ  التغیر المفھومي) م  2000ه ، عبد( ویعرف ،) م  1980( ومساعدوه 

ص " خاللھا تعدیل التصورات البدیلة للتالمیذ لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة علمیاً 

  ) التدریجي ( التغیر الجذري والتغیر التطوري : ھما  ویوجد اتجاھان للتغیر المفھومي،    136
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ر ذي المدى فھو تغیر متعمق لمعرفة تصورات التالمیذ ، ویسمى أیضاً بالتغی: التغیر الجذري 

الواسع أو التكیف وھذا التكیف یحدث عندما یقوم الفرد بتعدیل بعض المفاھیم المركزیة أو 

فإنھ ) السابقة ( وفي حاالت عدیدة عندما یوجد صراع بین المفاھیم الجدیدة والقدیمة . األساسیة 

  . من الضروري إحداث تكیف رئیسي 

التغیر ذي المدى الصغیر أو التمثیل وھو یتضمن ویسمى ب) : التدریجي ( أما التغیر التطوري 

وقد استطاع بوسنر في جامعة كورنیل بالوالیات . التوسع واإلضافة في إثراء ودقة المعنى 

المتحدة األمریكیة تطویر وتنفیذ إستراتیجیة تعتمد النظریة البنائیة أساساً لھا ، وتقوم ھذه 

الب حول ظاھرة ما ، وإكسابھم الفھم العلمي السلیم اإلستراتیجیة بتغییر المفاھیم الخطأ لدى الط

لتلك الظاھرة ، وانطلق بوسنر في إستراتیجیتھ من ضرورة تكامل المعرفة العلمیة الجدیدة مع 

إحداث التعلم الفعال ذي المعنى المعرفة السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم وذلك بھدف 

  ) .  163 ـ 162م ، ص  2001السالم ،  عبد( 

ویتلخص نموذج التغیر المفاھیمي ـ كما اقترحھ بوسنر ـ في استبدال فھم علمي سلیم 

  : بالفھم الخاطئ لدى الفرد ضمن مرحلتین متتالیتین ھما 

  . ـ مرحلة استكشاف أنماط الفھم الخاطئ لدى الفرد  1

  : السلیم وذلك عن طریق ـ مرحلة استخدام أسلوب للمعالجة ، وإستراتیجیة مناسبة لتقییم الفھم  2

أ ـ تنمیة قدرة الفرد على تمییز المفھوم الجدید ، بشكل واضح ومعقول وذي فائدة ، وقد عرفت 

  . ھذه المرحلة بمرحلة التمثیل 

ب ـ تحقیق عملیة قبول الفرد للمفھوم الجدید بشكل كامل وذلك من خالل مقایضة المفھوم الجدید 

قدیم وقد أولى العدید من المربین والمتخصصین في مجال على حساب إنقاص قیمة المفھوم ال

ي دراستھ ومحاولة توسیعھ التربیة ھذا النموذج اھتماماً خاصاً ، وذلك من خالل التوسع ف

  ) .   19م ، ص  1994صباریني والخطیب ، ( وتطویره

نموذج  ومن النماذج التي تھتم بالبحث عن كیفیة تحقیق عملیة التغیر المفھومي داخل الفصل

ویعتمد ھذا النموذج على الخطوات ) 145م ، ص  2001العطار، ( ھوسن المشار إلیھ في 

  : التالیة

  . ـ تصنیف أنماط المفاھیم الخاطئة الموجودة لدى المتعلمین حول ظاھرة معینة 
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م الخطأ ـ تنظیم المادة الدراسیة بالصورة التي تتالءم وبنیة المفاھیم السابقة لدى المتعلمین والمفاھی

  : لدیھم عن طریق 

  . ربط المفاھیم والمعرفة الجدیدة بالسابقة أو تكامل مفھوم مع مفھوم آخر : ـ التكامل  1

إكساب المتعلم القدرة على إدراك وفھم وتحقیق المفھوم الجدید وتبدیل المفاھیم : ـ التمییز  2

  . لمتعلم بین المفھومین بمعنى إبدال مفھوم محل آخر وذلك نتیجة الخالف الذي ینشأ لدى ا

وذلك من خالل إیجاد بیئة مناسبة بحیث یتم ربط المفاھیم ) : الربط المفھومي ( ـ التجسیر  3

األساسیة المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى بحیث یصبح المفھوم المجرد معقوالً لدى المتعلم ، 

  . في المفاھیم التي یتناولھا  وھذا النموذج یركز على بنیة المادة الدراسیة للتغلب على الخطأ

نموذج للتغیر )  86م ، ص  2001أبوعطایا ، ( ویقترح رومیلھات ونورمانس المشار إلیھ في 

  : المفھومي یمر بالخطوات التالیة 

  . وفیھا یتم تزوید المتعلم بالمعلومات الصحیحة عن المفھوم المراد دراستھ : ـ التراكم  1

الخطوة یتم إعادة ترتیب أفكار الطالب بطریقة جدیدة الكتشاف في ھذه : ـ إعادة التركیب 2

  . العالقة بینھما 

وفیھا یتم استخالص االستنتاج الناجم عن تفاعل أفكار المتعلم السابقة : ـ التولیف أو الضبط  3

  . ومعلوماتھ الجدیدة 

التالیة لتعدیل التصورات  اإلستراتیجیة)  406ـ ص  404م ، ص  2002زیتون ، ( كما قدم 

  : والتي تنفذ من خالل الخطوات التالیة  الخطأ

في أقصى الجزء األیسر العلوي من السبورة  یكتب المعلم التصور الخطأ: ولى الخطوة األ

  . ویرددھا بصوت عال ویدعوا الطالب لتأملھا 

تشكیك في ھذه الفكرة من خالل الحوار الجدلي أو من خالل القیام بالتجارب ال : الخطوة الثانیة 

  . والعروض العملیة وعرض أحداث متناقضة 

یتم بموجبھا تقدیم المعلم للفكرة الصحیحة ویكتبھا مقابل الفكرة الخطأ أو یوجھ : الخطوة الثالثة 

  . الطالب ألحد مصادر المعرفة 

  .  ق الفكرة الصحیحة قدیم البراھین واألدلة على صدوفیھا یتم ت: الخطوة الرابعة 
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وفیھا یسمح للطالب باستخدام الفكرة الصحیحة في مواقف جدیدة متنوعة ، : الخطوة الخامسة 

  . ألن ذلك یؤدي إلى تثبیت تلك الفكرة واالقتناع بھا تماماً 

  :  وفي ھذه الدراسة سیتم إحداث التغیر المفھومي من خالل الخطوات التالیة

  . التعرف على التصورات الخطأ لدى الطالب من خالل االختبار التشخیصي القبلي : أوالً 

إعادة البناء المفاھیمي للطالب باستخدام إستراتیجیة الحل االبتكاري للمشكالت حیث یتم : ثانیاً 

   :فیھا

  حل لھا   أ ـ تقدیم المفھوم العلمي للطالب على شكل موقف محیر أو مشكلة تتطلب البحث عن

 لمفھوم من خالل استخدام إحدى استراتیجیات ب ـ مساعدة  الطالب في إزالة اللبس حول ا

  . نظریة تریز 

  . ج ـ التوصل إلى المفھوم العلمي السلیم 

  . دـ تعزیز المفھوم الجدید وتثبیتھ بتقدیم مواقف جدیدة یتم تطبیق المفھوم الجدید من خاللھا 

  : ي تساعد المعلم على تعدیل التصورات الخطأ لدى الطالباالعتبارات والنصائح الت

مجموعة من النصائح للمعلم تمكنھ من تعدیل )  99ـ ص  98م ، ص  1998الرافعي ، ( یذكر 

التصورات الخطأ التي توجد لدى الطالب والتي تستند إلى أھمیة الحوار والمحادثة في عملیة 

  : التعلم

  . لمفاھیم المستھدفة قبل بدء التعلم ـ أن یحدد تصورات الطالب عن ا 1

ـ أن الفھم یأتي من خالل عملیات التقریب المتتالي ویتطلب بذل جھد عقلي ال یستھان بھ من  2

  . قبل الطالب لذلك یتوجب على المعلم إعطاء الطالب الوقت والعمل 

  . ـ االستمرار في سؤال الطالب وتشجیعھم على التساؤل  3

یشعر فیھا الطالب أن لدیھم الحریة في التعبیر عن أفكارھم حتى لو كانت تلك  ـ توفیر بیئة آمنة 4

  . األفكار خاطئة 

ـ التأكید على الطالب بأن حدوث األخطاء یعد جزء عادي من أجزاء عملیة التعلم وأن الفرد  5

  . یصل إلى عمل ناجح بعد ممارسة العدید من التدریب وعن طریق التعلم من أخطائھ 
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  . السمات االبتكاریة والجدیدة في أفكار الطالب حقھا من التقدیر والمدیح  ـ أعط 6

  . ـ استخدم أمثلة تاریخیة لتوضیح أنواع األخطاء التي مھدت الطریق للتقدم العلمي  7

ـ تفحص معتقدات الطالب لمعرفة التصورات الخطأ المتأصلة فیھم وشجع الطالب على إدارك  8

  . عتقداتھم ھذه المتناقضات وتعدیل م

ـ استخدم طرق وأسالیب تدریسیة متنوعة على نحو متبادل لمساعدة الطالب في كیفیة تعلم  9

  . وقراءة وفھم النصوص العلمیة 

  . ـ استخدم خرائط المفاھیم كي یصبح طالبك أكثر وعیاً بالعالقات بین المفاھیم وما یعرفونھ  10

وفي ضوء ما تم عرضھ من أسالیب تشخیص التصورات الخطأ لدى الطالب في مادة   

كیفیة تعدیل تلك التصورات واالستراتیجیات المستخدمة التي تم عرضھا من والریاضیات ، 

استخدام التشبیھات ، التناقض المعرفي ، المناقشة والعروض العملیة ، الرسوم التوضیحیة ، نجد 

معظم ذلك من خالل المبادئ  قد لخصت TRIZاالبتكاري للمشكالت  أن استراتیجیات الحل

  . األربعین والتي حاول الباحث االستفادة منھا في دراستھ الحالیة 
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  : الدراسات السابقة 

شھدت السنوات األخیرة اھتماماً متزایداً باستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت ،   

جریت العدید من الدراسات  التي أُثبتت فاعلیة ھذه تعلیم ، حیث أفي مجال التربیة والوخاصةً 

االستراتیجیات على عدد من المتغیرات كالتفكیر اإلبداعي والتحصیل الدراسي وحل المشكالت 

  : وغیرھا ، وفي ھذا الفصل قام الباحث بتقسیم الدراسات السابقة إلى محورین رئیسیین 

  . ناولت استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت الدراسات التي ت: ـ المحور األول 

  . الدراسات التي تناولت التصورات الخطأ : ـ المحور الثاني 

وفیما یلي مجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة التي أتیح 

  :الدراساتوفیما یلي عرض لھذه .  علیھا ، وقد تم ترتیبھا من األحدث إلى األقدمللباحث االطالع 

  : الدراسات التي تناولت استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  : المحور األول 

  : الدراسات العربیة : أوالَ 

  ) : م 2012( ـ دراسة الخیاط  1

ھدفت الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز في تنمیة مھارات التفكیر ما 

وراء المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة في األردن، ولتحقیق أھداف الدراسة تم اقتراح 

ناء مجموعة من المھارات المستندة على نظریة تریز وبناء برنامج تدریبي وفقھا ، كما تم ب

مقیاس لمھارات ما وراء المعرفة ، واستخدم الباحث تصمیم شبھ تجریبي ، وتم تطبیق الدراسة 

طالباً وطالبة من ذوي التحصیل العالي والمتدني ، وأظھرت الدارسة وجود فروق  )30(على 

  . ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة 

  ) : م  2011( ـ دراسة سلمان  2

ة إلى الكشف عن فاعلیة استخدام نظریة تریز في تنمیة عملیات التفكیر العلمي ھدفت الدارس

والتحصیل الدراسي في مقرر العلوم المطور لدى تلمیذات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة 

تلمیذة من تلمیذات الصف  )50 (واستخدمت المنھج شبھ التجریبي وتكونت عینة الدراسة من. 

بمكة المكرمة ، ولتحقیق أھداف الدراسة أعدت الباحثة اختباراً تحصیلیاً ومقیاساً   الرابع االتبدائي

لعملیات التفكیر العلمي ، كما قامت الباحثة بإعداد دلیل للمعلمة ، وتوصلت الدراسة إلى تفوق 
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المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في عملیات التفكیر العلمي الكلیة ، وكذلك في 

  . ار التحصیلي االختب

  ) : م 2010( ـ  دراسة سرور   3

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة استخدام استراتیجیة مقترحة في تنمیة القدرة على تألیف 

المشكالت الریاضیة واالتجاه نحو حل المشكالت لدى طالب التعلیم األساسي في ضوء الدراسات 

وقد تمثلت اإلستراتیجیة المقترحة في استخدام منھجیة نظریة تریز  TIMSS& PISAالدولیة 

طالبة بالصف الثامن  )70(وقد تكونت عینة الدراسة من . في الحل االبتكاري للمشكالت 

األساسي بمدینة صحار ـ بسلطنة عمان ـ حیث استخدم الباحث المنھج التجریبي ، وقد قام الباحث 

ة على تألیف مشكالت ریاضیة وكذلك إعداد مقیاس لالتجاه نحو بإعداد اختبار للكشف عن القدر

حل المشكالت الریاضیة ، وقد أظھرت الدراسة وجود أثر فعال الستخدام اإلستراتیجیة المقترحة 

  . في تنمیة قدرة الطالبات على تألیف المشكالت الریاضیة 

  ) : م  2010( ـ دراسة الزھیمي  4

ة استخدام استراتیجیة الحل االبتكاري للمشكالت في تنمیة القدرة ھدفت الدراسة إلى معرفة فاعلی

، وتكونت عینة الدراسة بمحافظة مسقط على حل المشكالت الھندسیة لدى طالب الصف التاسع 

طالباً وطالبة ، حیث استخدم الباحث المنھج التجریبي وقام الباحث بإعداد اختبار في  132من 

أظھرت الدراسة وجود أثر فعال الستخدام استراتیجیة الحل  حل المشكالت الھندسیة   ، وقد

  . االبتكاري في تنمیة القدرة على حل المشكالت الھندسیة 

  ) : م  2010( ـ دراسة خمیس  5

ھدفت الدراسة إلى قیاس فاعلیة برنامج مقترح في ضوء نظریة تریز في تنمیة التفكیر 

وقد استخدمت الباحثة . ات الصف األول الثانوي والتحصیل اإلبداعي في مقرر األحیاء لدى طالب

طالبة ، وكان من )  58( المنھج شبھ التجریبي ، وطبقت الباحثة الدراسة على عینة تكونت من 

أھم نتائج الدراسة أن البرنامج المقترح لھ فاعلیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتحصیل األكادیمي 

انوي ، ووجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الث

درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي في اختبار التحصیل األكادیمي اإلبداعي 

  . وبین درجاتھم في اختبار التفكیر اإلبداعي 
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  ) :م  2009( ـ دراسة الشیخ والعتري  6

التدریبي في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى " تریز  "ھدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج  

ومن أجل ذلك قام الباحثان بإعداد مقیاس للتفكیر االبتكاري ، وتكونت . طالب المرحلة الجامعیة 

طالباً من طالب كلیة المجتمع التابعة لجامعة الجوف بالمملكة العربیة )  70( عینة الدراسة من 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في : عدة نتائج من أبرزھا السعودیة ، وتوصلت الدراسة إلى 

والدرجة الكلیة للمقیاس وذلك ) الطالقة ، المرونة ، واألصالة ( مھارات التفكیر االبتكاري 

  .لصالح المجموعة التجریبیة 

   ) :م  2008( ـ دراسة آل عامر  7

في تنمیة حل " تریز"ظریة ھدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى ن

ي المشكالت الریاضیة إبداعیاً وبعض مھارات التفكیر اإلبداعي ومھارات التواصل الریاض

 ً لھدف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج  لمتفوقات الصف الثالث المتوسط بمدینة حائل ، وتحقیقا

ت الصف الثالث طالبة متفوقة من طالبا)  60(التجریبي ، حیث تكونت عینة الدراسة من 

طالبة )  30( المتوسط بمدینة حائل ، حیث تم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتین ضابطة 

لقیاس التفكیر اإلبداعي " تورانس"واستخدمت الباحثة مقیاس طالبة ، )  30( ومجموعة تجریبیة 

ات على حل بصورتھ الشكلیة ،واختبارین من إعداد الباحثة أحدھما یقیس قدرة الطالبات المتفوق

المشكالت الریاضیة إبداعیاً ، واآلخر یقیس مھارات التواصل الریاضي لدى الطالبات المتفوقات 

 .  

وتوصلت الباحثة إلى وجود أثر فعال للبرنامج التدریبي في تنمیة قدرة الطالبات على حل 

  .   اً المشكالت الریاضیة ابداعی

  ) : م  2008( ـ دراسة عبده  8

لى قیاس فاعلیة إستراتیجیات نظریة تریز في تدریس العلوم في تنمیة مھارات ھدفت الدراسة إ

تالمیذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة  التفكیر عالي الرتبة واالتجاه نحو استخدامھا لدى

وقام الباحث بإعداد اختبار مھارات التفكیر عالي الرتبة ، ومقیاس اتجاه نحو العربیة السعودیة ، 

 تلمیذاً )  64( على عینة تكونت من نظریة وإستراتیجیاتھا ، وتم تطبیق الدراسة استخدام ال

تلمیذا كمجموعة ضابطھ ، وتوصل الباحث إلى أن إستراتیجیات  67كمجموعة تجریبیة و 
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النظریة أثبتت فاعلیتھا في تنمیة مھارات التفكیر عالي الرتبة واالتجاه نحو استخدامھا لدى تالمیذ 

  . البتدائي الصف السادس ا

  ) : م  2006( ـ دراسة الرافعي  9

ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر بعض مبادئ الحلول االبتكاریة للمشكالت وفق نظریة تریز في 

تنمیة التفكیر االبتكاري لدى عینة من الموھوبین بالصف األول الثانوي العام ، وتكونت عینة 

لموھوبین بمنطقة عسیر ، واستخدم الباحث طالباً منتظماً في مركز رعایة ا 50الدراسة من 

وبرنامج تدریبي معتمد على ) أ ( مقیاس تورانس لقیاس التفكیر االبتكاري بصورتھ الشكلیة 

بعض مبادئ الحلول االبتكاریة للمشكالت وفق نظریة تریز ، وتوصل الباحث إلى وجود تأثیر 

نمیة التفكیر االبتكاري لدى عینة من لمبادئ الحلول االبتكاریة للمشكالت وفق نظریة تریز في ت

  . الموھوبین بالصف األول الثانوي العام لصالح المجموعة التجریبیة 

  ) : م  2003( ـ دراسة أبو جادو  10

ھدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام برنامج تدریبي مستند إلى نظریة حل المشكالت 

عینة من طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس  اإلبداعیة تریز في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى

طالباً وطالبة ، واستخدم الباحث )  110( وكالة الغوث الدولیة في األردن ، بلغ عدد أفراد العینة 

  ) . أ ( برنامج تدریبي ، ومقیاس تورانس للتفكیر اإلبداعي صورة األلفاظ 

متوسط أداء اإلناث في المجموعة وأظھرت النتائج عدم وجود فروق بین متوسط أداء الذكور و

  . التجریبیة على مقیاس تورنس للتفكیر اإلبداعي بمھاراتھ الثالث 

  : الدراسات األجنبیة : ثانیاً 

  )  : م  Bowyer  )2008ـ دراسة باویر  1

ھدفت  الدراسة إلى تقییم فاعلیة استخدام مبادئ نظریة تریز في حل المشكالت غیر التقنیة 

ب حل المشكالت ، ومدى قدرة األفراد المشاركین على حل المشكالت المستقبلیة ، باستخدام أسلو

متطوعاً ، وقد تم استخدام مقیاس تورانس لحل المشكالت ، وقد )  50( تكونت عینة الدراسة من 

تم تصمیم برنامج تدریبي تم تطبیقھ على عینة الدراسة ، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات 

یة لدى عینة الدراسة في مجاالت تنمیة مھارات اإلبداع ، األصالة ، الطالقة ، داللة إحصائ
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في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي " تریز"ونوعیة الحلول ، وھذا دلیل واضح على أھمیة نظریة 

  . لدى األفراد 

  ) : م  Cara & Pamela  )2006و بامیال  ـ دراسة كارا 2

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نشاط للكتابة المبدعة واألدب لتدریس الریاضیات 

وتكونت عینة الدراسة من طلبة الصف التاسع االبتدائي المتفوقین . في تنمیة األفكار المبدعة 

والذین شاركوا في مجموعة من األنشطة والمشكالت الریاضیة التي ركزت بصورة كبیرة على 

واستخدمت الدراسة المالحظة كأداة لجمع معلومات . ة القدرات االبداعیة ومھارات االتصال تنمی

الدراسة وبیاناتھا ، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة تأكید فاعلیة األنشطة األدبیة في 

  . تنمیة األفكار المبدعة ومھارات االتصال في الریاضیات 

  )  : م  Mann  Vinct & )2000ـ دراسة فنست و مان  3

ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نظریة تریز على حل المشكالت في مادة األحیاء ، تم 

تحدید عدد من المشكالت الخاصة بمادة األحیاء ، وتم تدریبھم على مصفوفة التناقضات ، وقائمة 

على حل مشكلة من  بمبادئ اإلبداع ، وقد تم تقسیم الطلبة إلى مجموعات كل مجموعة تعمل

المشكالت الست التي تضمنھا البرنامج التدریبي ، ودلت نتائج الدراسة على قدرة مبادئ النظریة 

  . على تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة ، وتوسیع مدركاتھم بشكل أفضل من السابق 

  ) : م  Kitto  )2000ـ دراسة كیتو  4

نظریة تریز في تنمیة وتشجیع القدرة على التصمیم ھدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام 

 20( ضابطة بواقع مجموعة تجریبیة ومجموعة اإلبداعي ، تكونت عینة الدراسة من مجموعتین 

طالباً في كل مجموعة ، وقد تم تطبیق البرنامج التدریبي على المجموعة التجریبیة ، ودلت ) 

ة المجموعة التجریبیة في قدرتھم على حل النتائج على وجود فروق دالة إحصائیاً لدى طلب

  . المشكالت اإلبداعیة أكثر من المجموعة الضابطة 

  ) : م Kowalick   )1998ـ دراسة كوالیك  5

قام بتطویر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز في منطقة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة 

المرحلتین االبتدائیة والثانویة وبمعدل ساعتان  األمریكیة ، وقد تم تطبیق البرنامج على طلبة من
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یومیاً مرة واحدة كل أسبوع ،وقد بینت النتائج أن الطلبة تطورت لدیھم مھارات جدیدة في التفكیر 

  . أكثر من غیرھم ، وأن قدرتھم على اإلبداع قد تطورت بشكل أفضل من السابق 

  

  : خطأ الدراسات التي تناولت التصورات ال: المحور الثاني 

  : الدراسات العربیة : أوالً 

  ) :م  2013( ـ دراسة الُعمري  1

ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتیجیة التعلم التولیدي في تعدیل التصورات   

الخاطئة لبعض المفاھیم الریاضیة لدى تلمیذات الصف األول المتوسط في محافظة المخواة ، 

تلمیذة من تلمیذات الصف )  66( التجریبي ، وتكونت عینة الدراسة من حیث تم استخدام المنھج 

تلمیذة )  33(تلمیذة للمجموعة التجریبیة و)  33( األول متوسط بمحافظة المخواة ممثلة في 

للمجموعة الضابطة ، وقد أعدت الباحثة اختباراً لتشخیص التصورات الخاطئة للمفاھیم الریاضیة 

األبعاد وثالثیة األبعاد ، وقد أظھرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة لوحدة األشكال ثنائیة 

التجریبیة على المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل الدراسي عند المستویات المعرفیة الدنیا 

  .والعلیا 

  ) : م  2011(  ـ دراسة سالم  2

لمفاھیم ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام مخططات المفاھیم في عالج ا

الریاضیة الخطأ لدى طلبة الصف العاشر بغزة ، وقد اتبع الباحث المنھجین الوصفي والتجریبي 

طالباً وطالبة في الصف العاشر األساسي ) 207(حیث تكونت عینة الدراسة الوصفیة من 

ي بمحافظة شمال غزة ،وقد قام الباحث بإعداد اختبار تشخیصي لتحدید المفاھیم الریاضیة الخطأ ف

وحدة المنطق للصف العاشر األساسي وذلك باستخدام وحدة تحلیل المحتوى ، ثم قام بتطبیق ھذا 

االختبار قبلیاً وبعدیاً على عینة الدراسة التجریبیة ، وقد أظھرت الدراسة فاعلیة استخدام 

  . مخططات المفاھیم في عالج المفاھیم الخاطئة لدى طالب الصف العاشر 

  ) : م  2008(  ـ دراسة ضھیر  3

ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیة التعلم التولیدي في عالج التصورات 

البدیلة لبعض المفاھیم الریاضیة لدى طالب الصف الثامن األساسي ، وقد استخدم الباحث المنھج 
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، وقام  طالباً من طالب الصف الثامن األساسي)  72( التجریبي ، حیث تكونت عینة الدراسة من 

الباحث بتطبیق اختبار تحصیلي لتشخیص التصورات البدیلة للمفاھیم الریاضیة ، وقد أظھرت 

النتائج فاعلیة استراتیجیة التعلم التولیدي لدى طالب الصف الثامن األساسي ، حیث وجدت فروق 

≥ ذات داللة إحصائیة عند مستوى   بین متوسط درجات طالب المجموعتین )   (5 .0

طة والتجریبیة ، وكذلك درجات الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصیل في اختبار تشخیص الضاب

  . التصورات البدیلة البعدي 

  ) : م  2001( ـ دراسة أبو عطایا  4

ھدفت الدراسة إلى تقصي فاعلیة برنامج لعالج األخطاء الشائعة في المفاھیم الجبریة 

من ذلك قام الباحث بإعداد برنامج یقوم على  لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة ، وللتحقق

استراتیجیات التغیر المفھومي وتطبیق ذلك البرنامج على عینة دراستھ التي تكونت من 

، من مدارس ) ذكور ، إناث ( ومجوعتین ضابطتین ) ذكور ،إناث ( مجموعتین تجریبیتین 

البرنامج المقترح لعالج األخطاء  الغوث الدولیة بالمنطقة الوسطى بغزة ، وأظھرت النتائج فاعلیة

  . الشائعة في المفاھیم الجبریة والحتفاظ بھا 

  : الدراسات األجنبیة : ثانیاً 

  )  : م  Robin)2007ـ دراسة روبن  1

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة معلم الریاضیات عندما یكون لدیھ تصورات 

صحیحة عن مفاھیم الریاضیات التي یتضمنھا محتوى المقرر الذي یقوم بتدریسھ لطالبھ 

،باإلضافة إلى معرفتھ للمفاھیم السابقة التي یمتلكھا الطالب قبل البدء في تعلم مفاھیم المقرر 

تت ھذه الدراسة بأنھ یجب على البرامج الرسمیة التي تقوم بإعدام معلمي وقد أثب. الجدید 

الریاضیات أن تكون قادرة على تطویر المعرفة المھاریة التي یحتاجھا ھؤالء المعلمین لكي 

یكونوا قادرین على تعلیم مفاھیم ومھارات الریاضیات في المراحل المتوسطة والمراحل الثانویة 

 .  

  ) : م  Vamvakoussi&Vosniadou  )2004ـ دراسة   2

المعرفیة القائمة على  vosniadouھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتیجیة  

التعلم القصدي في إحداث التغیر الالزم في بنى الطلبة حول المفاھیم الخطأ الواردة حول األعداد 

)  32( یبي ، حیث تكونت عینة الدراسة منوقد اتبع الباحثان في دراستھما المنھج التجر. النسبیة 
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طالباً وطالبة من المدارس اإلعدادیة في مدینة أثینا ، ممن لم تتجاوز أعمارھم الخمسة عشر سنة 

مفردة حول المفاھیم الواردة بوحدة )  20( قام الباحثان بإعداد اختبار تشخیصي مكون من . 

ستخدام استراتیجیات التغیر المفھومي القائمة األعداد النسبیة ، وقد أظھرت النتائج وجود أثرال

  . على التعلم القصدي في عالج المفاھیم الخطأ المتضمنة بوحدة األعداد النسبیة 

  )  : م  Hackett )1998ـ دراسة ھاكیت  3

ھدفت الدراسة إلى النظر في أداء الطالب الذین كتبوا عن أخطائھم ومفاھیمھم الخطأ في جمل 

م لغة اصطالحیة ریاضیة صحیحة ، بالمقارنة مع الطالب الذین لم یكتبوا كاملة ، باستخدا

باستخدام جمل كاملة عن أخطائھم ومفاھیمھم الخطأ ، ولتحقیق ذلك قسم الباحث الفصول 

الدراسیة لمساق التفاضل التطبیقي في تخصص جامعي إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة، 

والمجموعة التجریبیة ،حیث كانت المجموعة التجریبیة  قام الباحث بتعلیم المجموعة الضابطة

مطالبة بتصحیح مسائل عن طریق معرفة األخطاء التي وقع بھا الطالب ، و استخدام اإلجراء 

المناسب لحل المشكلة باستخدام لغة اصطالحیة ریاضیة صحیحة و استخدام مفردات وجمل 

ر ویلكسون في النتائج النھائیة للمتطلب النھائي كاملة ، وقد تم تقییم أداء الطالب باستخدام اختبا

لألقسام ، ودلت النتائج على أن المجموعة التجریبیة كان متوسط أدائھا أفضل بكثیر من 

المجموعة الضابطة ، في نتائج المتطلب النھائي لألقسام ، وأن الطالب في المجموعة التجریبیة 

  . ت التحلیل لألخطاء لم یكرروا أخطائھم الذین اجتازوا المتطلب النھائي وأكملوا عملیا

  ) : م  Porter & Masingila   )1995ـ دراسة  4

ھدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیرات الكتابة في تعلم الریاضیات على أنماط األخطاء 

المفاھیمیة واإلجرائیة التي یقع فیھا الطالب ودروس التفاضل والتكامل في الجامعة ، ولتحقیق 

م الباحث عینة الدراسة إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة ، أعد الباحث ذلك قس

نظاماً تصنیفیاً یقسم أخطاء الطالب إلى أخطاء مفاھیمیة وأخرى إجرائیة وأخطاء غیر محدده ، 

وتضمنت األخطاء اإلجرائیة أخطاء لغویة أو أخطاء لوغاریتمیة ، أما األخطاء المفاھیمیة فقد 

استخدام إجراءات غیر مناسبة أو قبول إجابات غیر معقولة أو سوء استخدام للرموز أو تضمنت 

تفسیر خاطئ للرموز ، وأشارت نتائج الدراسة أن الطالب في المجموعة التجریبیة الذین تعلموا 

الریاضیات بالكتابة كانت أخطائھم المفاھیمیة واإلجرائیة أقل بصورة دالة إحصائیاً من طالب 

  . عة الضابظة الذین لم ینخرطوا في الكتابة أثناء تعلمھم المجمو
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  ) : م  Diane   )1990ـ دراسة 5

ھدفت الدراسة إلى تقییم فھم الطالب لمفاھیم الجبر والكشف عن األخطاء في حل 

المعادالت الخطیة ذات المتغیر الواحد ، لذا قام الباحث بتحلیل مقرر الریاضیات لتحدید المفاھیم 

لمعادالت وتصنیف األخطاء في ضوء األبحاث السابقة ، وأعد الباحث اختباراً تم تطبیقھ وتتبع ا

على عینة الدراسة للكشف عن نوع األخطاء ، ومن خالل المقابلة الشخصیة ، وتحلیل أنماط 

األخطاء تم بناء قائمة تشخیص إلصدار حكم على فھم الطالب للمفاھیم الریاضیة ،وقد أظھرت 

لقائمة وسیلة تشخیصیة مفیدة شریطة أن تكون ھناك عالقة بین أنماط األخطاء التي النتائج أن ا

  . یقع فیھا الطالب ومستواھم التحصیلي 

  : التعقیب على الدراسات المتعلقة باستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  

  من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة باستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت یالحظ 

  : ما یلي 

ھدفت معظم الدراسات السابقة إلى استقصاء فاعلیة نظریة تریز في تنمیة عدد من مھارات -

ارات ، وتنمیة مھ) م 2003( التفكیر ، ومنھا تنمیة مھارات التفكیر االبداعي كدراسة ابو جادو 

، وتنمیة مھارات التفكیر ما وراء المعرفة كدراسة ) م 2011( التفكیر العلمي كدراسة سلمان 

، وھدفت ) م 2010( ، وتنمیة مھارات التفكیر الناقد كدراسة الشیخ والعتري  ) م 2011( الخیاط 

راسة بعض الدراسات إلى تنمیة القدرة على تألیف المشكالت الریاضیة واالتجاه نحوھا مثل د

التي ھدفت إلى تنمیة القدرة على حل )  م 2010(ودراسة الزھیمي )  م 2010( سرور 

التي ھدفت إلى تنمیة حل المشكالت الریاضیة ) م 2008(المشكالت الھندسیة ، ودراسة آل عامر

  . ابداعیاً 

 2000( ومنھا دراسة فنست ومان  السابقة على فاعلیة وأثر نظریة تریز اتفقت معظم الدراسات-

) م  2010( ، والزھیمي ) م  2008( عبده ،) م  2006( ، الرافعي ) م  2008( ، آل عامر ) م 

 . 

( ، عبده ) م  2011( تنوعت الدراسات السابقة  مابین المرحلة االبتدائیة كدراسة سلما ن  -

والمرحلة ) م  2010( ، وسرور ) م  2008( والمرحلة المتوسطة كدراسة آل عامر ) م  2008

، والمرحلة الجامعیة كدراسة الشیخ ) م  2010( ، وخمیس ) م  2006( الثانویة كدراسة الرافعي 

 ) . م  2011( ، والخیاط ) م  2010( والعتري 
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تنوعت عینة الدراسة من حیث نوع الجنس ، فقد اقتصرت دراسات على جنس الذكور فقط  -

، ودراسات اقتصرت على اإلناث ) م  2006( ، الرافعي ) م  2010(  كدراسة  الشیخ والعتري

، ودراسات جمعت بین الجنسین الذكور )  2010( ، وخمیس ) م  2011( كدراسة سلمان 

  ) . م  2003( بو جادو أواإلناث كدراسة 

حسب  یزاإلبداعیة لنظریة تر) المبادئ ( ات تباینت الدراسات السابقة في استخدام االستراتیجی -

نظریة ) مبادئ ( ھ التجربة ، حیث تم توظیف استراتیجیات المحتوى العلمي الذي طبقت علی

 . ھدف كل دراسة ل تریز المناسبة 

أثبتت نتائج جمیع الدراسات السابقة فاعلیة نظریة تریز على المتغیر التابع في كل دراسة ،  -

  ) .م  2003( ماعدا أبو جادو 

 2010( والزھیمي ،) م  2010( دراسة سرور الحالیة في المنھج المستخدم معالدراسة اتفقت  -

( ،خمیس ) م 2001( ، الخیاط ) م 2011( دراسة سلمان واختلف مع ) م 2008(وآل عامر  ) م 

  ) .م  2000( ،وفنست ومان ) م  2008( ، عبده ) م  2010

 2006( وقد اتفقت مع دراسة الرافعي طبقت الدراسة الحالیة  على عینة من المرحلة الثانویة  - 

 ) . م  2003( ، ابو جادو ) م  2010( خمیس ، ) م 

اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث فاعلیة نظریة تریز على المتغیر  -

والتي أظھرت عدم وجود فروق دالة )  2003( التابع في كل دراسة ما عدا دراسة أبو جادو 

 ً   . بین مجموعتي الدراسة  إحصائیا

اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري -

 . للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ 

 : التعقیب على الدراسات المتعلقة بالتصورات الخطأ 
الریاضیة والعلمیة لدى ـ أشارت جمیع الدراسات السابقة إلى وجود تصورات خطأ للمفاھیم  1

  .   الطلبة في جمیع المراحل التعلیمیة

ـ أثبتت الدراسات السابقة فعالیة االستراتیجیات المستخدمة في تعدیل التصورات الخطأ مقارنة  2

  .بالطرق التقلیدیة 
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المتبعة ، وتستخدم  للمعلم للتدریس وفق االستراتیجیة ـ استخدمت بعض الدراسات دلیالً  3

ي للمشكالت في تدریس الحالیة دلیالً لتوضیح كیفیة استخدام استراتیجیات الحل االبتكار الدراسة

  الریاضیات 

  : استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة بما یلي 
  . ـ صیاغة بنود اختبار التعرف على  التصورات الخطأ لدى الطالب 

  .ئص واستراتیجیات تعدیلھا ـ بناء االطار النظري الخاص بالتصورات الخطأ وخصا

على یة تفسیراً علمیاً وموضوعیاً ، وـ المساھمة في تفسیر النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحال

جراءات إال النظري للدراسات السابقة وبعض اإلالرغم من استفادة الدراسة الحالیة من التأصیل 

اري للمشكالت في تصویب التصورات أن الدراسة الحالیة  تناولت استراتیجیات الحل االبتك

ضافة للدراسات ذا ت في مادة الریاضیات ، ما قد یمثل إالخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي 

  . العالقة  بمجال الدراسة الحالیة 
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  الفصل الثالث 

  ) جراءات الدراسة إ(

  

 منھج الدراسة  •

 مجتمع الدراسة  •

 عینة الدراسة  •

 متغیرات الدراسة  •

 أدوات الدراسة  •

 الدراسة  خطوات تطبیق أدوات •

  األسالیب اإلحصائیة •
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  اجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

ضم ھذا الفصل وصفاً للعملیات اإلجرائیة التي اتبعھا الباحث للتحقق من أھداف ھذه الدراسة ، 

وذلك من حیث تحدید منھجھا والمجتمع األصلي لعینة الدراسة ، وعرض أدوات الدراسة وطرق 

إعدادھا والتحقق من صدقھا وثباتھا وكیفیة تطبیقھا والطرق اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل 

  . انات التي تم الحصول علیھا البی

  : منھج الدراسة 

  : لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام نوعین من مناھج البحث 

ـ تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي في مرحلة تشخیص التصورات الخطأ لدى طالب  1

التصورات الخطأ الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات ، بتطبیق اختبار للتعرف على تلك 

  .  تم تطبیقھا على طالب الصف الثالث الثانوي  من خالل دراسة استطالعیة

استخدام استراتیجیات الحل توظیف التجریبي للتعرف على فاعلیة  ـ تم استخدام المنھج  2

 . االبتكاري في تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات 

  : دراسة مجتمع ال

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع طالب الصف الثاني الثانوي بمدارس المرحلة الثانویة 

باإلدارة العامة ) الشرق ـ الغرب ـ الحویة ( بمدینة الطائف التابعة لمكاتب اإلشراف التربوي 

( م والبالغ عددھ) ھـ  1435ـ  1434( للتربیة والتعلیم بمدینة الطائف للفصل الدارسي األول 

  . طالباً )  3511

  : عینة الدراسة 

ھي العینة التي تم تطبیق االختبار التشخیصي علیھا ، وذلك للتعرف على التصورات 

الخطأ ، حیث تمثلت العینة في أربعة صفوف دراسیة من الصف الثاني الثانوي تم تقسیمھا إلى 

  : مجموعتین تجریبیھ و ضابطة كما یلي 

نھ من صفین دراسیین من طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة مكو: المجموعة التجریبیة 

  . طالباً ،  طبقت علیھا التجربة بعد استبعاد طالبین )  48( قرطبة الثانویة والبالغ عددھم   
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لحویھ مكونة من صفین دراسیین من طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة ا: المجموعة الضابطة 

وقد تم تم تدریسھا بالطریقة العادیة بعد استبعاد طالبین ، طالباً ،   )  50 (الثانویة والبالغ عددھم 

اختیار العینة بصورة قصدیة العتبارات مرتبطة بإمكانیة التطبیق في المدارس ، بینما تم تقسیم 

  . العینة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة عشوائیاً 

  ) 3-1( جدول 

  بیان تفصیلي ألفراد العینة 

  عدد الطالب 

  ع المجموعةنو

  االختبار البعدي   االختبار القبلي   العدد قبل الدراسة 

  48  48  50  التجریبیة 

  50  50  52  الضابطة

  98  98  102  المجموع الفعلي 

  

  : متغیرات الدراسة 

استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في توظیف حیث إن الدراسة تسعى إلى دراسة فاعلیة 

تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات ، فإن متغیرات 

  : الدراسة تكونت كما یلي 

 . ) استراتیجیات نظریة تریز ( توظیف بعض االستراتیجیات : المتغیر المستقل 

التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في وحدة كثیرات الحدود : المتغیر التابع 

  . ودوالھا 

  : وموادھا  أدوات الدراسة 

لتحقیق أھداف الدراسة المتمثلة في معرفة فاعلیة استراتیجیات الحل االبتكاري 

للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني ثانوي في مادة الریاضیات ، 

  : تم إعداد األدوات التالیة 

  . ـ أداة تحلیل المحتوى 
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مات الریاضیة في وحدة كثیرات الحدود میـ اختبار التعرف على التصورات الخطأ للمفاھیم والتع

  .  ودوالھا 

   .ـ إعداد دلیل المعلم 

  : أداة تحلیل المحتوى : أوالً 

  : تحلیل المحتوى بداللة المفاھیم والتعمیمات 

الوصول إلى مفردات المقرر الدراسي ، أو إحصاء " المقصود بتحلیل المحتوى كما عرفھ حلس 

  " لدراسي أي تجزئة المحتوى إلى مكوناتھ المعلومات األساسیة في المقرر ا

  : ، وقد قام الباحث بتحلیل المحتوى وفق الخطوات التالیة )  98م ، ص 2008حلس ، ( 

تحدید قائمة من المفاھیم  والتعمیمات الریاضیة المتضمنة في الوحدة الثالثة : الھدف من التحلیل 

ني الثانوي الموسومة بوحدة كثیرات من مقرر الریاضیات  الفصل الدراسي األول للصف الثا

 . الحدود ودوالھا  

الوحدة الثالثة من مقرر الریاضیات  الفصل الدراسي األول للصف الثاني الثانوي :  عینة التحلیل

 . الموسومة بكثیرات الحدود ودوالھا 

  . وحدة لتحلیل المحتوى وم الریاضي والتعمیمات الریاضیة تم اعتماد المفھ:  وحدة التحلیل

بناء عقلي أو تجرید ذھني بین مجموعة من األشیاء التي تدرك بالحواس ، أو : المفھوم الریاضي 

األحداث التي یمكن تصنیفھا مع بعضھا على أساس من الخواص المشتركة والممیزة ویمكن أن 

  . تسمى باسم أو رمز خاص 

  . ثر عالقة بین مفھومین أو أك: التعمیم الریاضي 

  :  ضوابط التحلیل

  .ـ تم التحلیل في إطار المحتوى العلمي ، والتعریف اإلجرائي لكٍل من المفھوم والتعمیم الریاضي 

ـ یشمل التحلیل وحدة كثیرات الحدود ودوالھا بمقرر الریاضیات الفصل الدراسي األول للصف  

  . الثاني الثانوي 

  . ـ تم استبعاد االختبارات الواردة في منتصف الوحدة ونھایتھا 
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تم تحدید الصفحات التي خضعت لعملیة التحلیل في الكتاب وقراءتھا لتحدید  :إجراءات التحلیل 

  . المفاھیم والتعمیمات الریاضیة التي تضمنتھا 

  . ود ودوالھا ـ تحدید المفاھیم والتعمیمات الریاضیة الموجودة في وحدة كثیرات الحد

  : موضوعیة تحلیل المحتوى 

  : صدق التحلیل ) أ 

یقصد بھ في ھذه الدراسة مدى االتفاق بین نتائج التحلیل التي توصل إلیھا الباحث والنتائج التي 

  . توصل إلیھا زمیل آخر في نفس مجال تدریس الریاضیات 

لمین من ذوي الخبرة والكفاءة كذلك تم عرض التحلیل الذي قام بھ الباحث على مجموعة من المع

إلبداء الرأي في طریقة التحلیل ونتائجھ ، ویتحدد صدق التحلیل من خالل الحكم علیھ في ضوء 

  .معاییر التحلیل ونتائجھ 

  : معاییر التحلیل 

  ـ ھل وحدة التحلیل محددة بوضوح ؟

  ـ ھل أخذ المحلل بالتعریف اإلجرائي لفئة التحلیل ؟ 

  قا ً لضوابط عملیة التحلیل المحددة ؟ ـ ھل تم التحلیل وف

  : وأما بالنسبة للنتائج فیتحدد صدقھا من خالل اإلجابة على السؤال التالي 

  ھل نتائج التحلیل تمثل المضمون الذي تم تحلیلھ ؟ 

  . وفي ضوء آراء المحكمین تم حذف بعض المفاھیم وتعدیل أخرى 

  :  ثبات تحلیل المحتوى ) ب 

قام الباحث بتحلیل محتوى وحدة كثیرات الحدود ودوالھا بمقرر الریاضیات  الفصل الدراسي 

ھـ ، ثم أعاد التحلیل في بدایة شھر  1434األول للصف الثاني الثانوي في بدایة شھر ذي القعدة 

ً من التحلیل األول ( ذي الحجة  ، والجدول التالي یلخص نتائج التحلیل في ) بعد شھر تقریبا

  : لمرتین ا
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  ) 3-2( جدول 

  نتائج تحلیل المحتوى من قبل الباحث

  نقاط االختالف   نقاط االتفاق   التحلیل الثاني   التحلیل األول   البیان 

عدد المفاھیم 

  والتعمیمات 

46  48  46  2  

  

  : باستخدام معادلة ھولستي التالیة ) نسبة االتفاق ( وتم حساب معامل الثبات 

=   97. 0         =               معامل الثبات            =     ×      =           

   نقاط التحلیل األول ،    نقاط االتفاق بین التحلیلین ،   nوھذا یدل على ثبات مرتفع ، حیث 

نقاط التحلیل الثاني ، ، ویسمى ھذا النوع بالثبات عبر الزمن ویقصد بھ وصول المحلل الواحد أو 

  . عینة المحللین إلى النتائج نفسھا عند تطبیق إجراءات التحلیل نفسھا بعد فترة محددة من الزمن 

نتائج ـ قام الباحث بعمل إجراء الثبات مرة أخرى من خالل محلل آخر ، وحصل الباحث على 

مشابھة وھذا النوع من الثبات یسمى ثبات التحلیل عبر األشخاص ، والجدول التالي یوضح نتائج 

  .التحلیل 

  نتائج التحلیل من قبل الباحث ومعلم آخر) 3- 3( جدول 

  نقاط االختالف   نقاط االتفاق   المحلل الثاني   المحلل األول   البیان 

عدد المفاھیم 

  والتعمیمات 

48  47  47  1  

  ) : معادلة ھولستي ( وتم حساب معامل الثبات وفقاً للمعادلة السابقة 

=   98. 0         =              معامل الثبات            =     ×      =           

نقاط    نقاط االتفاق بین المحلل األول والثاني  ،   nحیث . وھذا یدل على ثبات مرتفع للتحلیل 

  .نقاط المحلل الثاني    المحلل األول ، 

  مفھوما ً وتعمیما ً ریاضیاً ، بواقع ) 48( وقد نتج عن تحلیل وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 
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  .  ]) 2( ملحق  [تعمیما ً ریاضیاً  )  17( مفھوماً ریاضیاً و )  31( 

  : بناء االختبار التشخیصي / ثانیاً 

  :  مر بناء االختبار التشخیصي بالخطوات التالیة 

  : أ ـ قائمة المفاھیم والتعمیمات الریاضیة 

حدد الباحث قائمة من المفاھیم والتعمیمات الریاضیة في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

والمتضمنة بمقرر الریاضیات  للصف الثاني الثانوي ، من خالل خطوة تحلیل المحتوى ، والبالغ 

  .مفھوما ًوتعمیما ً ریاضیا ً) 48( عددھا 

  : ب ـ تحدید الھدف من االختبار 

لتحقیق أھداف الدراسة الحالیة قام الباحث ببناء اختبار تشخیصي یھدف إلى  التعرف على 

المفاھیم والتعمیمات الریاضیة التي یخطئ فیھا طالب الصف الثاني الثانوي في وحدة كثیرات 

أي المفاھیم والتعامیم التي تمثل  الحدود ودوالھا  والنسب المئویة لھذه األخطاء ، وبالتالي تحدید

  .تصور خطأ لدى الطالب حسب النسبة التي تبناھا الباحث في التعریف اإلجرائي للتصور الخطأ 

كما یھدف االختبار أیضاً إلى قیاس مدى فاعلیة إستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في 

  .دة كثیرات الحدود ودوالھا تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في وح

  : ج ـ تحدید المفاھیم والتعمیمات الریاضیة الخطأ  

قام الباحث بتحدید المفاھیم والتعمیمات الریاضیة التي یخطئ بھا الطالب والمتضمنة في وحدة 

تم معالجتھا باستخدام استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت ثیرات الحدود ودوالھا ، والتي  ك

  : من خالل ما یلي 

  ) .طالب الصف الثالث الثانوي ( عیة ـ تطبیق االختبار التشخیصي على العینة االستطال

ـ خبرة الباحث في تدریس مقرر الریاضیات  للصف الثاني الثانوي  مدة ثالث سنوات سابقة 

 10ات في تدریس ذلك المقرر عن طریق استبانة تم توزیعھا على ،وخبرة معلمي الریاضی

  . ])   3( ملحق [معلمین 

استعان الباحث بقائمة المفاھیم والتعامیم الریاضیة إلعداد االختبار : د ـ تصمیم مفردات االختبار 

لھ أربعة بنداً اختباریاً من نوع االختیار من متعدد وكل بند  34في صورتھ األولیة ، فقام ببناء 
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بدائل ، واحد منھا صحیح ، وقد اختار الباحث ھذا النمط من األسئلة لما تتمیز بھ من تغطیتھا 

لعینة كبیرة من مفردات محتوى المادة الدراسیة ، وسھولة تصحیحھا وخلوھا من ذاتیة المصحح 

  : وقد اعتمد الباحث في تحدید البدائل على وارتفاع معاملي صدقھا وثباتھا ، ،

  .برة الباحث في مجال التدریس ـ خ

  . ـ االستعانة بمعلمي الریاضیات ذوي الخبرة والكفاءة 

األدبیات التربویة والدراسات السابقة التي أجریت في ھذا المجال ، العدید من ـ االطالع على 

  ) . م 2008( ، دراسة  ضھیر )  م 2011( ومنھا دراسة  سالم 

  : ھـ ـ صیاغة مفردات االختبار 

د تحلیل وحدة كثیرات الحدود ودوالھا بمقرر الریاضیات للصف الثاني الثانوي الفصل بع

الدراسي األول ، تم تحدید نوع مفردات االختبار ، حیث قام الباحث بصیاغة مفرداتھ ، وقد 

  : روعي عند صیاغتھا ما یلي 

  . ـ الدقة العلمیة واللغویة 

  . ـ الوضوح والبعد عن الغموض واللبس 

  . مول ، والسالمة اللغویة ـ الش

  . ـ السھولة والمالءمة لمستوى الطالب 

  : و ـ وضع تعلیمات االختبار 

بعد تحدید عدد الفقرات وصیاغتھا ، قام الباحث بصیاغة تعلیمات االختبار التي تھدف إلى شرح 

فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة ، وقد راعى الباحث عند وضع تعلیمات 

  : الختبار ما یلي ا

  . ـ بیانات خاصة بالطالب ، وھي االسم والصف والشعبة 

عدد الفقرات ،وعدد البدائل ، وعدد الصفحات ، زمن : ـ تعلیمات خاصة بوصف االختبار وھي 

  . االختبار 

  . ـ تعلیمات خاصة باإلجابة عن جمیع األسئلة ، ووضع البدیل الصحیح في المكان المناسب 
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  : ضبط االختبار التشخیصي 

یقصد بھ أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسھ فعالً ، وحیث إن بنود االختبار قد  :صدق االختبار 

اختیرت على أساس قوتھا التمییزیة فإن االختبار صادق إلى حد ما وھناك الكثیر من الطرق التي 

  : یقاس بھا الصدق واقتصر الباحث على نوعین من الصدق حیث أنھما یفیان بالغرض وھما 

تم عرضھ على  ])    4( ملحق [بعد إعداد االختبار في صورتھ األولیة  :صدق المحكمین / أ  

مناھج وطرق تدریس الریاضیات ، ومشرفي في مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص 

 ])    1( ملحق [محكماً )   15( ومعلمي الریاضیات من ذوي الخبرة والكفاءة وقد بلغ عددھم 

  : وذلك الستطالع آرائھم حول مدى 

  . ـ تمثیل فقرات االختبار لألھداف المراد قیاسھا 

  . ـ تغطیة فقرات االختبار للمحتوى 

  . صحة فقرات االختبار لغویاً وعلمیاً 

  . ـ مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الثاني الثانوي 

  : وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منھا 

  . یالت على البدائل في بعض األسئلة  ـ اجراء بعض التعد

  . ـ إعادة الصیاغة اللغویة لبعض األسئلة 

)  34( في ضوء تلك اآلراء تم تعدیل الالزم بحیث أصبح االختبار في صورتھ النھائیة مكوناً من 

  .])  5( ملحق [فقرة  ، 

  : التجربة االستطالعیة لالختبار / ب 

بعد إعداد االختبار بصورتھ النھائیة ، قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة قوامھا  

  : طالباً من طالب الصف الثالث الثانوي ، وقد أجریت التجربة االستطالعیة بھدف )  29( 

  . ـ التأكد من وضوح األسئلة والتعلیمات 1

  . ختبار ـ حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات اال2
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  . ـ حساب مدى صدق وثبات االختبار  3

  . ـ التعرف على التصورات الخطأ للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة لدى الطالب  4

  .ـ تحدید الزمن الذي تستغرقھ إجابة االختبار عند تطبیقھ على عینة الدراسة  5

  : ستخراج قام الباحث بتحلیل استجابات الطالب على بنود االختبار بغرض اومن ثم 

  :ـ التصورات الخطأ للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة  1

قام الباحث بتحدید التصورات الخطأ للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة في وحدة كثیرات الحدود  

ودوالھا وذلك بحساب نسبة الخطأ لكل سؤال في اختبار العینة االستطالعیة بعد تحدید التصور 

جدولین التالیین یوضحان التصورات الخطأ في المفاھیم ، وال  %40الخطأ بنسبة خطأ 

  . والتعمیمات الریاضیة التي تم الحصول علیھا من اختبار العینة االستطالعیة 

  النسب المئویة للتصورات الخطأ في المفاھیم الریاضیة للعینة االستطالعیة)  3ـ  4( جدول 

التعبیر عن التصور   المفھوم   السؤال

 ً   الخطأ لفظیا

نسبة   التعبیر عن التصور الخطأ رمزیاً 

  التصور

  الخطأ

تساوي األعداد  1

  المركبة 

تجاھل اإلشارة السالبة 

عند مساواة الجزء 

التخیلي في كل من 

  العددین 

2  = −6   2 = 6   

55.1%  

  

طرح األعداد   4

  المركبة 

  

تجاھل ضرب اإلشارة 

السالبة في طرفي الحد 

  الثاني 

(3 + 2) − (− + 1)   = 2 + 3   

44.8%  

درجة كثیرة   5

الحدود بمتغیر 

  واحد 

الدرجة أس المتغیر 

  في الحد األول 

    +   + الدرجة      

  الثالثة

55.2%  

قسمة األعداد   8

  المركبة

تجزئة المقدار في 

  المقام

     =   +      62.1%  
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قسمة كثیرات   9

  الحدود 

تجاھل اضافة باقي 

القسمة إلى دالة خارج 

  القسمة 

(  + 7 − 11) ÷ (− + 3) 
 19والباقي   a-10-ناتج القسمة ھو 

− −  دالة خارج القسمة ھي 10 

44.8%  

وجود صفر أو أكثر   أصفار الدالة   11

لدالة ممثلة بیانیاً 

ضمن األعداد التي 

تحددھا نظریة الصفر 

النسبي لدالة أخرى 

التمثیل یدل على أن 

البیاني خاص بھذه 

  الدالة

  

  

  

  

  

صفر للدالة 1 العدد

  الممثلة بیانیاً 

  

  

 ددھاأحد األعداد التي تح 1العدد 

  نظریة 

( )   : الصفر النسبي للدالة  = 2  − 7  −8 + 28  

وبالتالي التمثیل البیاني خاص  

  f(x)بالدالة 

86.2% 

12     

تحلیل ثالثي 

  الحدود 

عدم القدرة على تحلیل 

ثالثي الحدود في 

  الصورة العامة 

f(x)=  −   − 2  

=   (  −  − 2)  

=   ( + 2)( − 1)  

44.8%  

  

  

  ضرب األ عداد   13

  المركبة 

إھمال ضرب 

  الوحدات التخیلیة 

5  ∙ 3 = 15  62.1%  

  أصفار الدالة   15

التمثیل البیاني ( 

 (  

أصفار الدالة  عتبارا

ھي عدد المقاطع مع 

 yو  xمحور 

  − عامل من عوامل الدالة   

f(x)   

y =c   صفراً للدالةf(x) 

41.4%  

ضرب كثیرات   16

  الحدود 

طرح كثیرات 

  الحدود 

اإلشارة السالبة اعتبار 

خاصة بالحد األول 

بعد ایجاد قیمة المقدار 

  الثاني 

  −(2 − 2)( + 3)   

 −(2  + 4 − 6) =  

=−2  + 4 − 6 

44.8%  
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التعویض   17

  التركیبي

تجاھل التعویض عن 

بصفر عند  x2معامل 

اجراء عملیة القسمة 

  التركیبیة 

(  − 3  + 5 − 3) ÷( + 2)   1    − 3     +  5     − 3     

 

 

48.3%  

ضرب العددان   19

المركبان 

  المترافقان 

ناتج الضرب  عتبارا

  عدد تخیلي 

( +  )( −  ) =   −     75.9%  

العوامل والمقاطع   23

 xمع محور 

أصفار الدالة  اعتبار

عوامل لھا على  لیست

  x-cالصورة 

C   صفر للدالة  

x-c  ال یمثل عامل للدالة  

51.7%  

  

  

  

  

الوحدة التخیلیة  اعتبار  الوحدة التخیلیة   24

ھي الجذر التربیعي  

 1للعدد 

 −√1  =  √−1   √1 = √−1  

69%  

قیمة الجذر  اعتبار  األعداد التخیلیة   25

التربیعي للعدد المربع 

السالب ھو عدد حقیقي 

  سالب 

  √− = عدد   aحیث  − 

  مربع 

51.7%  

العددان المركبان   26

  المترافقان

الخلط بین معكوس 

  العدد والمرافق 

+ العدد     a – bi 48.3%-مرافقھ     

یمكن أن تحتوي كثیرة   كثیرة الحدود  28

  الحدود أسساً سالبة 

   + 2 + 6   

  

  

55.2%  

  

  

ة حدود كثیر قسمة  29

  على وحیدة حد 

قسمة المعامالت وتجاھل 

المتغیرات كلھا أو  قسمة

  ابعضھ

          = 2       

44.8%  
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المعامل الرئیس  30

  لكثیرة الحدود 

الخلط بین الحد الثابت 

  والمعامل الرئیس 

     +    + المعامل   

 cالرئیس 

58.6%  

الحدود كثیرة   31

  األولیة

كثیرة الحدود  عتبارا

األولیة ھي كثیرة 

الحدود ذات المتغیر 

  الواحد 

    +         + ⋯+    +    +     

48.3%  

مساواة احد عوامل   الصورة التربیعیھ   32

  التحلیل بالصفر 

  واھما ل العامل اآلخر

( −  )( −  )   −  = 0   

x =  a 

69%  

درجة كثیرة  33

بأكثر من الحدود 

  متغیر

أس أي متغیر أو أكبر 

أس لمتغیر ما في 

  الدالة

     − 8     

 الدرجة الخامسة 

86.2%  

  النسب المئویة للتصورات الخطأ في التعمیمات الریاضیة للعینة االستطالعیة)  3ـ  5( جدول 

التعبیر عن التصور   التعمیم    السؤال

 ً   الخطأ لفظیا

نسبة   التعبیر عن التصور الخطأ رمزیاً 

التصور 

  الخطأ 

قوانین القوى  2

  )قوة القوة (

یجمع قوة القوة بدالً 

  من ضربھا 

(  ) =     55.2%  

  قوانین القوى   3

  ) ضرب القوى ( 

طرح القوى في 

  الطرف األیمن

   =    ∙      

  3 − 4 = 20 

51.7%  

أخذ قیمة واحدة للجذر   القانون العام   6

التربیعي واھمال 

  القیمة األخرى 

  

  

  

  

  

  = 3   = √3   

51.7%  
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مجموع الجذرین   7

وحاصل 

  ضربھما 

التعویض بمجموع 

الجذرین وحاصل 

المعادلة ب ضربھما

بصورة التربیعیة 

  خاطئة

   +   +  = 0    +      + 4 = 0   

48.3%  

نظریة الصفر   10

  النسبي 

الخلط بین تحدید قیمة 

p  ،q  ) عوامل الحد

  ،و الثابت

    )المعامل الرئیس  

 ( ) = 12  − 5  +2 − 9   

P=12 عوامل المعامل الرئیس  

q= - 9  عوامل الحد الثابت  

62.1%  

الخلط بین القانون   الممیز   14

  العام وبین الممیز 

  

 =   ±√          65.5%  

حل معادالت   18

 كثیرات الحدود

الفرق بین (

  )مكعبین 

الخلط بین قانون 

مجموع مكعبین 

وقانون الفرق بین 

  مكعبین 

  −   = ( +  )  ∙ (  −   +   )   

75.8%  

الخلط بین  مجموع   مجموع مكعبین   20

المكعبین وبین القوة 

  التكعیبیة  

a + b = ( +  ) ∙ ( +  ) ∙( +  )   
44.8%  

الخلط بین ناتج القوة   قانون دیكارت  21

الزوجیة والفردیة عند 

التعامل مع اإلشارة 

  السالبة 

 ( ) =   + 2  +      (− ) = (− ) + 2(− ) +(− ) − 3   =   − 2  −  − 3  

86.2%  

الحد الثابت في  اعتبار  نظریة الباقي  22

یكون  المقسوم 

  مساویاً للحد الثابت في 

  المقسوم علیھ 

  

(  + 4  +  +  ) ÷( + 2)   

  

K=2 

  

48.3%  
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تحدید ( الممیز   27

  ) الجذور ونوعھا 

الخلط بین حاالت 

  الممیز وأنواعھ

   − 4  > 0   

  جذران غیر حقیقیین 

  

58.6%  

نظریة الصفر   34

  النسبي 

تجاھل بعض عوامل 

  الحد الثابت 

 ( ) =   + 7  − 15   

  : عوامل الحد الثابت 

P:±1  , ±15 

55.1%  

  

  : ـ معامل صعوبة بنود االختبار 2

  : یقصد بھ  نسبة الطالب الذین أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة وتحسب بالمعادلة اآلتیة 

  عدد اإلجابات الخطأ للفقرة= معامل الصعوبة  
   عدد اإلجابات الكلیة

كما ھو ر وبعد تطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبا

  : موضح في الجدول التالي 

  )  3ـ  6( جدول 

  معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار 

  معامل الصعوبة   م   معامل الصعوبة    م 

1 55.1%  18 75.8%  

2  79.3%  19  76.1%  

3  68.9%  20 78.7%  

4  68.9%  21 77%  

5  65.5%  22 72.4%  

6  51.7%  23 68.9%  

7  65.5%  24 75.8%  

8  68.9% 25 68.9%  

9 78.7%  26 75.8%  
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10  72.4%  27 75.8%  

11  76% 28 58.6% 

12  72.4%  29 72.4%  

13  75.8%  30 72.4%  

14  72.4%  31 80%  

15  79.3%  32 78.5%  

16  72.4%  33 77.2%  

17 62%  34 55.1%  

) % 80ـ  %   51,7( یتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت ما بین  

وعلیھ فإن جمیع الفقرات مقبولة ، حیث كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما قرر 

%  20( المختصون ومنھم أبو لبدة الذي یعتبر أن معامالت الصعوبة یفضل أن تتراوح ما بین

، ص  1982أبو لبدة ، ( % )  50( ل صعوبة االختبار ككل ، وأن یكون معد%  )  80إلى 

347  (  

  : ـ معامل التمییز  3

یقصد بھ قدرة الفقرة على التمییز بین الطلبة المتفوقین في الصفة التي یقیسھا االختبار وبین 

  : الطلبة الضعاف في تلك الصفة ، تم حساب معامل التمییز حسب المعادلة التالیة 

عدد اإلجابات الصحیحة من الفئة العلیا= معامل التمییز 
ددع أفراد الفئة العلیا عدد اإلجابات الصحیحة من الفئة الدنیاـــ         

     عدد أفراد الفئة الدنیا

وبتطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار ، حیث قام 

من مجموع الطالب وھم % )   28(  الباحث بتقسیم الطالب إلى مجموعتین مجموعة علیا 

من % )   28(  الطالب الحاصلین على أعلى الدرجات في االختبار ، ومجموعة دنیا ضمت 

الطالب الحاصلین على أدنى الدرجات في االختبار ، وقد بلغ عدد طالب مجموع الطالب وھم 

  : طالب  ، ثم حدد الباحث معامل التمییز ، كما ھو موضح في الجدول التالي )  8( كل مجموعة 
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  )  3ـ  7( جدول 

  معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار 

  معامل التمییز  م   معامل التمییز   م 

1  0.37 18 0.62 

2  0.62 19  0.25 

3  0.25 20 0.25 

4  0.25 21 0.37 

5  0.37 22 0.5  

6  0.62 23 0.25 

7  0.37 24 0.5  

8  0.25 25 0.37 

9 0.37 26 0.37 

10  0.5 27 0.25 

11  0.25 28 0.5  

12  0.37 29 0.37 

13  0.62 30 0.25 

14  0.5 31 0.5  

15  0.37 32 0.37 

16  0.25 33 0.37 

17 0.37 34 0.5 

ـ      %    25( یتضح من الجدول السابق أن معامالت التمییز لفقرات االختبار قد تراوحت ما بین 

%  20(  وھي معامالت تمییز مقبولة حیث تقبل الفقرات ما بین %)  39(بمتوسط قدرة %)  62

  . معامالت تمییز ، وعلیھ تم قبول جمیع فقرات االختبار % )  80ـ 

  : ـ صدق االتساق الداخلي  4

ویقصد بھ قوة االرتباط بین درجات كل من مستویات المحتوى ، ودرجة االختبار الكلیة وكذلك 

درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى المحتوى الكلي الذي تنتمى إلیھ  ، وجرى 

 29(ة استطالعیة مكونة منالتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبیق االختبار على عین
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طالباً ، وتم حساب معامل االرتباط  بین درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة ) 

  : لالختبار والجدول التالي یوضح ذلك  

  ) 3ـ  8( جدول 

  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار 

  المفاھیم: البعد األول
 التعمیمات: البعد الثاني

  االرتباط  السؤال  االرتباط  السؤال  االرتباط  السؤال  االرتباط  السؤال

1 0.69 19 0.71 2 0.66 18 0.70 

4 0.66 23 0.65 3 0.65 20 0.65 

5 0.70 24 0.64 6 0.68 21 0.64 

8 0.68 25 0.66 7 0.64 22 0.68 

9 0.64 26 0.70 10 0.71 27 0.66 

11 0.71 28 0.66 14 0.69 34 0.69 

12 0.65 29 0.68 

 
13 0.71 30 0.67 

15 0.66 31 0.64 

16 0.68 32 0.66 

17 0.70 33 0.68 

، )0.05(جمیع قیم معامالت االتساق الداخلي موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  .مما یشیر إلى تمتع االختبار بصدق االتساق الداخلي

  : ـ ثبات االختبار  5

، ویقصد بھ الحصول على نفس النتائج عند تكرار القیاس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف 

  . ویحسب معامل الثبات بطرق عدیدة 

  :  بطریقة الفا كرونباخ وكانت النتائج على النحو التالي في ھذه الدراسة  تم حساب الثبات
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  حساب الثبات بطریقة معامل الفا كرونباخ ): 3 - 9( جدول 

  قیم الفا كرونباخ  األبعاد

 0.90  المفاھیم

  0.88  التعامیم

 0.91  الدرجة الكلیة

وھذه القیم تشیر إلى  ،  0.91إلى  0.88كانت مرتفعة وتراوحت من قیمة معامل الفا كرونباخ 

    .تمتع االختبار بدرجة عالیة من الثبات

  : ـ تصحیح االختبار  6

لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النھائیة  تبار بواقع درجة ُحددت درجات االخ

  ) . صفر ( درجة والدرجة الدنیا لالختبار )  34( لالختبار 

  : إعداد دلیل المعلم / ثالثاً 

في إعداد وتطبیق الخطة التدریسیة لكل موضوع من  أعد الباحث دلیالً للمعلم  لمساعدة

الدراسات للعدید من موضوعات وحدة كثیرات الحدود ودوالھا ، وبعد المراجعة المستفیضة 

  : السابقة ، قام الباحث بإعداد الدلیل الذي یحتوي على العناصر التالیة 

اتھا واستخداماتھا في الوحدة وتضمنت نبذة عن النظریة وأدو: التعریف بنظریة تریز : ـ المقدمة 

  . الدراسیة  

 .الھدف من الدلیل ـ 

وفیھا تمت اإلشارة إلى مجموعة من التوجیھات واإلرشادات المتبعة : توجیھات عامة للمعلم ـ 

 .  ) نظریة تریز ( استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  أثناء التدریس باستخدام 

 . التوزیع الزمني للوحدة ـ 

 : تحضیر الدروس ، ویتضمن ما یلي ـ 

  . ـ األھداف اإلجرائیة 

  .ـ المدة الزمنیة للدرس 
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  . ـ التمھید 

  . ـ اإلجراءات التدریسیة 

  . ـ التقویم 

 . ـ الواجب المنزلي 

بعد إعداد الدلیل تم عرضھ على مجموعة من المحكمین المختصین في قسم المناھج وطرق      

نظریة تریز ( عتمدین في استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت تدریس الریاضیات ومدربین م

، وذلك بھدف معرفة مناسبة استخدام ھذه اإلستراتیجیات  ألھداف الوحدة التدریسیة والتحقق ) 

وقد قام الباحث بإجراء التعدیالت الالزمة بناًء على مالحظات . من سالمة صیاغة العبارات 

راتیجیات في بعض الدروس ، كذلك تم صیاغة أھداف خاصة المحكمین في تعدیل بعض االست

  . بھذه اإلستراتیجیات لكل درس 

  .  ])6(ملحق [

  :ضبط متغیرات الدراسة 
الضابطة ، ویوضح ذلك نتائج تطبیق المجموعة التجریبیة و م التأكد من التكافؤ بین المجوعة ت

  : االختبار على المجوعتین قبل بدء التجربة 

  

  للمقارنة بین درجات التطبیق القبلي) ت(نتائج اختبار ) 3-10(جدول 

الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة الریاضیات للمجموعة الضابطة والمجموعة 

  التجریبیة

المتوسط   العدد  المجموعة  المقارنات

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  ت

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  المفاھیم
  1.58  5.36  50  الضابطة

0.59  96  0.55  
  1.61  5.17  48  التجریبیة

  التعامیم
  1.19  2.96  50  الضابطة

1.26  96  0.21  
  1.69  3.33  48  التجریبیة

الدرجة 

  الكلیة

  1.93  8.32  50  الضابطة
0.39  96  0.69  

  2.50  8.50  48  التجریبیة
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  المفاھیم: أوال

القبلي لدرجات المفاھیم لدى طالب المجموعة الضابطة یساوي  تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

القبلي لدرجات المفاھیم لدى  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.58(بإنحراف معیاري ) 5.36(

تساوي ) ت(، وقیمة )1.6(بإنحراف معیاري ) 5.17(طالب المجموعة التجریبیة یساوي 

دم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وھي غیر دالة إحصائیا، وتشیر إلى ع) 0.59(

القبلي لدرجات المفاھیم لطالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة  تطبیقفي ال) 0.05(داللة 

  . التجریبیة
  امیم التع: ثانیا

القبلي لدرجات التعامیم لدى طالب المجموعة الضابطة یساوي  تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

القبلي لدرجات التعامیم لدى  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.19(بإنحراف معیاري ) 2.96(

تساوي ) ت(، وقیمة )1.69(بإنحراف معیاري ) 3.33(طالب المجموعة التجریبیة یساوي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وھي غیر دالة إحصائیا، وتشیر إلى ) 1.26(

المجموعة  میم لطالب المجموعة الضابطةالقبلي لدرجات التعا تطبیقفي ال) 0.05(داللة 

  . التجریبیة

  )التعامیم و المفاھیم (الدرجة الكلیة : ثالثا

 وعة الضابطة یساويالقبلي للدرجة الكلیة لدى طالب المجم تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

القبلي للدرجة الكلیة لدى  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.93(معیاري  انحرافب) 8.32(

) 0.39(تساوي ) ت(، وقیمة )2.50(معیاري  ب) 8.50(ة التجریبیة یساوي طالب المجموع

وھي غیر دالة إحصائیا، وتشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

القبلي للدرجة الكلیة لطالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة  تطبیقفي ال) 0.05(

  .التجریبیة

وھذا یدل على التكافؤ بین المجموعة الضابطة والتجریبیة في اختبار التعرف على التصورات 

  .الخطأ في مادة الریاضیات 

  

  :  وموادھا  الدراسةأدوات خطوات تطبیق 

  :تتلخص إجراءات الدراسة فیما یلي 
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ـ االطالع على بعض الدراسات العربیة واألجنبیة والمراجع والكتب التي تناولت موضوع  1

التصورات  المفاھیم والتعمیمات الریاضیة ــ  استراتیجیات نظریة تریز : صةً البحث ، وخا

  .الخطأ 

ـ تحدید المفاھیم والتعمیمات الریاضیة الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في وحدة  2

  :كثیرات الحدود ودوالھا والتي یجب تعدیلھا من خالل 

أ ـ تحلیل محتوى وحدة كثیرات الحدود ودوالھا بكتاب الریاضیات للصف الثاني الثانوي الفصل 

  .الدراسي األول فیما یتعلق بالمفاھیم والتعمیمات الریاضیة 

دید التصورات الخطأ ان مفتوح لمعلمي الریاضیات للصف الثاني الثانوي لتحب ـ إعداد استبی

  . ])  3( ملحق [للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة بوحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

  :، وتشمل  وموادھا ـ إعداد أدوات الدراسة 3

ـ تحلیل محتوى وحدة كثیرات الحدود ودوالھا بكتاب الریاضیات للصف الثاني الثانوي الفصل 

  ])  2( ملحق [. الدراسي األول فیما یتعلق بالمفاھیم والتعمیمات الریاضیة 

ـ إعداد االختبار التشخیصي لمعرفة التصورات الخطأ للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة المتضمنة 

 4( ملحق [لدى طالب الصف الثاني الثانوي في صورتھ األولیة  دود ودوالھابوحدة كثیرات الح

([.  

  . ]) 1( ملحق [ـ عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمین  4

  .مون على أدوات الدراسة ـ إجراء التعدیالت المطلوبة كما یراھا السادة المحك 5

للمفاھیم والتعمیمات الریاضیة  ـ إعداد االختبار التشخیصي لمعرفة التصورات الخطأ 6

المتضمنة بوحدة كثیرات الحدود ودوالھا لدى طالب الصف الثاني الثانوي في صورتھ 

  ])  5( ملحق [النھائیة

  . ـ تطبیق أدوات الدراسة على عینة استطالعیة بھدف الضبط اإلحصائي لألدوات   7

الریاضیة من خالل تطبیق  ـ الكشف عن التصورات الخطأ حول بعض المفاھیم والتعمیمات8

  . االختبار 

ـ إعداد دلیل المعلم لتدریس بعض المفاھیم والتعمیمات الریاضیة باستخدام استراتیجیات الحل  9

  .  ])  6( ملحق [كالت  للمش بتكارياال

  . ـ عرض الدلیل على مجموعة من المحكمین  10

  . ـ إجراء التعدیالت المطلوبة  11
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راسة بطریقة قصدیة ، وقد تم تقسم العینة إلى مجموعتین المجموعة ـ اختیار عینة الد 12

التجریبیة من مدرسة قرطبة الثانویة والمجموعة الضابطة من مدرسة الحویة الثانویة ، وتم التأكد 

( من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض المتغیرات المتوقع تأثیرھا على المتغیر التابع 

  : من حیث ) التصورات الخطأ 

  .  ـ التكافؤ في االختبار التشخیصي 

  . ـ تكافؤ أعداد مجموعتي الطالب قبل وبعد تطبیق التجربة

ـ تطبیق االختبار التشخیصي القبلي قبل إجراء التجربة على أفراد عینة الدراسة ، وذلك من  13

تكاري أجل التأكد من تكافؤ مجموعتي عینة الدراسة ، ولدراسة فاعلیة استراتیجیات الحل االب

  ومدى كفاءتھا في تحقیق األھداف المنشودة بعد تطبیق التجربة ) نظریة تریز ( للمشكالت 

ـ تطبیق تجربة الدراسة األساسیة ، حیث قام الباحث بنفسھ بتطبیق استراتیجیات الحل  14

على المجموعة التجریبیة ، بینما قام زمیل آخر في مدرسة  )نظریة تریز (  االبتكاري للمشكالت

  . موعة الضابطة بالطریقة العادیةمجاورة بتدریس طالب المج

ـ تطبیق االختبار التشخیصي البعدي بعد إجراء التجربة على أفراد العینة ، وذلك للتعرف  15

في تصویب  )نظریة تریز (  على أثر استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت

  . التصورات الخطأ لدى طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  . ـ تصحیح االختبار وتقدیر الدرجات وجمع البیانات ، وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا  16

ـ عرض النتائج باستخدام المعالجات اإلحصائیة المناسبة  ، ثم تحلیل وتفسیر ھذه النتائج في  17

  . الدراسة وأسئلتھا  ضوء فروض

  . ـ تقدیم بعض التوصیات والمقترحات ذات الصلة بمشكلة ونتائج الدراسة  18

  

 : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 

  :للتحقق من فروض الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة

1 MMMي الـMMMة فMMMة الدراسMMMدرجات عینMMMة لMMMات المعیاریMMMابییة واالنحرافMMMطات الحسMMMق المتوسMMMتطبی) 

  .للمجموعتین الضابطة والتجریبیة )البعديـالقبلي 

2 MMMMMار ـMMMMMة ) ت(اختبMMMMMة الدراسMMMMMات عینMMMMMطات درجMMMMMین متوسMMMMMة بMMMMMتقلة للمقارنMMMMMات المسMMMMMللعین

 .القبلي أو االختبار البعدي لتطبیقالتجریبیة  سواء في ا ةللمجموع

3 MMMMMار ـMMMMMة) ت(اختبMMMMMات المترابطMMMMMة  للعینMMMMMات عینMMMMMطات درجMMMMMین متوسMMMMMة بMMMMMة للمقارنMMMMMالدراس

وكMMMMMذلك فMMMMMي حالMMMMMة المقارنMMMMMة بMMMMMین ). بعMMMMMدي–قبلMMMMMي ( لتطبیMMMMMقللمجموعMMMMMة الضMMMMMابطة فMMMMMي ا
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 ).بعدي –قبلي ( تطبیقفي ال متوسطات درجات عینة الدراسة للمجموعة التجریبیة

 .استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت مربع إیتا لقیاس حجم األثر لفاعلیة ـ 4

 :قیمة حجم األثر على النحو التالي معیار كوھین للحكم علىـ 5

 تأثیر ضعیف 0.05–قیمة حجم األثر من صفرـ 

 تأثیر متوسط 0.14–0.05قیمة حجم األثر أكبر من ـ 

 تأثیر كبیر  0.14أكبر منقیمة حجم األثر ـ 

 معامل االتساق الداخلي للصدقـ 6

 .معامل الفا كرونباخ للثباتـ 7
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  الفصل الرابع 

  ) عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا ( 

 اإلجابة عن السؤال األول •

 اإلجابة عن السؤال الثاني  •

 اإلجابة على السؤال الثالث  •

 نتائج الفرض األول •

  نتائج الفرض الثاني •
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  )عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا ( الفصل الرابع 

  : تمھید 

التحقMق مMن صMحة الفMروض اإلحصMائیة،  اإلجابMة عMن أسMئلة الدراسMة و تناول الفصل الحاليی

  : النتائج وذلك على النحو التالي ومناقشةومن ثم عرض 

  : ینص السؤال األول على ما یلي : اإلجابة عن السؤال األول 

 ؟ ثانوي في مادة الریاضیاتالما التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني  

قام الباحث بتحدید قائمة بالتصورات الخطأ على مستوى المفاھیم والتعمیمات الریاضیة التي 

  : یخطئ بھا الطالب في مادة الریاضیات وذلك من خالل التالي 

ـ اختبار التعرف على التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات 

  . ) طالب الصف الثالث الثانوي ( العیة والذي تم تطبیقھ على العینة االستط

ـ توزیع استبانھ على مجموعة من معلمي مادة الریاضیات بالمرحلة الثانویة من ذوي الخبرة 

  .  ]) 3( محلق [كما ھو موضح في . والكفاءة  

تصوراً خاطئاً على مستوى المفاھیم والتعمیمات الریاضیة لدى الطالب )  34( وقد نتج عن ذلك 

( ، الفصل الثالث )  3ـ  5( ، )  3ـ  4(  ات الحدود ودوالھا ، كما ورد بالجدولینة كثیرفي وحد

  ) .اجراءات الدراسة 

  : ینص السؤال الثاني على ما یلي  :اإلجابة عن السؤال الثاني 

في لدى طالب الصف الثاني الثانوي تصویب التصورات الخطأ  المستخدمة في االستراتیجیاتما 

 ؟  الریاضیاتمادة 

، دراسة ) م  2008( دراسة آل عامر العدید من الدراسات السابقة  قام الباحث بعد اإلطالع على

من الدراسات ذات العالقة ، باختیار وغیرھا ) م  2011( ، دراسة الخیاط ) م  2010( الزھیمي 

استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  لمعالجة التصورات الخطأ لدى طالب الصف  بعض

الثاني الثانوي  في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا ، وفي ضوء تحلیل محتوى الوحدة التجریبیة 

 TRIZاستراتیجیة فرعیة مشتقة من المبادئ األربعین الواردة بنظریة )  17(بالدراسة تم حصر 

وتم )  24ـ  21( مبین تفصیلیاً في الفصل الثاني من الدراسة الحالیة بالصفحات  وذلك كما ھو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

88 

 

  .])  6( ملحق [توظیف ذلك في دلیل المعلم 

  : لإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بالتحقق من صحة فرضي الدراسة أوالً 

  :ألولالفرض االتحقق من صحة 

بین متوسطي درجات المجموعة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

الختبار التعرف على التصورات الخطأ  في مادة  )البعديـ القبلي ( التطبیقالتجریبیة في 

للعینات المترابطة، ) ت(، تم استخدام اختبار ألولللتحقق من صحة الفرض ا،  الریاضیات

  :كالتاليوكانت نتائجھ 

  تطبیقللمقارنة بین درجات ال) ت(نتائج اختبار ): 4- 1(جدول 

الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة الریاضیات )البعديـالقبلي (

  للمجموعة التجریبیة

  العدد  التطبیق  المقارنات
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  ت

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  المفاھیم
  1.61  5.17  48  القبلي

31.43  47  0.01  
  3.23  16.67  48  البعدي

  میماتالتع
  1.69  3.33  48  القبلي

25.44  47  0.01  
  1.72  8.73  48  البعدي

الدرجة 

  الكلیة

  2.50  8.50  48  القبلي
39.51  47  0.01  

  4.73  25.4  48  البعدي

  المفاھیم: أوالً 

القبلي لدرجات المفاھیم لدى طالب المجموعة التجریبیة یساوي  تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

البعدي لدرجات المفاھیم  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.61(بإنحراف معیاري ) 5.17(

) ت(، وقیمة )3.23(نحراف معیاري اب) 16.67(جموعة التجریبیة یساوي لدى طالب الم

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى ) 31.43(تساوي 

 –القبلي ( التطبیقبین درجات المفاھیم لطالب المجموعة التجریبیة في ) 0.05(داللة أقل من 
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البعدي حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي  تطبیقوالفروق كانت لصالح درجات ال). البعدي

)16.67 ( ً   میماتالتع: ثانیا

مجموعة التجریبیة یساوي لدى طالب ال میماتلقبلي لدرجات التعا تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

 میماتالبعدي لدرجات التع تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.69(نحراف معیاري اب) 3.33(

تساوي ) ت(، وقیمة )1.72(نحراف معیاري اب) 8.73(مجموعة التجریبیة یساوي لدى طالب ال

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى ) 25.44(

). البعدي –القبلي ( التطبیقلطالب المجموعة التجریبیة في  میماتبین درجات التع) 0.05(

ھي ) 8.73(البعدي حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي  تطبیقوالفروق كانت لصالح درجات ال

  . األعلى

 ً   )میماتالمفاھیم والتع(الدرجة الكلیة : ثالثا

مجموعة التجریبیة یساوي القبلي للدرجة الكلیة لدى طالب ال تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

البعدي للدرجة الكلیة لدى  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)2.50(نحراف معیاري اب) 8.50(

تساوي ) ت(، وقیمة )4.73(نحراف معیاري اب) 25.4(مجموعة التجریبیة یساوي طالب ال

وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 39.51(

والفروق ). البعدي –القبلي ( التطبیقبین الدرجة الكلیة لطالب المجموعة التجریبیة في ) 0.05(

  . ھي األعلى) 25.4(سط الحسابي البعدي حیث كانت قیمة المتو تطبیقكانت لصالح درجات ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  "مما سبق یتم رفض الفرض الصفري الثالث الذي نص على 

البعدي ـالقبلي (التطبیقبین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في ) 0.05(عند مستوى 

  .الفرض البدیل ، ویتم قبول  "في مادة الریاضیات طأالختبار التعرف على التصورات الخ)

وقد یعزى ھذا إلى ربط الجانب النظري للمادة العلمیة بالجانب العملي من خالل المشاركة في 

األنشطة واألدوات المستخدمة التي تضمنتھا نظریة تریز في تدریس مادة الریاضیات ، مما أثار 

م ،  2004و جادو ، أب( دافعیة الطالب للتعلم والحرص على تحقیق المزید من النتائج اإلیجابیة 

144  (  
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  :ثانيالفرض الالتحقق من صحة 

بین متوسطي درجات المجموعة ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

البعدي الختبار التعرف على التصورات الخطأ في  تطبیقالضابطة والمجموعة التجریبیة في ال

  .مادة الریاضیات 

للعینات المستقلة، وكانت نتائجھ ) ت(، تم استخدام اختبار ثانيللتحقق من صحة الفرض الو 

  :كالتالي

  البعدي لتطبیقللمقارنة بین درجات ا) ت(نتائج اختبار ): 4- 2(جدول 

الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة الریاضیات للمجموعة الضابطة 

  والمجموعة التجریبیة

المتوسط   العدد  المجموعة  المقارنات

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  ت

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  المفاھیم
  2.81  7.84  50  الضابطة

14.41  96  0.01  
  3.23  16.67  48  التجریبیة

  میماتالتع
  1.56  3.54  50  الضابطة

15.60  96  0.01  
  1.72  8.73  48  التجریبیة

الدرجة 

  الكلیة

  3.85  11.38  50  الضابطة
16.08  96  0.01  

  4.73  25.4  48  التجریبیة

  المفاھیم: أوالً 

المجموعة الضابطة البعدي لدرجات المفاھیم لدى طالب  تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

البعدي لدرجات  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)2.81(نحراف معیاري اب) 7.84(یساوي 

، وقیمة )3.23(نحراف معیاري اب) 16.67(جموعة التجریبیة یساوي المفاھیم لدى طالب الم

وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ) 14.41(تساوي ) ت(

البعدي لدرجات المفاھیم لطالب المجموعة الضابطة  تطبیقفي ال) 0.05(مستوى داللة أقل من 

، حیث كان المتوسط الحسابي والفروق لصالح المجموعة التجریبیة. وطالب المجموعة التجریبیة

  ).16.67(لھا ھو األعلى 
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 ً     میماتالتع: ثانیا

المجموعة لدى طالب  میماتالبعدي لدرجات التع تطبیقالمتوسط الحسابي في ال

البعدي  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)1.56(نحراف معیاري اب) 3.54(الضابطة یساوي 

، )1.72(نحراف معیاري اب) 8.73(التجریبیة یساوي مجموعة لدى طالب ال میماتلدرجات التع

وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 15.60(تساوي ) ت(وقیمة 

لطالب المجموعة عمیمات البعدي لدرجات الت تطبیقفي ال) 0.05(عند مستوى داللة أقل من 

مجموعة التجریبیة، حیث كان المتوسط والفروق لصالح ال. الضابطة وطالب المجموعة التجریبیة

  ). 8.73(الحسابي لھا ھو األعلى 

 ً   )میماتالمفاھیم والتع(الدرجة الكلیة : ثالثا

لمجموعة الضابطة یساوي البعدي للدرجة الكلیة لدى طالب اتطبیق المتوسط الحسابي في ال

البعدي للدرجة الكلیة لدى  تطبیق، والمتوسط الحسابي في ال)3.85(نحراف معیاري اب) 11.38(

تساوي ) ت(، وقیمة )4.73(نحراف معیاري اب) 25.4(بیة یساوي طالب المجموعة التجری

وھي دالة إحصائیا، وتشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أقل ) 16.08(

المجموعة  البعدي للدرجة الكلیة لطالب المجموعة الضابطة وطالب تطبیقفي ال) 0.05(من 

والفروق لصالح المجموعة التجریبیة، حیث كان المتوسط الحسابي لھا ھو األعلى . التجریبیة

)25.4.(  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  "الذي نص على  ثانيمما سبق یتم رفض الفرض الصفري ال

 يبین متوسطي درجات المجموعة الضابطة  والمجموعة التجریبیة ف) 0.05(عند مستوى 

ویتم قبول الفرض  "صورات الخطأ في مادة الریاضیات البعدي الختبار التعرف على الت تطبیقال

  .البدیل 

وقد یعزى ھذا إلى أسلوب نظریة تریز الھادفة إلى االھتمام بتحلیل المشكلة ووصفھا والتعرف 

لسلبیة جوانب اعلى طبیعتھا والمالحظة العلمیة الدقیقة لھا ومعرفة أسبابھا ومظاھرھا وال

، وقد یعزى إلى اختیار االستراتیجیات )  499ھـ ،  1431أبو جادو ، ( عنھا  واإلیجابیة الناتجة

اإلبداعیة المناسبة للوحدة الدراسیة ، وتنوع األنشطة التعلیمیة أثناء الدرس أثار دافعیة الطالب 

ت غیر موجودة للتعلم والفھم مع الحرص على تحقیق المزید من النتائج اإلیجابیة ، وھذه الممیزا

  .  تدریس العاديفي ال
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والتي أشارت إلى وجود فروق ذات  ثانيالنتیجة التي تم التوصل إلیھا من خالل الفرض ال

بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة  والمجموعة ) 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى 

 البعدي الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة الریاضیات، لكلٍ  تطبیقالتجریبیة في ال

بینما في . سمى فروق ذات داللة إحصائیةتوالدرجة الكلیة،  میمات الریاضیةمن المفاھیم والتع

البحوث شبھ التجریبیة كما ھو الحال في الدراسة الحالیة، یكون من الضروري حساب الداللة 

أیضا والتي من خاللھا یمكن معرفة فاعلیة أو حجم األثر للمتغیر المستقل وھو  العملیة

 – میماتالتع –درجات المفاھیم (على المتغیر التابع ) اتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت استر(

 ، وھناك عدة مؤشرات یمكن استخدامھا للوصول إلى فاعلیة أو حجم األثر)الدرجة الكلیة

ستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت ، ولذا قام الباحث باستخدام إیتا تربیع لمعرفة تلك ال

  :  ، وكانت النتائج كالتاليالفاعلیة

  )حجم األثر(لقیاس فاعلیة ) إیتا تربیع(نتائج ): 4- 3(جدول 

في  الحل االبتكاري للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ اتاستراتیجی

  . التطبیق البعدي لعینة الدراسة 

  العدد  المجموعة  المقارنات
المتوسط 

  الحسابي

  قیمة

  ت

درجات 

  الحریة

حجم   إیتاتربیع

  األثر

  المفاھیم
  7.84  50  الضابطة

  كبیر  0.68  96  14.41
  16.67  48  التجریبیة

  میماتالتع
  3.54  50  الضابطة

  كبیر  0.72  96  15.60
  8.73  48  التجریبیة

الدرجة 

  الكلیة

  11.38  50  الضابطة
  كبیر  0.73  96  16.08

  25.4  48  التجریبیة

  

وجود فاعلیة كبیرة الستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  إلى ) 4-5(تشیر نتائج الجدول 

المفاھیم (في تصویب التصورات الخطأ في مادة الریاضیات ، حیث كانت قیم إیتا تربیع لكل من 

وھذه القیم وفقا لمعیار كوھین ) 0.73 – 0.72 – 0.68(تساوي ) الدرجة الكلیة – میماتالتع –
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فإن ھذا مؤشر على وجود فاعلیة كبیرة  0.14تربیع أكبر من  والذي أشار إذا كانت قیمة إیتا(

الستراتیجیات الحل االبتكاري  كبیراً  أثرتشیر إلى وجود فاعلیة أو حجم ) للمعالجة التجریبیة

  . للمشكالت في تصویب التصورات في مادة الریاضیات 

، ) م  2006( الرافعي : وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الحالیة توافقت مع دراسة كٍل من 

، ) م  2010( ، ودراسة خمیس ) م  2008( ، ودراسة عبده ) م  2008( ودراسة عامر 

م  2011( ، ودراسة الخیاط) م  2011( ، ودراسة سلمان ) م  2010( ودراسة الشیخ والعتري 

نظریة ) استراتیجیات ( وتوصل الباحثون في دراساتھم لوجود تأثیر لمبادئ  من حیث النتائج) 

حیث ) م  2003( تریز والبرنامج المعد وفقھا ، واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة أبو جادو 

یتبین مما سبق أن ،   0.05عند مستوى  أظھرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة إحصائیة 

ن لھا دور فعال وایجابي في تصویب التصورات الخطأ على مستوى استخدام نظریة تریز كا

المفاھیم وعلى مستوى التعمیمات الریاضیة وعلى المستوى الكلي وذلك على المجموعة 

إلى أن نظریة ذلك یعود أكثر مما حققتھ الطریقة العادیة على المجموعة الضابطة ،والتجریبیة 

یات القویة التي یُختار منھا ما یناسب الموقف التعلیمي تریز تضم عدداً من األدوات واالستراتیج

بشكل مستقل ، كما أنھا تسیر في خطوات منظمة سھلة التطبیق لمراحل عمریة مختلفة للوصول 

مما كان لھ أثر كبیر في زیادة الدافعیة وإثارة . إلى الحلول اإلبداعیة للمشكالت بطریقة علمیة 

یق المزید من النتائج اإلیجابیة في مادة الریاضیات ، حیث تم اھتمام الطالب نحو التعلم ، وتحق

الواردة بالنظریة في ضوء حدود استراتیجیة منبثقة من المبادئ األربعین )  17( توظیف 

 . الدراسة المرتبطة بالمحتوى والموضوعات المختارة ووفق أھداف الدراسة 
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  الفصل الخامس 

  ) ملخص نتائج الدراسة ( 

  

 النتائج   •

 التوصیات  •

 المقترحات  •
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  ملخص نتائج الدراسة : الفصل الخامس 

  تمھید

تم في الفصل الحالي عرض أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ، ومن خالل النتائج 

  .عرض الباحث مجموعة من التوصیات، وأخیراً مجموعة من المقترحات

  : أھم نتائج الدراسة 

تصMMMوراً مMMMن التصMMMورات الخطMMMأ للمفMMMاھیم الریاضMMMیة لMMMدى طMMMالب الصMMMف )  22( ـMMM حصMMMر 

  . الثاني الثانوي في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

تصMMMوراً مMMMن التصMMMورات الخطMMMأ للتعمیمMMMات الریاضMMMیة لMMMدى طMMMالب الصMMMف )  12( ـMMM حصMMMر 

 . الثاني الثانوي في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

بین متوسطي درجات المجموعة ) 0.05(ة إحصائیة عند مستوى توجد فروق ذات دالل-

الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة )القبلي ـ البعدي (التجریبیة في التطبیق 

 .الریاضیات لصالح التطبیق البعدي 

بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -

التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار التعرف على التصورات الخطأ في مادة  والمجموعة

 .الریاضیات لصالح طالب المجموعة التجریبیة 

وجود فاعلیة  الستراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ  في مادة -

 0.68)  (الدرجة الكلیة –میمات التع –المفاھیم (الریاضیات ، حیث كانت قیم إیتا تربیع لكل من 

– 0.72 – 0.73 ( 

  : توصیات الدراسة 

  : بناَء على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ، تم وضع عدد من التوصیات وھي 

إثارة تھا على ـ توظیف استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في تدریس الریاضیات لقدر 1

  .  مة في تصویب التصورات الخطأ لدیھم التفكیر لدى الطالب وبالتالي المساھ

لطالب ، والتعرف على أشكال ـ توجیھ معلمي الریاضیات باالھتمام بالخلفیة المعرفیة ل 2

الشائعة بینھم قبل البدء بعملیة التدریس وأثنائھا ، لما لذلك من أھمیة في تطویر  تصورات الخطأال
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الخطأ قبل مباشرة تلك التصورات أسالیب تدریسھم ، وإعداد خطط التدریس المناسبة لمعالجة 

   .عملیة التدریس 

ـ االھتمام بإعداد اختبارات تشخیصیة للكشف عن أنماط الفھم الخطأ لدى الطالب في مادة  3

  الریاضیات في جمیع المراحل التعلیمیة 

ـ العمل على عقد ورش عمل لمعلمي الریاضیات لتدریبھم على طرق الكشف عن التصورات  4

  . الخطأ في مادة الریاضیات 

بكلیات التربیة جزءاً عن التصورات الخطأ لدى  تدریس الریاضیاتطرق مقررات ـ تضمین  5

  . الطالب في مادة الریاضیات وطرق تشخیصھا وعالجھا 

یر عن آرائھم ومفاھیمھم الریاضیة بحریة تامة حتى یمكن اكتشاف ـ تشجیع الطالب للتعب 6

  " . تریز " التصورات الخطأ ، وذلك من خالل اإلفادة من المبادئ اإلبداعیة لنظریة 

ـ العمل على تدریب معلمي الریاضیات على استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت  7

  . في تدریس مادة الریاضیات 

ل على إكساب الطالب المھارات الریاضیة األساسیة ، ومھارات التفكیر العلمي ـ العم 8

  . وعملیات التعلم األساسیة المتكاملة 

  : مقترحات الدراسة 

  : في ضوء أھداف الدراسة الحالیة ونتائجھا یمكن اقتراح ما یلي  

عات ـ دراسة وتشخیص التصورات الخطأ لدى الطالب في مادة الریاضیات في موضو 1

  . ریاضیة أخرى ومراحل عمریة مختلفة 

ـ دراسة فاعلیة استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ في  2

  . مباحث علمیة أخرى 

ـ دراسة فاعلیة استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ في  3

  . مراحل تعلیمیة مختلفة 

یلیة لمحتوى مناھج الریاضیات ومدى تأثیرھا على تكوین تصورات خطأ للمفاھیم ـ دراسة تحل 4

  . الریاضیة لدى الطالب 
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  المراجع 
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  : المراجع العربیة 

،  1ط.  أسالیب تدریس الریاضیات) . م  2009.(ـ أبو أسعد ، صالح عبد اللطیف 

  . دار الشروق للنشر والتوزیع : عمان 

أثر برنامج تریبي مستند إلى نظریة الحل االبداعي ) . م  2003. (  صالح محمد ـ أبو جادو ،

رسالة دكتوراه غیر .  للمشكالت في تنمیة التفكیر االبداعي لدى عینة من طالب الصف العاشر

  . منشورة ، كلیة الدراسات التربویة العلیا ، جامعة عمان ، األردن 

تطبیقات عملیھ في تنمیة التفكیر اإلبداعي باستخدام ) . م  2004. (  ـ أبو جادو ، صالح محمد

  . دار الشروق : ، عمان  1ط.  نظریة الحل االبتكاري للمشكالت

تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي باستخدام ) . م  2005. (  ـ أبو جادو ، صالح محمد

  . دار الشروق : ، عمان  2ط. نظریة تریز 

.  تعلم التفكیر النظریة والتطبیق) . م2010. ( بكر ، ونوفل ، محمدمحمد ادو ، صالح ـ أبو ج

  . دار المسیرة : ، عمان  3ط

  .  مناھج العلوم وتنمیة التفكیر اإلبداعي) . م  2009. ( ـ أبو جاللھ ، صبحي حمدان 

دار : ، عمان  4ط . لریاضیات مناھجھا وأصول تدریسھاا) . م  1990. (ـ أبو زینة ، فرید كامل 

  . الفرقان 

: ، عمان  1ط.  مناھج الریاضیات المدرسیة وتدریسھا) . م  2003. ( ـ أبو زینة ، فرید كامل 

  . دار المسیرة للنشر والتوزیع  

،  1، ط تطویر مناھج الریاضیات المدرسیة وتعلیمھا) . م  2010. ( ـ أبو زینة ، فرید كامل 

  دار وائل للنشر : عمان 

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاھیم ) . م  2001. ( یوسفبو عطایا ، أشرف ـ ا

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، برنامج  .الجبریة لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة 

  . الدراسات العلیا المشترك كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ، جامعة األقصى 

  . عمان .  مبادئ القیاس والتقویم التربوي) . م  1982( ـ أبو لبدة ، سبع محمد 
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أثر دورة التعلم في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم ) . م  2008.(  یوسف ـ األسمر ، رائد

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة  .العلمیة لدى طلبة الصف السادس واتجاھاتھم نحوھا 

  . اإلسالمیة ، غزة 

  

،  2ط.  نظریات وتطبیقات: طرق تدریس الریاضیات ) . م  2001. ( ـ األمین ، إسماعیل محمد 

  .  الفكر  دار: القاھرة 

اإلبداع في حل المشكالت ) . م 2010. ( ، وعبدالھادي ، إبراھیم  عواد ـ األنصاري ، سامیة

  . مكتبة األنجلو المصریة : ، القاھرة  1ط.  باستخدام نظریة تریز

 TRIZفاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز ) . م  2008. (آل عامر ، حنان سالم ـ 

في تنمیة حل المشكالت الریاضیة ابداعیاً وبعض مھارات التفكیر االبداعي ومھارات التواصل 

رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة .  الریاضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط

  . ك عبدالعزیز ، جدة المل

، عمان  1ط .في تعلیم الریاضیات   TRIZدمج برنامج ) .م  2009. ( ـ آل عامر ، حنان سالم 

  .دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع : 

عمان .  استراتیجیات في تعلیم وتقویم تعلم الریاضیات) . م  2003. ( ـ بدوي ، رمضان مسعد 

  . دار الفكر : 

مكتبة : ، عمان  1ط .طرق تدریس الریاضیات ) . م  2005.( عبداللطیف ـ برھم ، نضال 

  . المجتمع العربي للنشر 

أثر استراتیجیات التغیر ) . م  2004.(  حسن ، والطراونة ، محمد عبداللطیف ـ بعارة ، حسین

التاسع  المفھومي في تغییر المفاھیم البدیلة المتعلقة بمفھوم الطاقة المیكانیكیة لدى طالب الصف

  .497)  . 1(  31،  مجلة دراسات العلوم التربویة. األساسي

،  1ط.  أسالیب تعلیم العلوم والریاضیات) . م  2001. (ـ البكري ، أمل ، والكسواني ، عفاف 

  .  العربي  دار الفكر: عمان 

مفتي ترجمة ممدوح سلیمان ،ومحمد ال.  طرق تدریس الریاضیات) . م  1986. ( ـ بل ، فردریك 

  . الدار العربیة للنشر والتوزیع: ، القاھرة ، مصر )  1( ، ط )  1( ، ج 
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نموذج مقترح لبناء المعرفة الریاضیة یستند على مبادئ . ) م  2012. ( ـ البنا ، جبر عبدهللا 

  . ، عمان ، األردن  بحث مقدم للمؤتمر في الندوة العلمیة بكلیة التربیة .النظریة البنائیة 

فاعلیة بعض االستراتیجیات التدریسیة على تحصیل ) . م 1996. ( ، یاسمین زیدان ـ  حسن 

.  تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي في القدرات التحصیلیة المختلفة لمفاھیم بعض األشكال الرباعیة

  .331)  .  3(  19، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس 

مكتبة : غزة .  معاصرة في مبادئ التدریس العامةرؤیة ) . م  2008. ( ـ حلس ، داوود درویش 

  . آفاق 

األخطاء المفاھیمیة في الكیمیاء لدى ) . م  2001.(   ، والخلیل ، حسنمحمدـ خطایبة ، عبدهللا 

 25(  1،  مجلة كلیة التربیة.  طلبة الصف األول الثانوي العلمي في محافظة إربد شمال األردن

 . (23.  

فاعلیة برنامج مقترح في ضوء نظریة تریز في تنمیة ) . م  2010. (  ـ خمیس ، منیرة محمد

رسالة .  التفكیر والتحصیل االبداعي في مقرر األحیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي

  . ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الملك عبدالعزیز ، جدة

في تنمیة " تریز "دریبي مستند إلى نظریة أثر برنامج ت) . م  2012. ( محمدـ الخیاط ، ماجد 

،  مجلة جامعة النجاح لألبحاث.  مھارات تفكیر ماوراء المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة

   608ـ  585) .  3(  26. فلسطین 

دور التشبیھات العلمیة في تعدیل التصورات الخطأ لدى تالمیذ . ) م  2003. ( ـ الدسوقي ، عید 

  .  44.  1،  مجلة البحث التربوي .رابع االبتدائي عن تصنیف الحیوانات الصف ال

  . مكتبة الفالح : ، الكویت  2ط. مقدمة في تدریس العلوم ) . م  1994. ( ـ الدمرداش ، صبري 

أثر استخدام استراتیجیة مقترحة لحل المسائل الھندسیة على ) . م  2011. ( ـ دیاب ،سھیل رزق 

مجلة جامعة القدس .  الثامن األساسي واتجاھاتھم نحو الریاضیات تحصیل طالب الصف

  146ـ   117) .  24( ع . ، فلسطین  المفتوحة لألبحاث والدراسات

إستراتیجیة مقترحة لتعدیل بعض التصورات البیئیة ) . م  1998. ( ـ الرافعي ، محب محمود 

مجلة  .بیة األقسام العلمیة بالریاض الخاطئة لدى طالبات قسم علم النبات والحیوان بكلیة التر

  .  99ـ  98) .  4(  1، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، جامعة عین شمس ، التربیة العلمیة 
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أثر بعض مبادئ الحلول االبتكاریة للمشكالت وفق ) . م 2007. ( ـ الرافعي ، یحیى عبدهللا 

من الموھوبین بالصف األول الثانوي العام نظریة تریز في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى عینة 

  . مكة المكرمة : رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى .  بمنطقة عسیر

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة ) . م  2007. ( ـ رصرص ، حسن رشاد 

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة  .ة الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغز

  . التربیة ، الجامعة اإلسالمیة ، فلسطین 

: ، عمان  1ط.  رؤیة إسالمیة لبرامج التفكیر العالمیة) .م 2011. ( ـ الزھراني ، صالح یحیى 

  .  مركز دیبونو لتعلیم التفكیر 

ھوبین في ضوء نظریة رؤیة مستقبلیة لرعایة المو) . م 2010. ( ـ الزھراني ، صالح یحیى 

التعلیم واألزمات المعاصرة ـ الفرص ( المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعربي الخامس  .تریز 

  .  184ـ  141مصر ،  )التحدیات 

فاعلیة استخدام استراتیجیة الحل االبتكاري للمشكالت ) . م  2010. ( ـ الزھیمي ، حمد سلیمان 

رسالة ماجستیر غیر .  الھندسیة لدى طالب الصف التاسعفي تنمیة القدرة على حل المشكالت 

  . منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة مؤتة ، مؤتة 

التعلیم والتدریس من ) . م  2003. (  عبدالحمید ، وزیتون ، كمال حسین ـ زیتون ، حسن

  . عالم الكتب : ، القاھرة  1ط.  منظور النظریة البنائیة

: ، القاھرة  1ط .العلوم للفھم رؤیة بنائیة  تدریس) . م  2002( .  عبدالحمید ـ زیتون ، كمال

  . دارة الكتب 

تحلیل التصورات البدیلة وأسباب تكونھا لدى تالمیذ ) . م  1998. (  عبدالحمید ـ زیتون ، كمال

)  2ـ  5(  المؤتمر العلمي الثانيالجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ،  .المرحلة اإلعدادیة 

  . اإلسماعیلیة )  2(أغسطس 

أثر استخدام مخططات المفاھیم في عالج المفاھیم ) . م  2011(  محمد ـ سالم ، وجدي

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة .  الریاضیة الخطأ لدى طلبة الصف العاشر بغزة

  . اإلسالمیة ، غزة 
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تنمیة القدرة على تألیف  فاعلیة استراتیجیة مقترحة في) . م  2010. ( ـ سرور ، علي إسماعیل 

المشكالت الریاضیة واالتجاه نحو حل المشكالت لدى طالب التعلیم األساسي في ضوء الدراسات 

  . دار الضیافة ، جامعة عین شمس  المؤتمر العلمي العاشر ،. الدولیة 

 مدى معالجة مقررات العلوم للظواھر الطبیعیة .) م  1994. (  محمد ـ السعدني ، عبدالرحمن

  .  50) .  26(،  الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس .وتصورات الطالب عنھا 

دار : عمان  .أسالیب تدریس العلوم والریاضیات . ) م  2007. (  محمد الحافظ ـ سالمة ، عبد

  . الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع 

في تنمیة التفكیر العلمي "  تریز"فاعلیة استخدام نظریة ) . م  2011. ( ـ سلمان ، أمل محمد 

والتحصیل الدراسي في مقرر العلوم المطور لدى تلمیذات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة 

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  .

لدى عینة من تطور مدلول بعض المفاھیم الدینیة ) . م  1992.( ـ السویدي ، وضحى علي 

  ) . 9.(، جامعة قطر  حولیة كلیة التربیة. تالمیذ وتلمیذات المرحلة االبتدائیة 

توظیف اسطوانات اللیزر المدمجة في إطار التعلم ) . م  2002.(  مصطفى السید ، یسري –

المودیولي وأثره في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة والرضا عن الدراسة بمراكز 

  .  125) .  4(  3، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ،  مجلة التربیة العلمیة .االنتساب الموجھ 

التعلیم والتعلم .) م 2007. (  عبدالكریم  ، الشدوخي ، عبداللطیف ـ شاھین ، نجوى عبدالرحیم

المؤتمر  .في المملكة العربیة السعودیة نماذج لبعض البرامج والمشروعات التربویة التطویریة 

  .  449ـ  437، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ،  العلمي الحادي عشر

نظریة روسیة : حلول إبداعیة للمشكالت :   TRIZنظریة ) . م 2006. ( ـ الشطل ، عطا حسین 

  .  35ـ  32،  21، السعودیة ، العدد  مجلة موھبة .من آالف االختراعات العالمیة 

 . TRIZآلیات الحلول اإلبداعیة للمشكالت نظریة ) . م  2006(  .ـ الشطل ، عطا حسین 

  . برنامج تدریبي تنظمھ مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ لرعایة الموھوبین ، جدة 

تصحیح التصورات البدیلة ) . م  1999. (  السید ، الجندي ، أمینة عبد الصبور ـ شھاب ، منى

لطالب الصف األول الثانوي  vلبعض المفاھیم العلمیة باستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل 
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(  المؤتمر العلمي الثالثالجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ،  .في مادة الفیزیاء واتجاھاھم نحوھا 

  .  2یولیو ، )  28ـ  25

" تریز"أثر برنامج ) . م  2009( ري ، عبدهللا عبدالھادي ـ الشیخ ، سلیمان الخضري ، العت

 مجلة القراءة والمعرفة. التدریبي في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى طالب كلیة المجتمع بالجوف 

  146ـ  110)  105. (

أثر استراتیجیات التغیر ) . م  1994. ( محمد، والخطیب ، قاسم سعید ـ  صبارني ، محمد 

مجلة .یة لبعض المفاھیم الفیزیائیة لدى الطالب في الصف األول الثانوي العلمي المفھومي الصف

  55-15.  49.  19،  رسالة الخلیج العربي

أثر برنامج مقترح للتربیة العلمیة في ریاض األطفال على ) . م  1999. ( خالد ـ صبح ، فاطمة

  . لیة التربیة ، غزة ، فلسطین رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ك .اكتساب بعض المفاھیم العلمیة 

أثر النمط المعرفي وطریقة ) . م  2007. ( سلیمان، وبني خالد ، محمد  أحمد ـ صوالحھ ، محمد

،  مجلة العلوم التربویة والنفسیة .التدریس في تعلم المفاھیم لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

8  )2  . (48  .  

أثر استخدام استراتیجیة التعلم التولیدي في عالج ) . م  2009( ـ ضھیر ، خالد سلیمان 

رسالة  .التصورات البدیلة لبعض المفاھیم الریاضیة لدى طالب الصف الثامن األساسي 

  . ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االسالمیة ، غزة 

،  1ط .االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم ) . م  2001. (  مصطفى ـ عبد السالم ، عبد السالم

  . دار الفكر العربي : القاھرة 

تصویب التصورات البدیلة لبعض المفاھیم العلمیة لدى تالمیذ ) . م  2000. (  محمدـ عبده ، فایز

  164-29)  3(  3یة للتربیة العلمیة ، ، الجمعیة المصر مجلة التربیة العلمیة .المرحلة االبتدائیة 

 .  

في تدریس العلوم وتنمیة " تریز "لیة استراتیجیات نظریة فاع) . م  2008. (ـ عبده ، یاسر أحمد 

مجلة  .مھارات التفكیر عالي الرتبة واالتجاه نحو استخدامھا لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي 

   203ـ  167، )  138(  1. ، مصر  دراسات المناھج وطرق التدریس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

104 

 

مكتبة األنجلو : ، القاھرة  4ط .تربویات الریاضیات ) . م  1998. ( ـ عبید ، ولیم وآخرون 

  . المصریة

: الكویت .  تعلیم وتعلم الریاضیات في المرحلة االبتدائیة) . م  1998. ( ـ عبید ، ولیم وآخرون 

  . مكتبة الفالح 

أثر أسلوب الصیاغة اللفظیة للمسائل والمشكالت ) . ھـ  1423. ( ــ عسیري ، خالد بن معدي 

رسالة ماجستیر غیر  .تالمیذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائیة الریاضیة على تحصیل 

  . منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة 

فعالیة التجارب العملیة في تعدیل التصورات البدیل ) . م  2001. ( عبدالرؤوفـ العطار ، محمد 

عیة المصریة ، المجمالعلمیة مجلة التربیة  .حول بعض المفاھیم الكھربیة لدى الطالب المعلمین 

  .  170ـ 137) . 3(  4للتربیة ، 

دار : غزة ،فلسطین  .التدریس االستراتیجي للریاضیات ) . م  1995. ( ـ عفانة ، عزو اسماعیل 

  . المقداد للطباعة والنشر 

استراتیجیات تدریس الریاضیات في مراحل ) . م  2007.( ـ  عفانھ ، عزو إسماعیل ،وآخرون 

  . دار الكتاب الجامعي : غزه ، فلسطین  .علیم العام الت

أثر استخدام استراتیجیة التعلم التولیدي في تعدیل ) . م  2013. ( ـ الُعمري ، نور بلقاسم 

التصورات الخاطئة لبعض المفاھیم الریاضیة لدى تلمیذات الصف األول متوسط بمحافظة 

  .لتربیة ، جامعة أم القرى ، مكة رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة ا.  المخواة

استراتیجیات حدیثة في تعلیم وتعلم التفكیر االستقصاء ـ ) . م  2008. ( ـ غباین ، عمر محمود 

  .إثراء للنشر والتوزیع : ، الشارقة  1ط .العصف الذھني ـ تریز 

على إدراك فاعلیة خرائط المفاھیم في تنمیة القدرة ) . م  2005. (  قاسم ـ الفالح ، سلطانة

العالقات وتعدیل التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في 

  .  143) .  77(  20، جامعة الكویت ،  المجلة التربویة .مدینة الریاض 

منھجیة أسالیب البحث العلمي وتحلیل ) . م  2008. ( ـ القاضي ، دالل ، البیاتي ، محمود 

  . دار الحامد للنشر والتوزیع : ، عمان  1ط .  spssالبیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
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دار النشر : ، الریاض  3ط.  التدریس وإعداد المعلم) . م  2000. ( ـ قندیل ، یس عبد الرحمن 

  . الدولي 

  

،  2ط .اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس ) . م  1997. ( ـ كوجك ، كوثر حسین 

  . عالم الكتب : القاھرة 

مفاھیم خاطئة بخصوص مبادئ البیئة واألصل التكویني ) . م  1994. ( أمین  ـ الكیالني ، صفا

  . ، الجامعة األردنیة ، عمان )  4(  21،  مجلة دراسات .للمادة الحیة 

في اكتساب المفاھیم الریاضیة " دینز"أثر استراتیجیة . ) م  2009. ( ـ لوا ، یوسف عبدهللا  

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة  .واالحتفاظ بھا لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة 

  .التربیة ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة 

ترجمة یعقوب حسین نشوان (  . أبعاد التفكیر) . م  1998( ـ مارزانوا ، ربوبرت وآخرون 

  ) . صالح الخطیب وحمد 

قدرة تالمیذ الصف الخامس االبتدائي على حل المسائل ) . م 2007.(ـ المجنوني ، غازي منور

رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  كلیة  .اللفظیة الریاضیة في ضوء بعض المتغیرات البنائیة لھا 

  . التربیة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة 

فاعلیة استخدام نموذجین لتدریس المفاھیم على ) . م  1993( ـ محمد ، رمضان عبد الحمید 

، جامعة  مجلة كلیة التربیة .اكتساب مفاھیم العلوم واالحتفاظ بھا لتالمیذ المرحلة المتوسطة 

  .  71) .  19( طنطا ، 

كاءات المتعددة في تنمیة فاعلیة استخدام استراتیجیات الذ) . م  2007. ( ـ محمد ، صفاء أحمد 

دراسات في المناھج وطرق المفاھیم الریاضیة والتفكیر االبتكاري لدى أطفال الروضة ، 

 .195ـ ص  74، ص )  128(مصر ، .  التدریس

تطبیقات : تعلیم المفاھیم والمھارات في الریاضیات ) .م  2011.( ـ المشھداني ، عباس ناجي 

  . زوري دار الیا: عمان  ،  1ط.وأمثلة 

أثر استخدام استراتیجیة بولیا في تدریس المسألة ) . م  2003. ( ـ المصري ، ماجد موسى 

الریاضیة الھندسیة في مقدرة طلبة الصف التاسع األساسي على حلھا في المدارس الحكومیة 
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 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح .التابعة لمحافظة جنین 

  . الوطنیة ، فلسطین 

: األسس النفسیة لتعلم وتعلیم الریاضیات ) . م  2001. ( ـ المقوشي ، عبد هللا عبد الرحمن 

  . المؤلف : الریاض  .أسالیب ونظریات معاصرة 

: الریاض  .النظریة والتطبیق : طرق تعلیم الریاضیات ) . م  2006. ( ـ الملیجي ، رفعت محمد 

  . مكتبة الرشد 

تحلیل استراتیجیات حل المسألة الریاضیة واألغالط  ) . م  2009. ( نذیر ، محمد عبد هللا ـ ال

 .الریاضیة أثناء الحل والسمات الجرافولوجیة لدى طالب تخصص الریاضیات بكلیات المعلمین 

  .  63ـ  9) .  12( ، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات ، مصر  مجلة تربویات الریاضیات

أثر نمطین تعلیمیین وفق أنموذج برونر في تحصیل ) . م  2005. (نعیمي ، عصام محمود ـ ال

رسالة دكتوراه .  الطلبة للمفاھیم الفیزیائیة وتنمیة تفكیرھم االستداللي ومیلھم نحو الفیزیاء

  . غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، العراق 

دار الكتاب : العین .أسالیب واستراتیجیات تدریس الریاضیات ). م ، أ 2006. ( ـ الھویدي ، زید 

  . الجامعي 

  . دار الكتاب الجامعي  .استراتیجات معلم الریاضیات الفعال ) .م ، ب 2006(ـ الھویدي، زید

المادة اإلثرائیة لمشروع تطویر تعلیم  الریاضیات ) . م  2009. ( ـ وزارة التربیة والتعلیم 

  .شركة العبیكان لألبحاث والتطویر : الریاض  ) .الریاضیات( والعلوم الطبیعیة 

  : المراجع األجنبیة 

- Barry, Katie& Domb, Ellen & Slocum, Michael S. (1996). TRIZ 

What Is TRIZ. THE TRIZ Journal( mar 2013). 

- Belfiore, Jim(2008). TRIZ-enabled Mergers and Acquisitions.THE 

TRIZ Journal.( May 2008). 
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 Bowyer, Dennis. (2008). "Evaluation of the Effectiveness of TRIZـ 

Concepts in non- Technical Problem- Solving Utilizing A problem 

Solving Guide". Thomas Penderghast. PhD – Dissertation Chairperson. 

- Bukhman, Isak(2010).First Israeli TRIZ Conference Report.THE TRIZ 

Journal.( Mar 2010). 

 Cara, M. & Pamela, A. (2006) :Using Creative Writing andـ 

Literature in Mathematics Classes . Diss. Abst. Inte ,Vol.11 , No. 5, p. 

226. 

- Claeys, Eddy & Ives, de Saeger(2008). Strengthening the 40 

Principles.THE TRIZ Journal.( DEC 2008). 

- Chuang, C.& Jou, M. & Wu, Y. (2010).Creating Interactive Web-Based 

Environments to Scaffold Creative Reasoning and 

Meaningful Learning: From Physics to Products . Turkish 

Online Journal of Educational Technology - TOJET, v9, n4, 

p49-57. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ908071) 

- Domb, Ellen(2008). Teaching TRIZ Does Not Equal Learning 

TRIZ. THE TRIZ Journal.( DEC 2008). 

 - Diane , K.c (1990) : " Identification of Students Error Made in 

Solution of Equation " Dissertation Abstracts International , Vol 

-Hackett , L. D (1998): "The Effects of Writing in an Applied Calculus 

Course :An Analysis of Performance and Errors" ,AAC9826673 , Pro 

Quest , Dissertation Abstract 

-Kitto, Kathleen L. (2000). Using TRIZ Parametric Molding FEA 
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Simulation & Rapid Proto Typing to Foster Creative Design. 

October2002. 

-Kowalick, James. (1998). "Creativity Break Thoughts with Children 

Using Higher Level Thinking". Triz - Journal. No: 02. February1998.  

-Morgan, Anne (2007): " Experiences of a Gifted and Talented 

Enrichment Cluster for Pupils Aged Five to Seven". British 

Journal of Special Education, v34 n3. pp.144-153.  

- Merenluoto, K. & Lehtinen, E. (2000): " Theories of Conceptual 

change explain the difficulties of enlarging the number concept in 

mathematics learning ", paper presented at the Annual meeting of the 

American Education Research .Association (New Orleans,LA,APRIL 24-

28,2000) . 

-Novak, J. D. (2002):" Meaningful learning: The essential factor for 

conceptual change in limited or inappropriate prepositional 

hierarchies leading to improvement of learners". Science 

Education,V86 ,N (4). ـ 

-Porter , M & Masingila , J . (1995) : " The Effect of Writing to 

Learn Mathematics on Types of Error Students Make In A 

collage Calculus class" , The Eric Database , 1992-1999/09  

-Prediger, Susanne (2007) : " The relevance of didactic categories for - 

analyzing obstacles in conceptual change Revisiting the case of  

multiplication of fractions ", Education University of Dortmund 

Publication in Learning and Instruction .  
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-Robin , K. ( 2007): " Teaching Preservice Secondary Teachers 

How to Teach Elementary Mathematics Concepts " , The Eric 

Database , 2004 – 2008 / 06. ـ 

-Vamvakoussi, X., & Vosniadou, S., (2004): "Understanding the 

structure of the set of rational numbers", A conceptual change 

approach". In L.  

-Vincent, Julian FV. & Mann, Darrell. (2000). "TRIZ in Biology 

Teaching". Triz - Journal. No: 09. September 2000.  
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  )  1( ملحق 

  أسماء السادة المحكمین 
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  أسماء المحكمین ألدوات الدراسة

   )اختبار التعرف على التصورات الخطأ ( 

  مقر العمل   الدرجة العلمیة   اسم المحكم   م

  جامعة أم القرى  أستاذ مشارك   سمیر نورالدین فلمبان / د  1

قسم المناھج وطرق  

  التدریس 

  جامعة أم القرى  أستاذ مشارك   مأمون مبارك شناق / د   2

قسم المناھج وطرق  

  التدریس

جامعة الطائف قسم   أستاذ مساعد  أحمد سالم الثقفي / د  3

المناھج وتكنولوجیا 

  التعلیم 

جامعة الطائف قسم   أستاذ مشارك  أحمد عفت قرشم / د  4

المناھج وتكنولوجیا 

  التعلیم

جامعة الطائف قسم   أستاذ مشارك  السعید محمود عراقي / د  5

المناھج وتكنولوجیا 

  التعلیم

  أستاذ مساعد   یاسر صالح السمان / د  6

  

  جامعة جازان 

  قسم الریاضیات 

  عزیم حیدر شاه / د  7

  

  

  

  جامعة جازان   أستاذ مساعد 

  قسم الریاضیات

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

113 

 

  جامعة جازان   أستاذ مساعد   عمران صدیق محمد / د  8

  قسم الریاضیات

إدارة اإلشراف التربوي   أستاذ مساعد   ظافر أحمد عطیف / د  9

  بجازان 

  

جامعة أم القرى قسم   أستاذ مساعد  فؤاد صالح عبدالحي  / د  10

  المناھج وطرق التدریس

  

   

بكالوریوس   علي حسین آل عیسى / أ  11

  ریاضیات 

  مشرف تربوي

مكتب التربیة والتعلیم 

  بوسط جازان 

عبدالغني دخیل هللا /أ  12

  القرشي 

بكالوریوس 

  ریاضیات 

ثانویة الملك عبدهللا 

  بالطائف 

بكالوریوس   محمد عوض هللا الثبیتي/ أ   13

  ریاضیات 

ثانویة اإلمام مالك 

  بالطائف 

  بكالوریوس   أحمد خلف السویعدي / أ  14

  ریاضیات 

  ثانویة الحویة 

  بالطائف 

بكالوریوس   أحمد حسین الحارثي / أ   15

  ریاضیات 

  ثانویة الحویة 

  بالطائف 
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  )األھداف ـ المفاھیم والتعمیمات ( أسماء المحكمین لتحلیل المحتوى بداللة 

  مقر العمل   الدرجة العلمیة   اسم المحكم   م

ماجستیر مناھج   یحي علي العامري / أ  1

  وطرق تدریس 

مكتب التربیة والتعلیم 

  بشرق الطائف 

  بكالوریوس   عبدالخالق سعید العامري /أ  2

  ریاضیات 

  

مكتب التربیة والتعلیم 

  بشرق الطائف 

بكالوریوس   محمد وصل هللا الثبیتي / أ   3

  ریاضیات 

  ثانویة اإلمام مالك 

  

بكالوریوس   مصلح األزوريعبدالشكور / أ  4

  ریاضیات 

  ابتدائیة ابن حبان

بكالوریوس   أحمد حسین الحارثي / أ  5

  ریاضیات 

  ثانویة الحویة  
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  )  2( ملحق 

تحلیل المحتوى بداللة 

  المفاھیم والتعمیمات 
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  قائمة المفاھیم  والتعمیمات الریاضیة المتضمنة في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

  التعمیمات الریاضیة  م  المفاھیم الریاضیة  م

  الممیزقانون  1  الوحدة التخیلیة    1

  القانون العام 2  العدد التخیلي البحت  2

مجموع جذري معادلة وحاصل  3  العدد المركب  3

  ضربھما

  قوانین القوى 4  العددان المركبان المترافقان 4

لكثیرة الحدود الصورة القیاسیة  5  تساوي األعداد المركبة  5

  بمتغیر واحد

  المربع الكامل قانون  6  وحیدة الحد 6

  الفرق بین مربعین قانون  7  كثیرة الحدود 7

  مجموع مكعبین قانون  8  درجة كثیرة الحدود بأكثر من متغیر 8

القسمة الطویلة (قسمة كثیرات الحدود 9

(  

  الفرق بین مكعبین قانون  9

القسمة (قسمة كثیرات الحدود  10

  )التركیبیة 

  نظریة الباقي  10

المعامل الرئیس لكثیرة حدود بمتغیر  11

  واحد 

  نظریة العوامل  11

  النظریة األساسیة في الجبر  12  درجة كثیرة الحدود بمتغیر واحد  12

  نتیجة النظریة األساسیة في الجبر  13  دالة كثیرة الحدود  13

  قانون دیكارات لإلشارات  14  دالة القوة  14

سلوك طرفي التمثیل البیاني لكثیرة  15

  الحدود 

  نظریة األعداد المركبة المترافقة  15

  نظریة الصفر النسبي  16  أصفار الدالة  16

  نتیجة نظریة الصفر النسبي  17  كثیرة الحدود األولیة  17

     العامل المشترك األكبر  18

     التحلیل بالتجمیع المناسب  19
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     الصورة التربیعیة  20

     التعویض التركیبي  21

     العدد التخیلي  22

    Xالعوامل ، المقاطع مع محور  23

     جمع األعداد المركبة  24

     طرح األعداد المركبة  25

     ضرب األعداد المركبة  26

     قسمة األعداد المركبة  27

     جمع كثیرات الحدود  28

     طرح كثیرات الحدود  29

     ضرب كثیرات الحدود  30

     ضرب العددان المركبان المترافقان  31
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  )  3( ملحق 

  استبیان مفتوح 
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  استبیان مفتوح

  سلمھ هللا : .........................................................  سعادة األستاذ 

یقوم الباحث بدراسة للتعرف على فاعلیة استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في 

  . تصویب التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في مادة الریاضیات 

ونظراً لخبرتكم الواسعة في مجال تدریس الریاضیات ، فقد تم اختیاركم رغبة من 

عن التصورات الخطأ لدى طالب الصف  الباحث في اإلفادة من آرائكم في الكشف

الثاني الثانوي في مادة الریاضیات ، شاكراً ومقدراً لسعادتكم مشاركتكم وكریم 

  . تعاونكم 

  : السؤال التالي  عنالرجاء التكرم مشكوراً باإلجابة 

ما التصورات الخطأ على مستوى المفاھیم والتعمیمات الریاضیة لدى طالب الصف 

  في وحدة كثیرات الحدود ودوالھا من واقع خبرتكم في تدریس المقرر؟الثاني الثانوي 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................. 
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  ) 4( ملحق 

اختبار التعرف على 

التصورات الخطأ في 

  ألولیة صورتھ ا
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       المملكة العربیة السعودیة                                     

               وزارة التعلیم العالي 

  جامعة ام القرى 

            قسم المناھج وطرق التدریس  

  

  

  

اختبار التعرف على التصورات الخطأ لدى طالب 
الصف الثاني الثانوي في وحدة كثیرات الحدود 

  ودوالھا في صورتھ األولیة 
  

  

  إعداد الطالب  

  فایز محمد مسلم القرشي  

  

  إشراف  

  علي إسماعیل سرور البص: األستاذ الدكتور 

  

  متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق تدریس الریاضیات

  ھـ  1435/  1434الفصل الدراسي األول  لعام 
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  التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في وحدة اختبار التعرف على

  كثیرات الحدود ودوالھا 

  : ـ بيانات أ ولية   1

  : ................المدرسة         : ...............................االسم 

  : ...............الشعبة        : ..............................            الصف 

  : ...........دقیقة                                       الدرجة الكلیة  45: االختبارمدة 

  ھـ 1435ـ  1434: العام الدراسي 

  : ـ تعليمات االختبار   2

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،: عزیزي الطالب 

  . من فضلك اقرأ التعلیمات اآلتیة قبل الشروع في اإلجابة 

  . بئة البیانات األولیة أوالً ـ قم بتع 1

  . تتوزع أسئلة االختبار على تسع صفحات ـ  2

سؤاالً من نوع االختیار من متعدد ، كل سؤال یناقش مفھوما ً أو  34ـ یتكون االختبار من  3
مھارًة من المفاھیم والمھارات المتضمنة في الوحدة الثالثة من كتاب الریاضیات المطور للصف 

  . الثاني ثانوي الفصل الدراسي األول 

منھا صحیحة والبقیة إجابات غیر  هـ كل سؤال یتبعھ أربعة بدائل أ ، ب ، ج ، د  واحد 4
  .  صحیحة 

  ـ ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحیحة ، ثم اذكر السبب الریاضي  الختیارك تلك اإلجابة  5

   2:              =   ـ مثال اختباري  6

2)  أ  + 2 + 2) ب                                2 × 3  

2) ج  × 2 × 3) د                                 2 × 3  

2وحیث أن اإلجابة الصحیحة ھي  × 2 × ، فیمكنك وضع دائرة على الحرف ج  2
عملیة الرفع إلى قوة ھي اختصار لعملیة  تكرار ضرب العدد في نفسھ عدد : السبب 

  )في نفسھ ثالث مرات )  2(تعني ضرب العدد    2أو ( من المرات مساویا لألس  
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  ،،عزيزي الطالب 
  :فيما يلي  اختر رمز االجابة الصحيحة

.......................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

....................................................

 =   , =    أ   − 

1 
 =      , = =   ب     −  , = =  ج   −  −     , =   د    

.......................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
....................................................

  أ         
  
 

 

 
2 

  ب        

 ج         

  د        

.......................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

....................................................

  أ  9-

 3 
  ب 32-

 ج     32

  د 9

.......................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
....................................................

4 −   أ  5
 

 

 

  4 
5 + 5  ب   4 + 3 ج   8 +   د   8
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.......................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
....................................................

 
  أ

كثيرة الحدود التي تعد من الدرجة 
 :  الثالثة هي

5  
  ب

 
 ج

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

...................................................

  ±   أ   
  
  

مجموعة                                                              
 

6 
  −   ب    

   ± +    ج       د    

........................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
...................................................

  + 4 +      =   أ  0
 

7 
  +       + 4 =   ب  0

12  − 48 + 13 =  ج  0

12   + 4  +  13 =   د  0

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

...................................................

 
  أ

 8  
  ب

 
 ج

 
  د
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........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

...................................................

 
  أ

  
  

: يمكن وضعها في الصورة  9 
  ب 

 
 ج

 
  د

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

...................................................

  أ 

من أصفار الدالة                                                                   
:  

10  
  ب

 
 ج

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

..................................................

التمثيل البياني الموضح أمامك تمثله   أ
  : الدالة

  
  

 
 

11 

  ب 

 ج 

 
  د

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

.................................................  
  
  
 

  أ 

  
المقدار الذي ال يمثل عامًال لكثيرة 

:                        الحدود
12 

  ب 

 ج 

  د 
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........................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
................................................ 

    أ 
  

 
 

13 
  ب 

 ج 

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ 

 14 
  ب 

 ج 

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

 
  
  أ

  ةـدالعدد األصفار 
                                                     :  

  

 

15 
  ب 

 
 ج

 
  د

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

...............................................  
  
  
  
 

  أ 

  

  المقدار  

  :يكافئ العبارة 
16 

 
  ب

 
 ج

  د 
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........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

    أ 
  
  
  فإن

17 
  ب 

 ج 

 
  د

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ 

 
 

                                    :  
18 

 
  ب

 
  ج

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ 
 

 
19  

  ب 

  ج 

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

    أ 
  تحليل المقدار

                            =  
 

20 
  ب 

  ج 

  د 
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........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

 
    أ

                                                                                                                             عدد األصفار الحقيقية السالبة للدالة
  :                                        : 21  

 
  ب

  ج 

 
  د

........................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
............................................... 

  أ 

 
22 

  ب 

  ج 

  د 

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

..............................................

  من الشكل البياني أي المقادير اآلتية  أ 
  
  
  

  :      الموضحة بالشكل
 

23 
  ب 

  ج 

 

  
  د   
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........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ   1− √−

  24  :، تساوي الوحدة التخيلية  
    1−√  ج    1   √−  ب    1    √

 

  
  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ    3

 25 0=27+   حل المعادلة
   3−  ج    3±  ب    3−

  
  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ ن متعاكسينيعدد

+ يسمى العددان      ,  −     26 
  ب عددين حقيقين

  ج كبينمترافقين مر 

   عددين تخيليين
  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ جذران مركبان

−    للمعادلة التربيعية    −  =   27 
  ب جذران حقيقيان غير نسبيين

  ج جذران حقيقيان نسبيان

    جذر حقيقي واحد
  د   
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........................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
............................................... 

      −   أ     8

  28  :العبارة التي تمثل كثيرة حدود هي 
√  +  + +     ب  4 2  +   ج  6

  + 3    
  

  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

     +      −   أ       

       = 29 
     +      −   ب      

     +     −   ج   

     +      −      

  
  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ 3

  

−  8  المعامل الرئيس لكثيرة الحدود    2  −   +   :هو 3
30 

  ب -1

  ج -2

8 
  

  د   

  

    
  
  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

131 

 

 
     

  

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ دالة قوة 

  31  :كثيرة الحدود األولية هي  
  ب كثيرة حدود بمتغيريين

  ج كثيرة حدود بمتغير واحد

   كثيرة حدود ال يمكن تحليلها
  د   

........................................:بالسب
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
............................................... 

  ± √  2   ,   أ  ±2

 
 

−  حل المعادلة    +  =  32  :يساوي  
  ج  2 −, 2  ب     2  √−

√2 , 2  
  

  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

  أ  الرابعة 

 

 

−    درجة كثيرة الحدود   ب الثالثة 33 :هي    

  ج السابعة

   الخامسة
  د   

........................................:بالسب

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
....................................................

............................................... 

±1  , ±3  , ±5  ,     أ  ±15
األعداد النسبية التي تحددها نظرية الصفر النسبي                   

( ) للدالة =   +    −   :هي   
  

34 
±1  , ,  1±  ب  ±15 ,  1±  ج  ±3 ±5  

  
  د   
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  ) 5( ملحق 

اختبار التعرف على التصورات 
  الخطأ في صورتھ النھائیة 
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       المملكة العربیة السعودیة                                     

               وزارة التعلیم العالي 

  جامعة ام القرى 

            قسم المناھج وطرق التدریس  

  

  

  

اختبار التعرف على التصورات الخطأ لدى طالب 
الصف الثاني الثانوي في وحدة كثیرات الحدود 

  ودوالھا في صورتھ النھائیة 
  

  

  إعداد الطالب  

  فایز محمد مسلم القرشي  

  

  إشراف  

  علي إسماعیل سرور البص: األستاذ الدكتور 

  

  الریاضیات متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق تدریس

  ھـ  1435/  1434الفصل الدراسي األول  لعام 
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  التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثاني الثانوي في وحدة اختبار التعرف على

  كثیرات الحدود ودوالھا 

  : ـ بيانات أ ولية   1

  : ................المدرسة         : ...............................االسم 

  : ...............الشعبة        ...................            : ...........الصف 

  : ...........دقیقة                                       الدرجة الكلیة  45: مدة االختبار

  ھـ 1435ـ  1434: العام الدراسي 

  : ـ تعليمات االختبار   2

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،: عزیزي الطالب 

  . من فضلك اقرأ التعلیمات اآلتیة قبل الشروع في اإلجابة 

  . ـ قم بتعبئة البیانات األولیة أوالً  1

  . تتوزع أسئلة االختبار على تسع صفحات ـ  2

سؤاالً من نوع االختیار من متعدد ، كل سؤال یناقش مفھوما ً أو  34ـ یتكون االختبار من  3
مھارًة من المفاھیم والمھارات المتضمنة في الوحدة الثالثة من كتاب الریاضیات المطور للصف 

  . الثاني ثانوي الفصل الدراسي األول 

منھا صحیحة والبقیة إجابات غیر  هـ كل سؤال یتبعھ أربعة بدائل أ ، ب ، ج ، د  واحد 4
  .  صحیحة 

  ـ ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحیحة ، ثم اذكر السبب الریاضي  الختیارك تلك اإلجابة  5

   2:              =   ـ مثال اختباري  6

2)  أ  + 2 + 2) ب                                2 × 3  

2) ج  × 2 × 3) د                                 2 × 3  

2وحیث أن اإلجابة الصحیحة ھي  × 2 × ، فیمكنك وضع دائرة على الحرف ج  2
عملیة الرفع إلى قوة ھي اختصار لعملیة  تكرار ضرب العدد في نفسھ عدد : السبب 

  )في نفسھ ثالث مرات )  2(تعني ضرب العدد    2أو ( من المرات مساویا لألس  
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  ،،الطالب عزيزي 
  

  :فيما يلي  اختر رمز االجابة الصحيحة

   =   , =    أ   − 

1 
 =      , = =   ب     −  , = =  ج   −  −     , =   د    

  أ         
  
 

 

 
2 

  ب        

 ج         

  د        

  أ 9-
∙      =   التي تجعل العبارة    kقیمة     : صحیحة                 

  

3  
  ب 11-

 ج   11

− 4  د  9   أ  5
 

 

 

  4 
5 + 5  ب   4 + 3 ج   8 +   د    8
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  أ

كثيرة الحدود التي تعد من الدرجة 
 :  الثالثة هي

5  
  ب

 
 ج

  د 

  ±   أ    

التالیة  باستعمال القانون مجموعة حل المعادلة 
−    العام    =  −    
  :ھي 

6 
  −   ب     

   ± +   ج       د    

  + 4 +      =   أ  0
 

7 
  +       + 4 =   ب  0

12  − 48 + 13 =  ج  0

12  + 4 + 13 =   د  0

 
  أ

 8  
  ب

 
 ج

  
  

  د
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  أ

  يمكن وضع العبارة
+  ) :الصورة في    5 + 7)(1 −  )    

9 
  ب 

 
 ج

 
  د

  أ 

من أصفار الدالة                                                                   
: 

10  
  ب

 
 ج

  د 

التمثيل البياني الموضح أمامك تمثله   أ
  : الدالة

  
  

 
 

11 

  ب 

 ج 

 
  د

  أ 

  
المقدار الذي ال يمثل عامًال لكثيرة 

  : هو                          الحدود

12 
  ب 

 ج 

  
  
  

  د
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    أ 
  

 
 

13 
  ب 

 ج 

  د 

  أ 

 14 
  ب 

 ج 

  د 

 
  
  أ

  ةـداللعدد األصفار 
                                                     :  

  

 

15 
  ب 

 
 ج

 
  د

  أ 
  

  :المقدار  يكافئ العبارة 
 

  :  يكافئ
16 

  
   ب

 ج  

  
  
  
 

  د
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    أ 
  
  
  فإن

17 
  ب 

 ج  

 
  د

  أ  

 
    
 

                                     

18 
  ب  

  ج  2-

  د  2

  أ 
 

 
19 

  ب 

  ج 

  د  

    أ 
  تحليل المقدار

                              
 

20 
  ب 

(  +  )(   +    +   ج   (  

(3 +  )(9  +   د   (  +    9
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    أ

                                                                                                                             عدد األصفار الحقيقية السالبة للدالة
  :                                        : 21  

 
  ب

  ج 

 
  د

  أ 

 
22 

  ب 

  ج 

  د 

  من الشكل البياني أي المقادير اآلتية  أ 
  
  
  

  :      الموضحة بالشكل
 

23 
  ب 

  ج 

 

  
  د   
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  أ   1− √−      

 24  :، تساوي الوحدة التخيلية  
    1−√  ج    1   √−  ب    1    √

 

  
  أ    3  د   

 25 0=27+   حل المعادلة
   3−  ج    3±  ب    3−

  
  د   

  أ  ن متعاكسينيعدد

+ يسمى العددان      ,  −     26 
  ب حقيقينعددين 

  ج مترافقين مركبين 

   عددين تخيليين
  د   

  أ غير حقيقينجذران 

−    للمعادلة التربيعية    −  =   27 
  ب جذران حقيقيان مختلفان

  ج جذر حقيقي واحد

   الشيء مما سبق 
  د   
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      −   أ     8

 28 :حدود هي  كثيرةالعبارة التي تمثل  
√  +  + +     ب  4 2  +   ج  6

  + 3     
  

  د   

     +      −   أ       

 =                        : ابسط صورة للقسمة اآلتية 
  
   :هي 

29 
     +      −   ب      

     +     −   ج   

     +      −      

  
  د   

  أ 3

  

−  8  المعامل الرئيس لكثيرة الحدود    2  −   +   :هو 3
30 

  ب 1-

  ج 2-

8 
  

  د   
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  أ دالة قوة 

 31 :كثيرة الحدود األولية هي  
  ب كثيرة حدود بمتغيريين

  ج كثيرة حدود بمتغير واحد

   كثيرة حدود ال يمكن تحليلها
,      √ ±    د      أ    ±

 
 

−  حل المعادلة    +  =  32  :يساوي  
    √ −,    √  ج    −,    ب        √−

  
  د   

  أ  الرابعة 

 

 

−    كثيرة الحدود     ب الثالثة 33 :من الدرجة     

  ج السابعة

   الخامسة
,   ±  د    ±   , ±   ,     أ    ±

األعداد النسبية التي تحددها نظرية الصفر النسبي                   
( ) للدالة =   +    −   :هي   

  

34 
±   , ,   ±  ب    ±   ج   ±

±   , ±    
  

  د   
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  )  6( ملحق رقم 
  دلیل المعلم 
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       المملكة العربیة السعودیة                                     

               وزارة التعلیم العالي 

  جامعة ام القرى 

  كلیة التربیة 

            قسم المناھج وطرق التدریس  

  

دلیل المعلم لوحدة كثیرات الحدود ودوالھا لمقرر 
  الریاضیات المطور للصف الثاني الثانوي باستخدام 

  اتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت استر
  

  إعداد الطالب  

  فایز محمد مسلم القرشي  

  

  إشراف  

  علي إسماعیل سرور البص : األستاذ الدكتور 

  

  متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق تدریس الریاضیات
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  المقدمة

الحمد # رب العالمین ، الصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ 
  : وصحبھ إلى یوم الدین ،  وبعد  

لقد حثنا اإلسالم على إعمال العقل وتوجیھھ إلى التفكیر والتأمل والتدبر في كتابھ فقال سبحانھ 
  )  29: سورة ص ( ❁لباب كتاب أنزلناه إلیك مبارٌك لیدبروا ءایاتھ ولیتذكر أولوا األ❁

)  5: سورة الطارق ( ❁فلینظر اإلنسان مم خلق ❁والتأمل في أنفسنا ، فقال جل شأنھ 
ھذه اآلیات العظیمة وغیرھا الكثیر یدل داللة قاطعة أنھ البد لإلنسان أن یستعمل عقلھ وینمیھ بما 

ً في حیاتھ ، لذلك كان ال بد على كل مرب ومعلم أ ن یسعى جاھداً إلنماء یفیده ویجعلھ مبدعا
  . القدرات العقلیة لتالمیذه بشكل جید 

وفي ظل عصر التقدم السریع والتطور التقني والتدفق المعرفي الھائل والحاجة إلى صقل 
أفراد ذوي عقلیة مفكرة ومبدعة تفكر بأسلوب علمي یساعدھم على حل مشكالتھم بطریقة ایجابیة 

ة لنظریة حدیثة تساعد على تنمیة مھارات التفكیر ، تم ، فإني أضع بین یدیك النقاط الرئیسی
  ) . استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت ( توظیفھا في عملیة التدریس ، أال وھي نظریة تریز 

وتعد ھذه النظریة ذات منھجیة منظمة وتوجھ إنساني تستند لقاعدة معرفیة تھدف إلى حل 
دئ واستراتیجیات وأدوات مختلفة تساعد على تحقیق المشكالت بطریقة إبداعیة تستند إلى مبا

، كما تعتبر من النظریات العالمیة في تنمیة مھارات )  56م ،  2005أبو جادو  ، ( أھدافھا 
التفكیر ، وخاصة التفكیر اإلبداعي ، وھي وسیلة فعالة إلیجاد أفضل الحلول للمشكالت بتحدیدھا 

  . ثم االستفادة من النتائج في براءات االختراع الناجحة  وجمع المعلومات الكافة عنھا وتصنیفھا ،

وقد أثبتت عدد من الدراسات فاعلیة استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت في 
تنمیة عدد من مھارات التفكیر أثناء التدریس ، ولذلك أضع بین یدیك أخي المعلم دلیالً لمعرفة 

ثیرات الحدود ودوالھا في مقرر الریاضیات المطور للصف طریقة استخدام ھذه النظریة لوحدة ك
الثاني الثانوي بھدف تصویب التصورات الخطأ في المفاھیم لدى الطالب في تلك الوحدة ، نسأل 

  . هللا عز وجل أن یكون ھذا الدلیل خیر معین لنا بعد هللا في تحقیق أھدافنا  ، وهللا ولي التوفیق 

  ) : نظریة تریز ( كاري للمشكالت نشأة استراتجیات الحل االبت

ً ، وعرفت باسم نظریة ال نشأة حل اإلبداعي نظریة تریز في االتحاد السوفیتي سابقا
ذات قاعدة معرفیة تتضمن مجموعة غنیة من الطرائق لحل المشكالت  نظریةللمشكالت ، وھي 

درتھا على تجاوز العوائق التقنیة ، وتنبع قوة النظریة ، من اعتمادھا على التطور الناجح للنظم وق
النفسیة ، وتعمیم طرائق استخدمت في حل عدد كبیر من المشكالت ذات المستوى اإلبداعي 
المتقدم ، وتتمتع ھذه النظریة بقدرة كبیرة على تحلیل المنتجات ، ووظائف العملیات من أجل 

  .االستخدام األفضل للمصادر المتاحة وتحدید أفضل الفرص لتطورھا 

م ، حیث  1926ذه النظریة للعالم والمھندس الروسي التشلر الذي ولد عام وتنسب ھ
حصل على شھادة المخترع األول عندما كان في الكلیة البحریة ، فقد قام بتصمیم مركب بحري 
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بھ محرك صاروخي ، ومنح على االختراع وظیفة في قسم براءات االختراع في البحریة 
  ) .  87ھـ  ، 1430، األنصاري ، عبدالھادي ( الروسیة 

م حیث تمكن التشلر من تألیف أربعة عشر كتاباً  1946بدأت ھذه النظریة تظھر منذ عام 
حول ھذه النظریة ، وأعد من األوراق البحثیة التي تضمنت موضوعات كثیرة في االختراعات 

ھتماَ بشكل خاص اإلبداعیة ، كما قام بتعلیم اآلالف من الطلبة لمنھجیة ھذه النظریة  ، وقد كان م
في المشاكل االبتكاریة التي عرفھا بأنھا المشاكل التي لیس لھا حل معروف ، أولھا حل ، لكن 
تنتج مشاكل أخرى ، فدرس ھو وزمالؤه عشرات اآلالف من براءات االختراع واكتشف من 

اف خاللھا وجود مبادئ التفكیر اإلبداعي  ، كما أدرك التشلر أن حل أي مشكلة یتطلب اكتش
التناقضات في النظام التقني ، ومن ثم التخلص من ھذه التناقضات ألجل التوصل إلى الحل 

  ) 74م ، 2004أبوجادو ، ( اإلبداعي 

أوجدھا التشلر بعد أن الحظ أن  )إستراتیجیة(ن ھذه النظریة من أربعین مبدأَ وتتكو
االختراعات تقوم على مبادئ معینة ، وقام بدراسة ملیوني اختراع بمساعدة حكومتھ حتى اكتشف 

 . أن ھذه االختراعات تقوم على أربعین مبدأَ فكون بھا ھذه النظریة 

باسم نظریة الحل اإلبداعي للمشكالت ، حیث تتضمن ) (TRIZوتعرف نظریة تریز 
  غنیة من الطرائق لحل المشكالت ، وھي األحرف األولى باللغة الروسیة للعبارة مجموعة 

Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch) ( ویقابلھا باللغة االنجلیزیة 

Theoria Of Inventive Problem Solving) ( وتعني نظریة الحل اإلبتكاري للمشكالت .
تستخدم طرقاً فریدة وغیر تقلیدیة في حل المشكالت بطرق وتمیزت ھذه النطریة عن غیرھا بأنھا 

إبداعیة رائعة ، وتطور لدى الفرد الدافعیة نحو التفكیر بطریقة إبداعیة ، من ھذا المنطلق فقد 
اعتمدت ھذه النظریة الكثیر من كبریات الشركات العالمیة في تدریب موظفیھا ، ومرت ھذه 

تى استطاعت أن تثبت جدواھا في إیجاد حلول إبداعیة النظریة بالعدید من مراحل التطویر ح
الصناعیة والتقنیة والخدمات والتسویق وإدارة ( للمشكالت في جمیع مجاالت النشاط اإلنساني 

  )م ،      2012قطیط ، . ( األعمال والطب والفنون واالجتماع والقتصاد وغیرھا من المجاالت 

  : مراحل التطور لنظریة تریز 

  : التاریخ التطوري في ھذه النظریة إلى مرحلتین رئیسیتین ھما تم تقسیم 

  مرحلة نظریة تریز التقلیدیة : المرحلة األولى 

  مرحلة نظریة تریز المعاصرة : المرحلة الثانیة 

  : مرحلة نظریة تریز التقلیدیة / أوالً 

لى ھذه النظریة ، حیث بدأ التشلر دراساتھ وأبحاثھ ع) م  1946( امتدت ھذه المرحلة منذ عام 
حیث أوقف دراساتھ وأبحاثھ في المجاالت التكنولوجیة معتقداً أن ھذه ) م  1985( وحتى عام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

148 

 

المرحلة قد انتھت والبد من االنتقال إلى مرحلة جدیدة یتم التركیز فیھا على استخدام النظریة في 
  : لي المجاالت غیر التكنولوجیة ، ویمكن تتبع ھذه المرحلة على النحو التا

التي تم " سیكولوجیة اإلبداع " م كتب التشلر وشابیرو أو مقال بعنوان  1956في العام 
نشرھا في مجلة مشكالت علم النفس ، حیث یعتبر أو نشر رسمي عن تریز الذي قدم فیھ العدید 

. ..من المفاھیم األساسیة في تریز ، منھا التناقض التقني ومعنى المثالیة والمبادئ اإلبداعیة 
وغیرھا ، كما أنھ في نفس العام تم تقدیم فكرة حل المشكالت بطریقة منظمة عرفت باسم 
لوغارتمیة الحل االبتكاري للمشكالت والتي تضمنت عشر خطوات ، وأول خمس مبادئ مبتكرة 

  ) .  Souchkov,2008,1( حتى أصبحت معروفة إلى الیوم بأربعین مبدأ 

ألحد المفاھیم الرئیسیة لتریز وھي النتیجة المثالیة  م قدم التشلر تعریفاَ  1959وفي عام 
  النھائیة 

 )Souchkov,2008,1  ( كما حاول التشلر إثبات نظریتھ ، فأرسل عدداَ من الخطابات إلى ،
منظمات االختراع العلیا باالتحاد السوفیتي حتى استطاع أن ینشئ بعد تسع سنوات أول مدرسة 

داعي للمشكالت ، وبالرغم من تلك الظروف الصعبة التي ولدت لتعلیم أصول ومنھجیة الحل اإلب
  . فیھا ھذه النظریة إال انھ كتب لھا النجاح لتكون نظریة عامة لحل المشكالت بطریقة إبداعیة 

األنصاري ، " ( كیف نتعلم لنبدع " م أول كتاب لھ بعنوان  1961كما ألف التشلر في عام 
لتصبح أول  AZOIITم تم تأسیس مؤسسة  1969عام ،وفي )  89ھـ ،  1430عبدالھادي ، 

وھو المختبر العام لمنھجیة  OLMIمركز تدریب وأبحاث في االتحاد السوفیتي ، وتأسیس 
االبتكار ، وھي تستھدف توحید الجھود على تطویر تریز على الصعید الوطني 

Souchkov,2008,1-2)(  

  : ه المرحلة إلى مرحلتین فرعیتین  تم تقسم ھذ: مرحلة نظریة تریز المعاصرة : ثانیاَ 

م وحتى مطلع العقد األخیر من  1985امتدت في الفترة بین عام : أ ـ المرحلة الفرعیة األولى 
القرن الماضي ، حیث توسعت تطبیقات تریز في مجاالت أخرى غیر التكنولوجیا مثل الفنون 

لى عدد من المدارس والریاضیات ، كما وضعت نسخة من تریز لألطفال وتم تجربتھا ع
م ظھر أول برنامج الكتروني لتریز ، حیث كانت كأداة مستقلة  1989وفي عام . والحضانات 

ولكثرة األبحاث الضخمة التي تحدثت عن قوة التفكیر . لبساطتھا من قبل المبتدئین في تریز 
 لروسیة لألطفال والكبار تم تأسیس جمعیة تریز الروسیة ، كما بدأت مجلة تریز باللغة ا

Souchkov,2008,3-4).(  

ھي المرحلة التي انتقلت فیھا النظریة إلى العالم الغربي منذ بدایة : ب ـ المرحلة الفرعیة الثانیة 
التسعینات وحتى اآلن ، ففي التسعینات أصبحت جمعیة تریز الروسیة جمعیة تریز الدولیة ، 

م ، كما وضعت  1996عام  وصدرت النسخة اإللكترونیة على االنترنت من جریدة تریز
منظمات مختلفة بمساعدة خبراء تریز مجموعة من األدوات المطورة تحت إشراف التشلر قبل 

م  1999بعد ذلك تدھورت صحة التشلر حتى توفي عام . م وتسمى تریز الكالسیكیة  1998عام 
  )  Souchkov,2008,5(، وأكمل من بعده من تالمیذه 
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الحالي تم تأسیس معھد التشلر لدراسات تریز في الوالیات  م إلى وقتنا 2000ومنذ عام 
المتحدة األمریكیة ، كما أجریت عدة محاوالت لدمج تریز في إدارة الجودة 

)Souchkov,2008,5 (  

صالح أبو : م على ید الدكتور  2003وأما في الوطن العربي فقد تم تقدیم النظریة عام 
إلبداعي ، ومنذ ذلك الحین بدأ االھتمام بھا والتدریب علیھا جادو كبرنامج تدریبي لتنمیة التفكیر ا

  " تریز لتنمیة التفكیر اإلبداعي " في برنامج تدریبي مكون من ثمانیة اجزاء باسم برنامج 

وتوالت األبحاث والدراسات لھذه النظریة في عدد من التخصصات علم النفس واإلدارة 
كما . واإلرشاد وتقنیات التعلیم والتربیة الفنیة  والتخطیط والمناھج وطرق التدریس والتوجیھ

األردن ومصر والسعودیة : ظھر عدد من البرامج التدریبیة في عدد من الدول العربیة مثل 
  . وغیرھا 

كما ازداد اإلقبال على ھذه البرامج من األوساط التعلیمیة والتربویة ، ظھر اھتمام بعض 
ستراتیجیات التفكیر اإلبداعي في نظریة تریز للمعلمین إدارات التدریب التربوي بنشر ثقافة ا

  والمعلمات 

  )  13ھـ ،  1432الزھراني ، ( 

مع األخذ في " تریز " ھذه أھم التطورات التاریخیة لنظریة الحل اإلبداعي للمشكالت 
االعتبار أن تطویرھا مازال مستمراً إلى الوقت الحالي مع  محاولة دمجھا في مجاالت مختلفة ، 

  . خاصة العلوم اإلنسانیة واالھتمام بھا في التربیة والتعلیم واستخدامھا كأسلوب تعلیمي 

  : مفھوم نظریة تریز 

نظریة منھجیة نظامیة ذات " أن نظریة تریز عبارة عن )م  2000، فان سیمون ( یرى
ـ  22 ص" توجھ إنساني قائم على المعرفة الموجھة التي تھدف لحل المشكالت بطریقة إبداعیة 

  : ، كما فصل في أجزاء ھذا التعریف فذكر أن النظامیة لھا معنیان ، وھما  23ص

ـ نماذج تفصیلیة تشتمل على العملیات والنظم الصناعیة ، وھي ما یسمى بالتحلیل الخاص 
  . بالنظریة المبتكرة لحل المشكلة 

یق المؤثر للحلول ـ إجراءات وطرق الكشف واالكتشاف ، وتعد مؤسسة نظامیة كي تزود التطب
  . المعروفة للمشكالت الحدیثة 

أما معنى التوجھ اإلنساني ، فیعني أن طرق الكشف واالكتشاف یكون استخدامھا بواسطة اإلنسان 
  . ولیس األداة 

  : وتعتبر أسلوب قائم على المعرفة لعدة أسباب 

مة على اتجاھات التقویم ـ المعرفة عن النظام بالكشف واالكتشاف الشامل لحل المشكلة ، وقي قائ
  . للتقنیة ، وتستند إلى التحلیل اإلحصائي للحلول الموجودة في براءات االختراع 
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ـ تستخدم معرفة التأثیرات في العلوم الطبیعیة والھندسیة ، وھذه المعلومات الھائلة یتم تلخیصھا 
  . ویعاد تنظیمھا الستخدامھا بشكل كاف أُثناء حل المشكلة 

معرفة الخاصة بمجال المشكلة ، وھي معلومات عن التقنیة نفسھا والعملیات والنظم ـ تستخدم ال
  . المتشابھة والمتناقضة 

عبارة عن قاعدة معرفیة مجردة ألسالیب الحلول " بأنھا )  ھـ  1426الشطل ، ( وعرفھا 
ى اإلبداعیة التي یمكن اعتبارھا قیاسیة ، بحیث یمكن إیجاد حلول إبداعیة لمشكالت أخر

  34ص " باستعمال واحد أو أكثر من المبادئ اإلبداعیة األربعین 

ً بأنھا عبارة عن عملیات منظمة باستخدام عدد من األدوات التي  ویمكن تعریفھا إجرائیا
تسیر وفقاً لخطوات تساعد على حل المشكالت القائمة على التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة 

  . یقة علمیة من خالل تدریس الریاضیات لدى طالب الصف الثاني ثانوي بطر

  : أھداف نظریة تریز 

تھدف نظریة تریز بشكل عام إلى تنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي للمشكالت ، 
وبخاصة تلك المشكالت التي تحتوى على تناقضات فیزیائیة أوتقنیة ، حیث تعتمد على دراسات 

ة العقلیة على التحلیل والتخیل واالنتاج اإلبداعي علم النفس من خالل دراسة الروابط بین المقدر
  ) . 34، ص  1426الشطل ، ( للفرد أو الجماعة  

یحقق " تریز " وتشیر زوسمان إلى أن تعلیم األطفال لمنھجیة الحل اإلبداعي للمشكالت 
  : األھداف التالیة 

  .ـ الحافظة على المیول اإلبداعیة لألطفال والعمل على تعزیزھا 

  .ھ الطفل نحو اإلبداع كعملیة حیویة مع إثارة دافعیتھ لتحقیق المزید من اإلنجازات ـ توجی

ـ إكساب األطفال القدرة على اإلبداع عن طریق إعداد البرامج التدریبیة الخاصة لتطویر قدرتھم 
  ) . 85ھـ  ، ص1430األنصاري ، عبدالھادي ، ( على التخیل اإلبداعي  

أنھ باإلضافة إلى الھدف العام الذي یتمثل في تنمیة )  144ھـ ، ص 1431أبو جادو ، ( وقد ذكر 
القدرة على التفكیر اإلبداعي ، فإن تطبیق ھذا البرنامج التدریبي یتوقع أن یؤدي إلى تحقیق 

  : النتاجات التالیة 

ـ تنمیة مھارات المتدربین في تحسس المشكالت وصیاغتھا بطریقة مفھومة ، وتحدید جوانب  1
  . التناقض في المشكالت التي یتم عرضھا والتعامل معھا 

ـ تنمیة مھارات المتدربین في تولید األفكار وتقدیم البدائل األصلیة في حل المشكالت ، من  2
  . ة التي تمكنھم من ذلك خالل تزویدھم باالستراتیجیات المناسب

ـ تنمیة مھارات المتدربین في العمل الفریقي ووضع المعاییر المالئمة لتقییم األفكار والبدائل  3
  واالفتراضات األساسیة في نظریة تریز 
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ومن خالل النظر للدراسات واألبحاث السابقة نجد أنھا ھدفت إلى تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي 
  . والتفكیر الناقد وبعض مھارات التفكیر العلیا ومھارات التواصل الریاضي 

وھذا یدل على مقدرة نظریة تریز في تنمیة المھارات العقلیة  عند دراستھا بشكل مستقل كبرنامج 
  . دمجھا في المحتوى العلمي كاستراتیجیھ جدیدة في التدریس  تدریبي أو

  : االفتراضات األساسیة في نظریة تریز 

وتالمیذه خالل العقود الخمسة الماضیة عن " التشلر " تم تطویر نظریة تریز من قبل 

. طریق تحلیلھم  المكثف  لبراءات االختراع في المجاالت الھندسیة والتكنولوجیة المختلفة 

  : توصلوا الى ثالث افتراضیات اساسیـة للنظریـة وھي ف

  .وھي النتیجة النھائیة التي من المفروض ان نوصل إلیـھا ، الحل المثالي والنھائي للمشكلة )  1

  . التنقضات لھا دور كبیر في ھذه النظریـة ) 2

  .االبداع یعتبر عملیة منھجیـة منتظمة تسیر وفق عدد من الخطوات ) 3

  )  128م ، ص  2009لة ، أبو جال( 

  : استراتیجیات الحل االبتكاري المستخدمة في تدریس وحدة كثیرات الحدود ودوالھا 

توصل العالم التشلر إلى أربعین إستراتیجیة إبداعیھ لحل المشكالت نتیجة لتحلیلھ لبراءات 
یجیات یمكن االختراع المختلفة ، وبالرغم من ذلك إال أنھ تبین فیما بعد أن ھذه االسترات

وقد اقتصر استخدامھا في مجاالت اإلدارة واألعمال والتربیة والعالقات االجتماعیة وغیرھا ، 
  ویمكن وصف االستراتیجیات المستخدمة في ھذه الدراسة استراتیجیة  17الباحث على 

  : كما یلي 
لى عدة أجزاء ھي عبارة عن حل المشكلة بتقسیم النظام إ: التجزئة / ـ إستراتیجیة التقسیم  1

یكون كل منھا مستقالً عن اآلخر ، أو عن طریق تصمیم ھذا النظام بحیث یكون قابالً للتقسیم 
یمكن فكھ وتركیبھ ، وإذا كان النظام مقسماً فیمكن زیادة تقسیمھ إلى أن یصبح حل المشكلة ممكناً 

 .  

صل األجزاء أو المكونات ویقوم ھذه المبدأ على ف:ـ إستراتیجیة الفصل واالستخالص  2         
الضارة عن المكونات التي تعمل جیداً في النظام ، أو فصل واستخالص الخصائص او 
المكونات المفیدة الستخدامھا واالستفادة منھا ، والتخلص من سواھا ، أو المحافظة على األجزاء 

  . التي تعمل بشكل جید 

یتم  حل المشكالت في ھذه )  : قبلیة ال( ـ إستراتیجیة االجراءات التمھیدیة  3         
اإلستراتیجیة بإجراء التغییرات الالزمة في الحدث قبل الحاجة إلیھ سواء كان في المكان أو 
الزمان أو العمل على الترتیب والتجھیزات المسبقة للنظام ، لیتمكن من تحقیق أھدافھ والوصول 

  .ئد لألشیاء عند الحاجة إلیھا بسرعة دون استھالك وقت زا
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ھي عبارة عن حل المشكالت التي یمكن أن تنشأ : الالتناسق / ـ إستراتیجیة الالتماثل  4
عن االتساق أو التماثل عن طریق تغیر حالة التماثل أو االتساق في النظام إلى حالة عدم 
تماثل أو اتساق ، أما إذا كان الشيء أو النظام أصالً في حالة التماثل أو اتساق ، فیمكن 

  . أو الال تناسق / لمشكلة عن طریق زیادة درجة الالتماثل حل ا
في ھذه اإلستراتیجیة یتم الربط المكاني أو الزماني بین : الربط / ـ إستراتیجیة الدمج  5

  . األشیاء التي تقوم بوظائف متشابھة أو متجاورة 
عبارة عن حل المشكلة عن طریق احتواء شيء في : التداخل / ـ إستراتیجیة االحتواء  6

  . شيء آخر ، أو عن طریق تمریر شيء معین في تجویف شيء آخر 
ھي عبارة عن حل المشكلة وذلك ) : القوة الموازنة  ( ـ إستراتیجیة الوزن المضاد  7

يء بنظام آخر یزوده بالقدرة على بتعویض وزن شيء أو قوتھ ، عن طریق ربط ھذا الش
  . رفع ھذا الشيء أو دفعھ أو تقویتھ 

ھي عبارة عن تغیر معاكس لإلجراءات المستخدمة في : العكس / ـ إستراتیجیة القلب  8
حل المشكلة وجعل األشیاء أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة متغیرة ،وقلب العملیات 

  . رأساً على عقب 
ھي عبارة عن حل المشكلة باستبدال األجزاء ) :االنحناء ( التكویر ـ إستراتیجیة  9

الخطیة أو السطوح المنبسطة بأخرى منحنیة ، واستبدال األشكال المكعبة بأشكال كرویة 
  . ، واستخدام البكرات واألسطوانات والكرات الحلزونیة

لتحسین العملیات ھي عبارة عن تقدیم تغذیة راجعة : ـ إستراتیجیة التغذیة الراجعة  10
  . أو اإلجراءات ، وإذا كانت التغذیة الراجعة متوفرة أصالً فیمكن تغیر مقدارھا أو أثرھا 

ھي عبارة عن جعل األشیاء تتفاعل مع شيء آخر من نفس : ـ إستراتیجیة التجانس  11
  . المادة 

األشیاء أو ھي عبارة عن العمل على التخلص من : ـ إستراتیجیة النبذ وتجدید الحیاة  12
النظم الرئیسیة أو الفرعیة التي انتھت من القیام بدورھا أو تعدیل ھذه األشیاء أثناء القیام 

  . بالعملیات المسندة إلیھا 
ھي عبارة عن حل المشكلة بتغیر الحالة المادیة :ـ إستراتیجیة تغیر الخصائص  13

التركیز أو التماسك ،  للشيء أو النظام إلى غازیة أو  سائلة أو صلبة ، وتغیر درجة
  . وتغیر درجة المرونة 

ھي عبارة عن حل المشكلة باالستفادة من : ـ إستراتیجیة االنتقال من مرحلة أخرى  14
الظواھر التي تحدث أثناء االنتقال أو التحول من حالة إلى أخرى أو من مرحلة إلى 

  . أخرى 
الفتري ( طریقة العمل الدوري  ھي عبارة عن استخدام: ـ إستراتیجیة العمل الدوري  15
ً متقطعاً على نحو مسبق ، )  أو المتقطع بدالً من العمل المستمر ، وإن كان العمل دوریا

  . فإنھ یتم تغیر مقدار العمل المتقطع أو نسبة تكراره 
عبارة عن استخدام األشیاء رخیصة الثمن والتي : ـ إستراتیجیة البدائل الرخیصة  16

ً بدالً من استخدام تلك األشیاء غالیة الثمن التي یمكن أن تستخدم لفترة قصی رة نسبیا
  . تستخدم لفترات زمنیة أطول نسبیاً 
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عبارة عن حل المشكلة وذلك بالتقلیل ما أمكن في إجراء : ـ إستراتیجیة تقلیل التباین  17
  . التغیرات في محیط العمل أو بیئتھ الخارجیة أو ظروفھ أو شروطھ 

  : أھداف الدلیل 

المعلم یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدتك في استخدام استراتیجیات الحل االبتكاري  يعزیز
ً ومرشداً لك في تدریس كل موضوع من موضوعات وحدة كثیرات  للمشكالت باعتباره مرجعا
الحدود ودوالھا للصف الثاني الثانوي ، وذلك بھدف الكشف عن مدى فاعلیة استراتیجیات الحل 

  . االبتكاري للمشكالت في تصویب التصورات الخطأ لدى الطالب 

  

  : توجیھات عامة للمعلم 

ینبغي علیك أخي المعلم لتدریس الوحدة المذكورة باستخدام استراتیجیات الحل االبتكاري 
  : إتباع التعلیمات اآلتیة 

معالجة المشكالت  ـ التحضیر الجید للمادة العلمیة الستیعابھا جیداً حتى تتمكن من كیفیة 1
الریاضیة باستخدام استراتیجیات الحل االبتكاري ومعرفة طرق حل تلك المشكالت قبل عرضھا 

 .  

ـ توفیر المناخ والمحیط المناسب للعملیة التعلیمیة ، وإثارة اھتمام الطالب بأننا أمام تحٍد لحل  2
  . المشكالت والتفكیر فیھا بطریقة إبداعیة 

تفكیر الطالب ، وتساعدھم في الوصول حلول إبداعیة تساھم في حل ـ طرح أسئلة تثیر  3
  . المشكلة 

ـ كتابة المبادئ اإلبداعیة التي تم شرحھا على السبورة ، والحلول التي تم التوصل إلیھا  4
  . لمناقشتھا 

  . ـ تقدیم التوجیھ والتشجیع والتغذیة الراجعة للطالب  5

  . تھ في الحصة في مواقع االنترنتا تم دراسـ تشجیع الطالب على االطالع على م 6
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  : التوزیع الزمني للوحدة 

  عدد الحصص  الموضوع  م
  3  األعداد المركبة   1
  4  القانون العام والممیز   2
  3  العملیات على كثیرات الحدود   3
  3  قسمة كثیرات الحدود   4
  2  دوال كثیرات الحدود   5
  3  حل معادالت كثیرات الحدود   6
  3  نظریتا الباقي والعوامل   7
  3  الجذور واألصفار   8
  3  نظریة الصفر النسبي   9
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  تحضیر الدرس األول

  األعداد المركبة : الموضوع 

  )        األعداد التخیلیة البحتة ( الحصة األولى 

                     : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  .ـ یُعرف الوحدة التخیلیة  1

  .ـ یضع عبارات تتضمن جذوراً تربیعیة سالبة في أبسط صورة  2

  . ـ یوجد ناتج ضرب أعداد تخیلیة بحتة  3

  . ـ یحل معادلة تربیعیة حلولھا أعداداً تخیلیة   4

التجزئة ـ / التقسیم ( المناسبة للدرس  ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت 5
  ) االستخالص ـ الوزن المضاد ـ البدائل الرخیصة ـ التجانس / الفصل

  الوحدة التخیلیة ـ العدد التخیلي البحت ـ : المفردات 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

  اذكر مجموعات األعداد المختلفة التي درستھا ؟ / س 

  ماھي أكبر مجموعة أعداد درستھا ؟ /  س

−   0:                حل المعادلة / س  4   ؟     في      =

  ؟   ھل جمیع المعادالت التربیعیة لھا حلول في  / س 

+  :    حل المعادلة /  س   4 =   ن أمكن ؟ إ   في    0

من خالل اإلجابة عن األسئلة السابقة نصل إلى الحاجة لتوسیع مجموعة األعداد الحقیقة لنحصل 
وتسمى مجموعة األعداد   Rعلى حلول لبعض المعادالت التربیعیة التي لیس لھا حلول في  

  المركبة  وھذا ھو موضوعنا لھذا الیوم 

  : اجراءات التدریس 

+  لسابقة  المعادالت التربیعیة مثل المعادلة ا  4 = یرھا من المعادالت التربیعیة وغ  0
لمثل ھذه المعادالت وبالتالي توصلوا من ) جذور ( األخرى قادت العلماء إلى التفكیر في حلول 

  . خالل البحث واالستكشافات إلى ایجاد حلول لھذه المعادالت من خالل تعریف األعداد التخیلیة 
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  : مفاھیم أساسیة 

أو  1−على أنھا الجذر التربیعي  األساسي للعدد    تعرف الوحدة التخیلیة : الوحدة التخیلیة )  1
=    ومنھا         =  1−√بعبارة أخرى                 −1         

  : العدد التخیلي البحت )  2

عدد    فإن    bھو الجذر التربیعي لعدد حقیقي سالب أو بوجھ عام ألي عدد حقیقي موجب 
  . تخیلي بحت  

  : حل معادلة حلولھا أعدد تخیلیة بحتھ 

  ):  1مثال 

+  4حل المعادلة  256 = 0  

   االستخالص/استراتیجیة الفصل 

256 − =  4    

   استراتیجیة الوزن المضاد

64 − =     = ±√−64   

=      ∙      64√   .التجزئة / استخدم استراتیجیة التقسیم  ±√−1  

   = ±8    

  

+  4حل المعادلة ):  1تمرین   100 = 0  

  

  27−√:     بسط مایلي ):  2مثال 

27−√  .التجزئة / استراتیجیة التقسیم   = √−1 ∙ √27   
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= √−1 ∙ √9 ∙ √3   

=  .االستخالص /استراتیجیة الفصل  3 √3   

  18−√:   بسط ما یلي ):  2تمرین

   :ضرب األعداد التخیلیة البحتھ 

  . یتم بضرب العدد في العدد والوحدة التخیلیة في الوحدة التخیلیة 

  : أوجد ناتج كل مما یأتي ):  3مثال 

                 −5 ∙ 3  1)                                                      ،√−15 ∙    √−6 2) 

  .التجزئة / استراتیجیة التقسیم 

 = (−5) ∙ 3 ∙  ∙                                                                        =  √6 ∙  √15        

=                                                                              =        15 −  .استراتیجیة التجانس    √90  

   التجزئة/ استراتیجیة التقسیم                                                              لبدائلاستراتیجیة ا

 = −15(−1)                                                                 = (−1) ∙ √9 ∙ √10  

            = 15                                                                                = −3√10  

  : أوجد ناتج ما یأتي ) :  3تمرین 

    √−20    ∙    √−12                                                          3 ∙ 4   

  

  106ص  7،  4،  3،  1تمارین رقم     : التقویم 

  106ص  34،  22،  18تمارین  رقم  :الواجب المنزلي 
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  األولتابع تحضیر الدرس 

  األعداد المركبة : الموضوع 

      ) الجمع ـ الطرح ( العملیات على األعداد المركبة  / الحصة الثانیة 

  :  األھداف اإلجرائیة  

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یُعرف العدد المركب  1

  . ـ یستخدم تساوي عددین مركبین في ایجاد قیم مجھولة  2

  . ـ یوجد ناتج جمع األعداد المركبة  3

  . ـ یوجد ناتج طرح األعداد المركبة  4

االستخالص ـ / الفصل ( ـ  یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت المناسبة للدرس  5
  ) الربط / الوزن المضاد ـ الدمج 

  العدد المركب : المفردات 

  : اجراءات التدریس 

  : العدد المركب )  3

+ ھو أي عدد یمكن كتابتھ على الصورة  , حیث        الوحدة التخیلیة    عددان حقیقیان ،    

  . الجزء التخیلي    الجزء الحقیقي و   ویسمى 

  الجزء التخیلي    3،    4 الجزء الحقیقي     3+4:       مثل 

  : تساوي األعداد المركبة )   4

+   : یتساوى عددان مركبان إذا وفقط إذا تساوى الجزأین الحقیقیین والجزأین التخیلیین أي أن    =  + = إذا وفقط إذا كان                                         ,  =          

∶  الحقیقیتین اللتین تجعالن المعادلة  ,       أوجد قیمتي    : 4مثال  − 3   صحیحة     5 + ( − 3) =      7 + 6    

− 3   . االستخالص/استراتیجیة الفصل  5 = 7                                                      − 3 = 6              
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= 3  .استراتیجیة الوزن المضاد  7 + 5                                                            = 6 + 3                     

=    الربط/استراتیجیة الدمج  4                                                             = 9                                

∶  الحقیقیتین اللتین تجعالن المعادلة  ,       أوجد قیمتي    ) :  4تمرین  + 5   صحیحة     1 + (3 + 2 ) =      2 − 2 + ( − 6)    

  : العملیات على األعداد المركبة 

  : جمع األعداد المركبة وطرحھا ) أ 

یمكن استعمال كل من الخاصیة التبدیلیة والخاصیة التجمیعیة وخاصیة التوزیع عند جمع األعداد 
المركبة وضربھا  ولكي نجمع أو نطرح أعداداً مركبة اجمع األجزاء المتشابھة أي اجمع األجزاء 

  . الحقیقیة معاً واجمع األجزاء التخیلیة معاً 

  : أوجد ناتج كل مما یأتي ) :  5مثال

a)  (5-7i)+(2+4i)  

b)  (4-8i)  -   (3-6i ) 

5)  (    .االستخالص /استراتیجیة الفصل  − 7 ) + (2 + 4 )   = (5 + 2) + (−7 + 4)    

=   .الربط /استراتیجیة الدمج  7 + (−3 )   = 7 − 3    

4) (    .االستخالص /استراتیجیة الفصل  − 8 )  −   (3 − 6 )   = (4 − 3) + [−8 − (−6 )]   = 1 + (−2 )   = 1 − 2    

  : أوجد ناتج مایلي )  5تمرین  

)  (-2+5i)+(1-7i) a 
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 )b)  (4+6i)  -   (-1+2i  

  106ص  12،  11،  9تمارین    :    التقویم 

  107ص  46،  45،  38تمارین      :     الواجب المنزلي 

  تابع تحضیر الدرس األول

  األعداد المركبة : الموضوع 

      ) الضرب ـ القسمة ( تابع العملیات على األعداد المركبة  / الحصة الثالثة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد ناتج قسمة األعداد المركبة  1

  . ـ یذكر الصورة العامة للعددین المركبین المترافقین  2

/ التجزئة ـ الدمج / التقسیم ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت المناسبة للدرس  3
  ) الربط ـ تقلیل التباین ـ البدائل  

  . لعددان المركبان المترافقان ا: المفردات 

  : اجراءات التدریس 

  : تابع العملیات على األعداد المركبة 

  : ضرب األعداد المركبة ) ب 

  . لضرب عدد مركب في عدد مركب آخر استعمل طریقة التوزیع بالترتیب 

  : قسمة األعداد المركبة ) ج 

−    ,یسمى العددان                                 + مترافقین مركبین ، وناتج ضربھما        
  . ن مركبین ویمكنك استعمال ھذه الحقیقة إلیجاد ناتج قسمة عددی. ھو عدد حقیقي دائماً 

  : أوجد ناتج مایلي )  6مثال 

a)  (2+4i) .(9 -  3i ) 

b)          

2)(    .التجزئة / استراتیجیة التقسیم  + 4 ) ∙ (9 − 3 ) = 2(9) + 2(−3 ) + 4 (9) + 4 (−3 )   
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= 18 − 6 + 36 − 12     

=   الربط/استراتیجیة الدمج  18 + 30 − 12(−1)   

=  استراتیجیة البدائل  30 + 30    

(    تقلیل التبایناستراتیجیة         =       ∙            

=  .الربط /استراتیجیة الدمج                  

=   استراتیجیة البدائل      (  )    (  )   =           

=   .التجزئة / استراتیجیة التقسیم     +        

  : أوجد ناتج مایلي : أوجد ناتج مایلي )  6تمرین 

a)  (2- 4i) .(3 -  2i ) 

 
b)          

   106ص  17،  16تمارین   :  التقویم 

  106ص  51،  50تمارین     :  الواجب المنزلي 
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  )الثاني ( تحضیر الدرس 

  القانون العام والممیز / الموضوع 

  ) القانون العام ( الحصة األولى 

  :  األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  .الصورة العامة للقانون العام ـ یذكر  1

  .  ـ یحل معادالت تربیعیة باستعمال القانون العام  2

اإلجراءات التمھیدیة ـ (ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري للمشكالت المناسبة للدرس  3
  ) التجزئة ـ البدائل  ـ االنتقال من مرحلة إلى أخرى / التقسیم 

  : المفردات 

  القانون العام 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

+  :  ما  درجة المعادلة التالیة / س  8 + 16 =   ؟    0

  ما  الطرق التي سبق أن درستھا لحل المعادلة التربیعیة ؟ / س 

  استخدم إحدى تلك الطرق لحل المعادلة السابقة ؟ / س 

  : الطرق التي سبق أن درستھا إن امكن ربیعیة التالیة باستخدام حل المعادلة الت/ س 

كیف یتم حل مثل ھذه المعادلة التربیعیة  وغیرھا من المعادالت التي ال یمكن حلھا بالطرق / س 
  السابقة ؟ 

من خالل اإلجابة عن األسئلة السابقة نصل إلى أن بعض المعادالت التربیعیة ال یمكن حلھا 
التمثیل البیاني ـ التحلیل إلى عوامل ـ ( باستعمال الطرق التي سبق درستھا في مرحلة سابقة 

وبالتالي فإن ذلك یستلزم ضرورة وجود قانون یمكن استخدامھ لحل أي ) خاصیة الجذر التربیعي 
  . ادلة تربیعیة وھو ما یسمى بالقانون العام  وھذا ھو موضوعنا لھذا الیوم مع

  : اجراءات التدریس 

  : مفاھیم أساسیة 
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  : ـ القانون العام لحل المعادالت التربیعیة  1

+   : یمكن حل المعادلة التربیعیة التي على الصورة    +  = القانون باستعمال     0
≠      ,     العام 0  =    ±√               

,  وذلك بتعویض القیم     ,      في القانون العام إلیجاد قیمتي     

  الحد الثابت  c،                      معامل   ،                        معامل    حیث 

  . أي أنھ باستخدام القانون العام یمكن حل أي معادلة تربیعیة ال یمكن حلھا بالطرق السابقة 

  ) معادلة لھا جذران نسبیان ) : (  1مثال  

−  : حل المعادلة  10 = 11    

   :) القبلیة  (استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة  

−    : اكتب المعادلة التربیعیة على الصورة العامة : أوال ً  10 − 11 = 0   

+   : بمقارنة المعادلة السابقة بالصورة القیاسیة    +  = 0  

   : استراتیجیة البدائل   

= حدد قیم  1 ,                  = −10             ,            = −11          

=   : عوض بتلك القیم في القانون العام     ±√           

=   (   )± (   )   ( ) (   ) ( )   

=    ±√          =    ±√       =    ±      =    ±      
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=    التجزئة/ استراتیجة التقسیم                              ,       =            = −1                                ,      = 11  

     11    ,    1−: وعلیھ یكو ن حال المعادلة  ھما 

   : استراتیجة االنتقال من مرحلة إلى أخرى  

−    عوض بكلتا القیمتین في المعادلة األصلیة : التحقق من صحة الحل  10 = 11                                                                   − 10 = 11  (11) − 10(11) = 11                                              (−1) − 10(−1) = 11      121 − 110 = 11                                                                 1 + 10     = 11   

11   :استراتیجیة التغذیة الراجعة  = 11                                                               11 = 11   

+     ( 1  : حل كالً من المعادلتین اآلتیتین باستعمال القانون العام ) :  1تمرین  6 = 16                                               2)  2  + 25 + 33 = 0   

  معادلة لھا جذر نسبي واحد )  :  2مثال 

+  حل المعادلة  8 + 16 =   . باستعمال القانون العام            0

  بمقارنة المعادلة السابقة بالمعادلة القیاسیة   a , b ,cحدد قیم  : استراتیجیة البدائل

   = 1  ,  = 8   ,      = 16    

=   عوض بھذه القیم في القانون العام        ±√           

=   ( )± ( )   ( ) (  ) ( )   

=    ±√   = −4   

   : استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى 

  . في المعادلة األصلیة   نعوض بقیمة : التحقق من صحة الحل 
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  + 8 + 16 = 0   (−4) + 8(−4) + 16 = 0   16 − 32 + 16 = 0   0 = 0   

−    : حل كالً من المعادلتین اآلتیتین باستعمال القانون العام ) :  2تمرین  16 + 64 = 0                                        2)   + 34 + 289 = 0         1)  

  معادلة لھا جذران غیر نسبیان ) :  3مثال 

+  2حل المعادلة    6 − 7 = 0                              

  : بمقارنة المعادلة السابقة بالمعادلة القیاسیة    a  ,  b  ,cحدد قیم  : استراتیجیة البدائل 

a=2     ,b=6      ,c=-7   

=   . عوض بالقیم السابقة في القانون العام     ±√           

  =   ( )± ( )   ( ) (  ) ( )   

=    ±√      

=   :التجزئة / استراتیجیة التقسیم     ± √   =    ±  √    =    ± √      

  

+  3  : حل المعادلة اآلتیة باستعمال القانون العام ) :  3تمرین  5 + 1 = 0  

  معادلة لھا جذور مركبة ) :  4مثال 

−  حل المعادلة           6 = −10    

  . ضع المعادلة في الصورة القیاسیة  :) القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة 
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  − 6 − 10 = 0   

=   . بمقارنة المعادلة السابقة بالصورة القیاسیة    a  ,  b  ,cحدد قیم  : استراتیجیة البدائل    ±√           

=  في القانون العام     a  ,   b   ,cعوض عن قیم     (  )± (  )   ( ) (  ) ( )   

=   ±√      

=   :ةالتجزئ/ استراتیجیة التقسیم    ± √       =  3 +                  ,    = 3 −     

3الحالن ھما  +      ،3 −   . عددان مركبان مترافقان   

   :االنتقال من مرحلة إلى أخرى استراتیجیة 

−    . للتحقق من صحة الحلین ، عوضھما في المعادلة األصلیة : التحقق من صحة الحل  6 = −10   (3 +    ) − 6(3 +     ) = −10  9 + 6  +   − 18 − 6 = −10   −9 +   = −10   −9 − 1 = −10   −10 = −10   (3 −    ) − 6(3 −     ) = −10   9 − 6  +   − 18 + 6 = −10   −9 +   = −10   −9 − 1 = −10   

   : استراتیجیة التغذیة الراجعة
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−10 = −10   

+  3  : حل المعادلة التالیة باستعمال القانون العام ) :  4تمرین  5 + 4 = 0   

  114ص  3،  2،  1تمارین  :التقویم 

  115ص  17،  15،  14تمارین  :الواجب المنزلي 

  ) الثاني (تابع تحضیر الدرس 

  القانون العام والممیز / الموضوع 

  ) الممیز ( الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد قیمة الممیز لمعادلة تربیعیة  1

  . ـ یستخدم الممیز لتحدید عدد جذور معادلة تربیعة  2

  . ـ یستخدم الممیز لتحدید نوع جذور معادلة تربیعیة  3

  ) حتواء ـ البدائل ـ النبذ وتجدید الحیاة اإل(ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  4

  الممیز : المفردات 

  : اجراءات التدریس 

  : ـ الجذور والممیز  2

  . الحظ العالقة بین قیمة ما تحت الجذر وجذور المعادلة التربیعیة في األمثلة السابقة 

−  )      ما تحت الجذر التربیعي في القانون العام (    تسمى العبارة   .  بالممیز    4

یمكن استعمال الممیز لتحدید عدد جذور المعادلة التربیعیة ، ونوعھا ، ویلخص الجدول أدناه 
ویمكن أن یستعمل الممیز للتأكد من عدد الحلول وأنواعھا بعد حل . األنواع الممكنة للجذور 

  . المعادلة التربیعیة 

ا في جمیع الحاالت یعتمد على الممیز حیث أن تحدید عدد الجذور وأنوعھ:  استراتیجة االحتواء 
  بالدرجة األولى فھي محتواه ضمن الممیز 

+  في المعادلة              +  = ,     حیث    0  , ≠ أعداد نسبیة ،     0   
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عدد الجذور   قیمة الممیز
  وأنواعھا 

مقاطع الدالة المرتبطة 
− b  بالمعادلة   4ac > 0  

− bوالعبارة  4ac  مربع كامل  
التمثیل البیاني یقطع   جذران نسبیان 

  في نقطتین   xمحور 

− bوالعبارة  4ac  ًلیست مربعاً كامال  
التمثیل البیاني یقطع   جذران غیر نسبیین 

− b  في نقطتین   xمحور  4ac = − b  في نقطة xیقطع محور   جذر نسبي واحد  0 4ac <  xال یقطع محور   جذران مركبان   0
  وصف الجذور ) :  5مثال 

  : أوجد قیمة الممیز لكل من المعادلتین التربیعیتین اآلتیتین ، وحدد عدد جذور كل منھما وأنواعھا 

1 )7  − 11 + 5 = 0 

−                                                 :استراتیجیة البدائل  4ac = (−11) − 4(7)(5)   = 121 − 140   =    − 4ac = (22) − 4(1)(121) − 19   

  الممیز سالب ، لذا یوجد جذران مركبان 

+  (2                                      : استراتیجیة البدائل  22 + 121 = 0  

                                   

  = 484 − 484 = 0   

  . الممیز یساوي صفر ، لذا یوجد جذر نسبي واحد 

أوجد قیمة الممیز لكل من المعادلتین التربیعیتین اآلتیتین ، وحدد عدد جذور كل ) :  5تمرین 
(2  : منھما وأنواعھا  − 5  + 8 − 1 = 0                                      1) − 7 + 15  − 4 = 0       

  . الطرائق درست فیما سبق طرائق مختلفة لحل المعادالت التربیعیة ، ویلخص الجدول أدناه تلك 
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  حاالت استعمالھا   امكانیة استعمالھا   الطریقة 
عندما ال یطلب إیجاد الحل   أحیاناً   التمثیل البیاني 

الدقیق ، وأفضل استعمال لھا 
عند التحقق من معقولیة 

  الحلول الجبریة 
عندما یساوي الحد الثابت   أحیاناً   التحلیل إلى العوامل 

صفراً ، أو عندما یكون من 
  السھل إیجاد العوامل 

  
مع المعادالت المكتوبة على   أحیاناً   خاصیة الجذر التربیعي

صورة مربع كامل یساوي 
  ثابت

مع المعادالت المكتوبة على   دائماً   إكمال المربع 
+    الصورة    +  = 0  

عندما ال یمكن استعمال بقیة   دائماً   القانون العام 
الطرائق أو عندما یكون من 

  . الصعب استعمالھا 
عیة من الختیار الطریقة المناسبة لحل المعادلة التربی إستراتیجیة النبذ وتجدید الحیاةیمكن استخدام 

  : بین الطرائق السابقة وذلك من خالل 

    . قا ً لطبیعة المسألة استبعاد إحدى األفكار واإلبقاء على فكرة أخرى مناسبة وف

  115ص  12، 11،  10تمارین  :التقویم 

  115ص  21،  20،  19 :الواجب المنزلي 
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  )الثاني ( تابع تحضیر الدرس 

  القانون العام والممیز/ الموضوع 

  ) مجموع الجذرین وحاصل ضربھما ( الحصة الثالثة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یكتب المعادلة التربیعیة بمعرفة مجموع جذریھا وحاصل ضربھما  1

  ) التجزئة/ الربط ـ التقسیم / الدمج ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2

  مجموع الجذرین ـ حاصل ضرب الجذرین : المفردات 

 اجراءات التدریس :

  : مجموع الجذرین وحاصل ضربھما 

,  اذا كان جذرا المعادلة التربیعیة  =    : فإن         √                       ,           =     √          

+     :الربط /استراتیجیة الدمج    =     √        +     √           =        =       

     مجموع الجذرین یساوي 

.  حاصل ضرب الجذرین  :الربط /استراتیجیة الدمج    =     √        .    √          =     (      )      =             =          

∙     التجزئة/ استراتیجیة التقسیم     ∙ c =      

  . مما سبق یمكن التوصل للقانون اآلتي الذي یستعمل لكتابة أیة معادلة تربیعیة علم جذراھا 
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  : ـ مجموع جذري معادلة وحاصل ضربھما  3

,  إذا كان  ≠      , ھما جذرا المعادلة      0      +   +  = 0 

+  فإن    =                         ،  .   =      

    7-،    2اكتب  المعادلة التربیعیة التي جذراھا : مثال 

+  :                     أوجد مجموع الجذرین    = 2 + (−7)  

                                                                 -5   =  

.  :                                أوجد حاصل ضرب الجذرین    = 2(−7)  

=          ,     =  14−كتب المعادلة   ا    c=-14  , b=-5فإن    a= 1فإذا كانت  5−

+  : وبالتالي فإن المعادلة   5 − 14 = 0  

  

      ،             اكتب المعادلة التربیعیة التي جذراھا         : تمرین 

  118ص  10،  1تمرین  :التقویم 

  118ص  9،  2تمرین  :الواجب المنزلي 

تم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً  الحصة الرابعة: مالحظة 
من التدریبات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل 

  . االبتكاري المناسبة 
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  )الدرس الثالث ( تحضیر 

  العملیات على كثیرات الحدود : الموضوع 

  ) كثیرات الحدود ( الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن  

  . ـ یستعمل  خصائص األسس لتبسیط عبارات وحیدات الحد  1

  . ـ یحدد ما إذا كانت العبارة تمثل كثیرة حدود من عدمھ  2

  . ـ یحدد درجة كثیرة الحدود  3

/ التجزئة ـ الفصل / التقسیم ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  4
  ) العكس ـ التجانس / االستخالص ـ القلب 

  : المفردات 

  التبسیط 

  درجة كثیرة الحدود 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

  ؟     4ماذا تسمى العبارة / س 

  ة وحیدة الحد السابقة ؟ ما  درج/ س 

+   4 ھل العبارة التالیة   / س    وحیدة حد ؟     2

  ماذا تسمى العبارة السابقة ؟ / س 

من خالل اإلجابة على األسئلة السابقة نصل إلى أن العبارة التي تتكون من حد واحد سواًء كان 
عدداً أو متغیراً أو عبارة ناتجة عن ضرب متغیر أو أكثر وأسسھا أعداد صحیحة غیر سالبة 
تسمى وحیدة حد ، أما إذا كانت العبارة تتكون من عدة وحیدات حد مبسطة فإنھا تسمى كثیرة 

  . ویمكن اجراء العملیات علیھا وھذا ھو موضوعنا لھذا الیوم  حدود

  : اجراءات التدریس 

  : مفاھیم أساسیة 

  : خصائص األسس )  1
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  : فإن    a ,bوعددین صحیحین   x , yألي عددین حقیقیین 

  مثال   التعریف   الخاصیة 
ضرب 
  القوى 

   ∙     =        3  ∙ 3 = 3   = 3  

=       قسمة القوى           ≠ 0     = 9   = 9   
=      األس السالب        ,     = حیث       ≠ 0 

 

 3  =      

    =      

= (  )  قوة القوة       (3 ) = 3 . = 3   
قوة ناتج 
  الضرب 

(  ) =       (2 ) = 2   = 8    

قوة ناتج 
  القسمة 

     =        , ≠ 0   
        =      =        ,  ≠ 0   , ≠ 0  

     =        
  
        =        

القوة 
  الصفریة 

  = 1 , ≠ 0   7  =   1   

  . عبارات تتضمن قوى إعادة كتابتھا دون أقواس أو أسس سالبة  تبسیطتعني عملیة 

  . ـ عند ضرب قوى المتغیرات أو قسمتھا ، تأكد من أن لھا األساس نفسھ

  . ـ اجمع األسس عند ضرب قوى المتغیر نفسھ واطرحھا عند قسمة قوتین للمتغیر نفسھ 

  : تبسیط وحیدات الحد )  2

  : تكون وحیدة الحد في أبسط صورة عندما 

  . ـ ال تتضمن قوى قوة 

  . ـ یظھر كل أساس مرة واحدة 

  . ـ تكون جمیع الكسور المتضمنة في أبسط صورة 

  .  ـ ال تتضمن أسساً سالبة

  : تبسیط العبارات )  1مثال 

   (   )a)(2   )(3a b )(   )   (2   )(3a b )  : بسط كل عبارة فیما یأتي 
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=   العكس/ استراتیجیة القلب  2      (3a b )         

=   التجزئة/ استراتیجیة التقسیم     ∙  (3 ∙ a ∙ a ∙ a ∙ b ∙ b)    ∙     =    ∙  (3 ∙ a ∙ a ∙ a ∙ b ∙ b)    ∙     =           )            

=           :التجانس استراتیجیة      ∙        =        

=   العكس/ استراتیجیة القلب        

 )             

   االستخالص/ استراتیجیة الفصل 

           = (    ) (  )    

= (  ) (  ) (  )    

          

   (     7−)(     2)(   : بسط كل عبارة فیما یأتي )  1تمرین 
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 )                 )(−2    )    

  : درجة كثیرة الحدود )  3

لوحیدات الحد المكونة لھا فمثالً درجة  كثیرة  درجة  المبسطة ھي أكبر درجة كثیرة الحدود
  الحدود

    + 4 +     2ھي   10

(   : یأتي كثیرة حدود أم ال ، وإن كانت كذلك فاذكر درجتھا  حدد إذا كانت كل عبارة فیما)  2مثال        − 8     

  :   االستخالص  ، استراتیجیة التجانس/ استراتیجیة الفصل 

باستخدام استراتیجیة التجانس نالحظ أن أسس جمیع المتغیرات لیست سالبة ولیست كسریة  ،  
االستخالص نجد أن / لذلك فالعبارة السابقة تمثل كثیرة حدود ، وباستخدام استراتیجیة الفصل 

+   √(   .  7، لذا فإن درجة كثیرة الحدود   5، ودرجة الحد الثاني  7=3+4درجة الحد األول  تساوي   + 4   

   : ستراتیجیة التجانسا

نالحظ أن قوة أحد المتغیرات قوة كسریة ، وبالتالي حسب استراتیجیة التجانس فإن العبارة 
+   (   . السابقة ال تمثل كثیرة حدود  2   + 6   

   : استراتیجیة التجانس 

ً سالبة وبالتالي فالحد األول ال یمثل وحیدة حد وبالمثل الحد  یالحظ أن الحد األول یتضمن أسسا
  . الثاني ، وبالتالي فإن العبارة لیست كثیرة حدود 

                         20ـ 18،  16،  14 :الواجب المنزلي        123ص  7،  6،  5،  3،  2،  1تمارین  :التقویم 
  123ص 
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  )الثالث ( تابع تحضیر الدرس 

  العملیات على كثیرات الحدود / الموضوع 

  ) الجمع ـ الطرح ـ الضرب ( الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد ناتج جمع كثیرتي حدود  1

  . ـ یوجد ناتج طرح كثیرتي حدود  2

  . ـ یوجد حاصل ضرب وحیدة حد بكثیرة حدود  3

  . ـ یوجد حاصل ضرب كثیرة حدود بكثیرة حدود  4

الربط / اإلجراءات التمھیدیة ـ الدمج ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  5
  ) التجزئة / ـ التقسیم 

  : اجراءات التدریس 

  : العملیات على كثیرات الحدود 

نجمع (سیط كثیرة الحدود تماماً كما تبسط وحیدة الحد ، حیث تجرى العملیات المطلوبة ثم یمكن تب
  . الحدود المتشابھة ) نطرح / 

  : تبسیط عبارات كثیرات الحدود )  3مثال 

−  4)(   : بسط كالً من العبارتین اآلتیتین  5 + 6) − (2  + 3 − 1)   

=   : ) القبلیة(استراتیجیة اإلجراءات المھیدیة  4  − 5 + 6 − 2  − 3 + 1   

=   :استراتیجیة الدمج والربط  (4  − 2  ) + (−5 − 3 ) + (6 + 1)   = 2  − 8 + 7   
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   )(6  − 7 + 8) + (−4  + 9 − 5)   

   : )القبلیة(استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة 

  6  − 7 + 8   

                                                       −4      + 9   − 5           +  

  

 

  : بسط كالً من العبارتین اآلتیتین )  3تمرین 

  )(−  − 3 + 4) − (  + 2 + 5)    )(3  − 6) + (− + 1)   

  : ضرب كثیرات الحدود 

  : یمكن استعمال خاصیة التوزیع لضرب كثیرات الحدود 

  : ضرب كثیرة حدود بوحیدة حد ) أ 

−  2) 3أوجد ناتج    )  4مثال  4 + 6)  

=   :التجزئة / التقسیم استراتیجیة  3 (2  ) + 3 (−4 ) + 3 (6)   = 6  − 12  + 18    

+  6)  3أوجد ناتج )  4تمرین  9 − 12)  

  : ضرب كثیرة حدود بكثیرة حدود أخرى  ) ب 

+  )أوجد ناتج                     )  5مثال  4 − 6)(n + 2)  

=   :التجزئة / التقسیم استراتیجیة    ( + 2) + 4 ( + 2) + (−6)( + 2)   

                               2  + 2 + 3        
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=   ∙  +   ∙ 2 + 4 ∙  + 4 ∙ 2 + (−6) ∙  + (−6) ∙ 2   

=   :الربط /الدمج استراتیجیة    + 2  + 4  + 8 − 6 − 12   =   + 6  + 2 − 12   

  

+  )أوجد ناتج            )  5تمرین  4 + 16)( − 4)  

تم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً : الحصة الثالثة: مالحظة 
من التدریبات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل 

  االبتكاري المناسبة 

  

  123ص  12،  11،  10،  9التمارین  :التقویم 

  123ص  24،  23،  22التمارین  :الواجب المنزلي 
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  ) الدرس الرابع ( تحضیر 

  قسمة كثیرات الحدود : وع الموض

  ) قسمة وحیدات الحد ـ القسمة المطولة ( الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن  

  . ـ یوجد ناتج قسمة وحیدة حد على كثیرة حدود  1

  . ـ یوجد ناتج قسمة كثیرة حدود على كثیرة حدود باستخدام القسمة الطویلة  2

التجزئة ـ التجانس ـ االنتقال / التقسیم ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  3
  )  من مرحلة إلى أخرى ـ العمل الدوري 

  : المفردات 

  القسمة التركیبیة 

  : التمھید للدرس 

  : لمعلم بطرح األسئلة التالیة یقوم ا

  ؟  ÷425   17اوجد ناتج  / س 

من خالل اإلجابة على السؤال األول نصل إلى أنھ یمكن استخدام مھارات قسمة وحیدات الحد 
  . عند قسمة كثیرة حدود على وحیدة حد 

وبالمثل من خالل اإلجابة على السؤال الثاني نصل إلى أنھ یمكن استخدام مھارات القسمة الطویلة 
  . عند قسمة كثیرة حدود على ثنائیة حد 

  ) قسمة كثیرات الحدود ( وھذا ھو موضوعنا لھذا الیوم 

  : إجراءات التدریس 

  : قسمة كثیرة حدود على وحیدة حد 

  د استخدم نفس مھارات قسمة وحیدات الحد لقسمة كثیرة حدود على وحیدة ح

   التجزئة/ استراتیجیة التقسیم                          : بسط العبارة )  1مثال 

=         +          −            
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=   :استراتیجیة التجانس            +            −               = 2    + 4   − 6    

−     20)  : بسط المقدار )  1تمرین  16    + 4   ) ÷ (4   )   

  : طریقة القسمة الطویلة  

   :استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى ، استراتیجیة العمل الدوري استخدم 

یمكن استعمال عملیة مشابھة للقسمة الطویلة لقسمة كثیرة حدود على ثنائیة حد ، وتسمى خطواتھا 
  . خوارزمیة القسمة 

+  )  : استعمل القسمة الطویلة إلیجاد ناتج )  2مثال  3 − 40) ÷ ( − 5)   

   + 3 − 40   − 5   

  8 − 40   (−)       8 − 40   0          0  

+  )  : استعمل القسمة الطویلة إلیجاد ناتج )  2تمرین  7 − 30) ÷ ( − 3)   

  129ص  3،  1التمارین  :التقویم 

  129ص  19،  13،  12التمارین  :الواجب المنزلي 
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  )الرابع ( تابع تحضیر الدرس 

  قسمة كثیرات الحدود : الموضوع 

  القسمة التركیبیة : الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد ناتج قسمة كثیرة حدود على كثیرة حدود باستخدام القسمة التركیبیة  1

ـ ) القبلیة(اإلجراءات التمھیدیة ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
  ) عة  االنتقال من مرحلة إلى أخرى ـ العمل الدوري ـ التغذیة الراج

  : إجراءات التدریس 

  : القسمة التركیبیة 

ھي طریقة مبسطة لقسمة كثیرة حدود على ثنائیة حد ، بحیث ترتب الحدود في  القسمة التركیبیة
  . كل من المقسوم والمقسوم علیھ ترتیباً تنازلیاً حسب درجتھا 

− ضع معامالت الحدود الناقصة صفراً ، وإن لم یكن المقسوم علیھ على الصورة  ، فاقسم    
حدود كل من المقسوم والمقسوم علیھ على معامل الحد األول في المقسوم علیھ ، ثم استعمل 

  . القسمة التركیبیة 

  : خطوات القسمة التركیبیة 

   : ) القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة 

تأكد من أن . اكتب معامالت المقسوم بعد ترتیب حدوده تنازلیاً بحسب درجتھا : الخطوة األولى 
− المقسوم علیھ على الصورة  في الصندوق ، واكتب المعامل األول    r، ثم اكتب الثابت   

  . أسفل الخط األفقي 

   : ، العمل الدوري  استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى

  . ، واكتب الناتج أسفل المعامل الذي یلیھ   rاضرب المعامل األول في : وة الثانیة الخط

  . اجمع ناتج الضرب مع المعامل الذي فوقھ : الخطوة الثالثة 

على ناتج الجمع في الخطوة السابقة حتى تصل إلى ناتج   3, 2كرر الخطوتین : الخطوة الرابعة 
عداد في الصف األخیر تمثل معامالت ناتج القسمة ، ودرجة األ. جمع العددین في العمود األخیر 

  . الحد األول أقل بواحد من درجة المقسوم ، والعدد األخیر ھو الباقي 

  : استعمل القسمة التركیبیة إلٌیجاد ناتج )  3مثال 
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(2  − 13  + 26 − 24) ÷ ( − 4)   

    2                      -13                26                          -24 

                               8                  -20                         24 

            2                         -5                  6           ↓                 0 

−  2ناتج القسمة ھو كثیرة الحدود  5 +   0والباقي  6

  

  :استراتیجیة التغذیة الراجعة 

  : التحقق من صحة الحل 

−  2  . اضرب ناتج القسمة في المقسوم علیھ ، فیكون الناتج ھو المقسوم  5 + 6   

                                                            − 4                ×  

                     −8  + 20 − 24   2     − 5    + 6    

  

                       2     − 13          + 26       − 24     

   : ) القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة 

، وإذا كان  x-rإلجراء القسمة التركیبیة یجب أن یكون المقسوم علیھ على الصورة : مالحظة 
في المقسوم علیھ ال یساوي واحد ، فیجب إعادة عبارة القسمة وذلك بقسمة كل من   xمعامل 

  . بحیث یمكنك استعمال القسمة التركیبیة  xالمقسوم والمقسوم علیھ على معامل 

  )  3تمرین 

+   2)  : استعمل القسمة التركیبیة لتجد ناتج القسمة فیما یلي  3  − 4 + 15) ÷ ( + 3)   

تم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً : الحصة الثالثة: مالحظة 
من التدریبات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل 

  .االبتكاري المناسبة 

  129ص  24،  22رین التما :الواجب المنزلي                129ص  6،  5التمارین  :التقویم 

4 
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  )الخامس ( تحضیر الدرس 

  دوال كثیرات الحدود / الموضوع 

  ) كثیرة الحدود بمتغیر واحد ( الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یحدد المعامل الرئیس لكثیرة الحدود بمتغیر واحد  1

  . ـ یحدد درجة كثیرة حدود بمتغیر واحد  2

  . ـ یوجد قیمة دالة كثیرة الحدود عند قیمة معینة  3

  . ـ یوجد قیمة دالة كثیرة الحدود عند متغیر أو عبارة جبریة  4

ـ ) القبلیة ( اإلجراءات التمھیدیة ( ـ یستخدم استراتجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  5
  ) االستخالص ـ التكویر  /البدائل  ـ الفصل 

  : المفردات 

  . ـ كثیرة الحدود بمتغیر واحد 

  . ـ المعامل الرئیس 

  . ـ دالة كثیرة الحدود 

  . ـ دالة القوة 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

+  8: ماذا نسمي العبارة / س  12  − 3 +   ؟ 1

( ) : الصورة عند كتابة كثیرة الحدود السابقة على  = 8  + 12  − 3 + 1   

  ................................. تسمى 

( )   من خالل اإلجابة على السؤالین السابقین نصل إلى أن العبارة  = 8  + 12  − 3 + 1   

  . وأمثالھا تسمى دالة كثیرة حدود وھو موضوعنا لھذا الیوم 
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  : اجراءات التدریس 

+      ھي عبارة جبریة على الصورة   :كثیرة الحدود بمتغیر واحد          + ⋯+     +    +      

,  حیث      , … … ≠  أعداد حقیقیة ،    ,  ,  ,   . یر سالب عدد صحیح غ  ،  0

تكون كثیرة الحدود مكتوبة بالصیغة القیاسیة اذا كانت أسس المتغیر في حدودھا مرتبة ترتیباً 
تنازلیاً ، درجة كثیرة الحدود ھي أس المتغیر ذي اكبر أس فیھا ، ویسمى معامل الحد األول في 

   .المعامل الرئیس كثیرة الحدود المكتوبة بالصیغة القیاسیة 

  ت الرئیسیة الدرجات والمعامال)  1مثال 

حدد الدرجة والمعامل الرئیس لكل كثیرة حدود بمتغیر واحد فیما یأتي ، وإذا لم تكن كثیرة حدود 
  : بمتغیر واحد ، فاذكر السبب 

1  (8  − 4  + 2  −  − 3  

  .  8، والمعامل الرئیس  5، لذا درجتھا  5كثیرة حدود بمتغیر واحد ، وأكبر أس للمتغیر فیھا 

2  (12  − 3  + 8   

  .   , ھذه لیست كثیرة حدود بمتغیر واحد ، فھناك متغیران ھما 

3   (3  + 6  − 4  + 2    

  . نضع كثیرة الحدود في الصورة القیاسیة  : ) القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة 

  .  4-، والمعامل الرئیس  8، لذا درجتھا  8كثیرة حدود بمتغیر واحد ، وأكبر أس للمتغیر فیھا 

حدد الدرجة والمعامل الرئیس لكل كثیرة حدود بمتغیر واحد فیما یأتي ، وإذا لم تكن )  1تمرین 
  : كثیرة حدود بمتغیر واحد ، فاذكر السبب 

1   (5  − 4  − 8 +                                  8  − 2  −   + 3  2) 

  :دالة كثیرة الحدود 

دالة متصلة یمكن ( ھي دالة تعطى قاعدتھا من خالل كثیرة حدود بمتغیر واحد  الحدود دالة كثیرة
   ، الحد الرئیس ھو الحد الذي لھ أكبر أس ، والمعامل الرئیس )  وصفھا بمعادلة كثیرة حدود 

  .في جمیع الحدود بعد التبسیط   ھو معامل الحد الرئیس ، درجة كثیرة الحدود ھي أكبر درجة 
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  : الحظة م

( ) : ابسط دوال كثیرات الحدود تكتب على الصورة  = عدد  bعدد حقیقي ،  a، حیث      
   .دوال القوة صحیح غیر سالب ، وتسمى عندئٍذ 

  : ایجاد قیمة دالة كثیرة حدود عند قیمة معینة 

لمدى وذلك اذا علمت عنصراً في مجال دالة كثیرة حدود ، تستطیع معرفة القیمة المقابلة لھ في ا
  . بتعویض العدد في الدالة 

( ) : للدالة   w(-4)أوجد )  2مثال  = −2  + 3 − 12  

(4−)   . استراتیجیة البدائل  = −2(−4) + 3(−4) − 12   = 128 − 12 − 12   = 104   

( )   : للدالة   w(5 )أوجد )  2تمرین  = 2  − 5  + 3  − 2 + 8   

  : إیجاد قیم الدالة عند متغیرات 

  . یمكنك إیجاد قیم الدوال عند متغیرات أو عبارات جبریة وذلك بالتعویض بھا في الدالة 

  )  3مثال 

( ) اذا كانت  =   + 2 − − 3) : ، فأوجد  3 4) −   ؟  ( ) 5

   :االستخالص /استراتیجیة الفصل  

− 3) إلیجاد قیمة كالً من    على حدة  ( ) 5،  (4

− 3عوض   استراتیجیة التكویر − 3)   ( ) في الدالة   xبدالً من  4 4) = (3 − 4) + 2(3 − 4) − 3   = 9  − 24 + 16 + 6 − 8 − 3   = 9  − 18 + 5   

( )   xبدالً من  cبتعویض  استراتیجیة التكویر  =   + 2 − 3   
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5 ( ) = 5(  + 2 − 3)   = 5  + 10 − 15   

− 3) اآلن نوجد قیمة  4) − − 3)     استراتیجیة التكویرباستخدام  ( ) 5 4) − 5 ( ) = (9  − 18 + 5) − (5  + 10 − 15)   = 9  − 18 + 5 − 5  − 10 + 15   = (9  − 5  ) + (−18 − 10 ) + (5 + 15)   = 4  − 28 + 20   

( ) إذا كانت )  3تمرین  =   − 5 + − 5) ، فأوجد  8 2) + 3 (2 )  

     135ص  7،  5،  1التمارین  :التقویم 

  135ص  25،  22،  13التمارین  :الواجب المنزلي  

  ) الخامس ( تابع تحضیر الدرس 

  دوال كثیرات الحدود / الموضوع 

  ) سلوك طرفي التمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود ( الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یحدد عدد أصفار دالة كثیرة الحدود من خالل التمثیل البیاني  1

  . ـ یحدد درجة دالة كثیرة الحدود من خالل التمثیل البیاني 2

  . ـ یحدد نوع دالة كثیرة الحدود من خالل سلوك طرفي التمثیل البیاني  3

  ) القوة الموازنة / الوزن المضاد ( ـ یستخدم استراتجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  4

  : المفردات 

  كثیرة الحدود  سلوك طرفي التمثیل البیاني لدالة

   : إجراءات التدریس 

  : تمثیل دوال كثیرات الحدود بیانیا ً 

   ) :القوة الموازنة ( استراتیجیة الوزن المضاد 
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إن لتمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود یظھر أكبر عدد من المرات التي قد یقطع فیھا ھذا التمثیل 

  دالة من الدرجة الرابعة 

عندما تقترب من  f(x )للدالة  سلوك طرفي التمثیل البیاني
درجة دالة كثیرة الحدود : بكل من  

یمكن تحدید عدد األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة لمعادلة كثیرة الحدود من التمثیل 
 xالبیاني لدالة كثیرة الحدود المرتبطة بھا  ، لذا فإن عدد مرات تقاطع التمثیل البیاني مع محور 

یكون للدوال الفردیة الدرجة عدد فردي من األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة ، ویكون 
للدوال الزوجیة الدرجة عدد زوجي من األصفار أو ال یكون لھا أصفار تنتمي لمجموعة األعداد 

  كثیرة حدود فردیھ 

  أصفار حقیقیة   3لھا 

187 

إن لتمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود یظھر أكبر عدد من المرات التي قد یقطع فیھا ھذا التمثیل 
x  وھذا العدد یمثل درجة كثیرة الحدود ، .  

  

دالة من الدرجة الرابعة     ) من الدرجة الثانیة ( دالة تربیعیة 

سلوك طرفي التمثیل البیانيیُحدد : سلوك طرفي التمثیل البیاني 
→ )الماالنھایة  → )( أو سالب الماالنھایة  (∞ −∞) 

  . والمعامل الرئیس لھا 

  : مفاھیم أساسیة 

  : سلوك طرفي التمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود 

   ) :القوة الموازنة ( استراتیجیة الوزن المضاد 

یمكن تحدید عدد األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة لمعادلة كثیرة الحدود من التمثیل 
البیاني لدالة كثیرة الحدود المرتبطة بھا  ، لذا فإن عدد مرات تقاطع التمثیل البیاني مع محور 

  . یساوي عدد ھذه األصفار 

  : أصفار الدوال الفردیة الدرجة والزوجیة الدرجة 

یكون للدوال الفردیة الدرجة عدد فردي من األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة ، ویكون 
للدوال الزوجیة الدرجة عدد زوجي من األصفار أو ال یكون لھا أصفار تنتمي لمجموعة األعداد 

 .  

  

كثیرة حدود فردیھ           كثیرة حدود زوجیة 

لھا           لیس لھا أصفار حقیقیة 

  : التمثیل البیاني لدوال كثیرات الحدود ) 

 

 

إن لتمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود یظھر أكبر عدد من المرات التي قد یقطع فیھا ھذا التمثیل 
xالمحور 

دالة تربیعیة 

سلوك طرفي التمثیل البیاني 
الماالنھایة 

والمعامل الرئیس لھا 

مفاھیم أساسیة 

سلوك طرفي التمثیل البیاني لدالة كثیرة الحدود )  1

استراتیجیة الوزن المضاد 

یمكن تحدید عدد األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة لمعادلة كثیرة الحدود من التمثیل  
البیاني لدالة كثیرة الحدود المرتبطة بھا  ، لذا فإن عدد مرات تقاطع التمثیل البیاني مع محور 

یساوي عدد ھذه األصفار 

أصفار الدوال الفردیة الدرجة والزوجیة الدرجة ) 2

یكون للدوال الفردیة الدرجة عدد فردي من األصفار المنتمیة لمجموعة األعداد الحقیقیة ، ویكون 
للدوال الزوجیة الدرجة عدد زوجي من األصفار أو ال یكون لھا أصفار تنتمي لمجموعة األعداد 

. الحقیقیة 

كثیرة حدود زوجیة  

لیس لھا أصفار حقیقیة 

)  4مثال 
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  b   (  

 ( ) → → عندما  ∞ −∞   ( ) → → عندما  − ∞     

  بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني                                بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني

  في اتجاھین مختلفین ، فالدالة فردیة 

  في                 الدرجة ، وبما أن التمثیل البیاني 

  نقاط لذا فإن للدالة  5في  xالمحور .                             

  . اصفار حقیقیة  5

  : أجب عن األسئلة اآلتیة بالنسبة للتمثیل البیاني  أدناه 

  135ص 32،  31 :الواجب المنزلي 

188 

  : أجب عن األسئلة اآلتیة لكل من التمثیلین البیانیین أدناه 

  . ـ صف سلوك طرفي التمثیل البیاني 

  . ـ حدد إذا كانت درجة دالة كثیرة الحدود فردیة أم زوجیة 

  : ـ اذكر عدد األصفار الحقیقیة للدالة 

              

→ عندما   )    −∞        ∞ → عندما   ( )  ∞                              −∞
بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني                                بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني

في اتجاھین مختلفین ، فالدالة فردیة       في االتجاه نفسھ ، فالدالة زوجیة الدرجة ، 

في                 الدرجة ، وبما أن التمثیل البیاني  xوبما أن التمثیل البیاني للدالة یقطع محور 

.                             نقطتین لذا فإن للدالة صفران حقیقیان 

              5

أجب عن األسئلة اآلتیة بالنسبة للتمثیل البیاني  أدناه )  

  . ـ صف سلوك طرفي التمثیل البیاني 

  . ـ حدد إذا كانت درجة دالة كثیرة الحدود فردیة أم زوجیة 

  . ـ اذكر عدد األصفار الحقیقیة للدالة 

الواجب المنزلي     135ص 12،  11 :التقویم    

 

 

أجب عن األسئلة اآلتیة لكل من التمثیلین البیانیین أدناه 

ـ صف سلوك طرفي التمثیل البیاني 

ـ حدد إذا كانت درجة دالة كثیرة الحدود فردیة أم زوجیة 

ـ اذكر عدد األصفار الحقیقیة للدالة 

a  (    

 ) → ∞
 ) → ∞

بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني                                بما أن سلوك طرفي التمثیل البیاني

في االتجاه نفسھ ، فالدالة زوجیة الدرجة ، 

وبما أن التمثیل البیاني للدالة یقطع محور 

نقطتین لذا فإن للدالة صفران حقیقیان 

    

 4تمرین 

ـ صف سلوك طرفي التمثیل البیاني 

ـ حدد إذا كانت درجة دالة كثیرة الحدود فردیة أم زوجیة 

ـ اذكر عدد األصفار الحقیقیة للدالة 
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  ) السادس ( تحضیر الدرس 

  حل معادالت كثیرات الحدود / الموضوع 

  ) تحلیل كثیرات الحدود ( الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یعرف كثیرة الحدود األولیة  1

  . ـ یحلل كثیرات الحدود إلى عواملھا األولیة  2

اإلجراءات التمھیدیة ـ االنتقال من مرحلة ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة  3
  ) التجزئة ـ تقلیل التباین / االستخالص ـ التقسیم / إلى أخرى ـ الالتناسق ـ الفصل 

  : المفردات 

  ـ كثیرة الحدود األولیة 

  : ید للدرس التمھ

  : من خالل ما درستھ سابقاً ، أجب عما یلي : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

+ 2(               حلل ما یلي /  1س  4   

                         )  −      )  + 6 + 9   

+  :                         أوجد حل المعادلة /  2س  6 + 9 =   ؟     0

حل معادالت ( من خالل اإلجابة على األسئلة السابقة نخلص إلى موضوع الدرس لھذا الیوم 
  ) . كثیرا ت الحدود 

  : اجراءات التدریس 

  : تحلیل كثیرات الحدود 

ً كما تحلل األعداد الكلیة ، ولكن  تعلمت سابقا ً أنھ یمكن تحلیل كثیرات الحدود التربیعیة تماما
دود أخرى ، وكما ھو الحال في كثیرات الحدود التربیعیة یمكن تحلیل عواملھا ستكون كثیرات ح

بعض كثیرات الحدود التكعیبیة بقوانین خاصة  ، وتسمى كثیرة الحدود التي ال یمكن تحلیلھا 
  .  كثیرة حدود أولیھ
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  : مفاھیم أساسیة 

  :   ـ طرائق التحلیل  1

   :تقال من مرحلة إلى أخرى ، االن) القبلیة ( إستراتیجیة اإلجراءات التمھدیة 

عندما ترید تحلیل كثیرة حدود ابحث أوالً عن العامل المشترك األكبر ، ثم حدد إذا كانت كثیرة 
الحدود الناتجة بعد إخراج العامل المشترك األكبر قابلة للتحلیل أم ال مستعمالً واحدة أو أكثر من 

  . الطرائق المذكورة في الجدول أدناه 

عدد 
  الحدود

  نموذج  طریقة التحلیل

−    4  إخراج العامل المشترك األكبر  أي عدد 8  = 4  (   − 2)  
  الفرق بین مربعین  حدان

  مجموع مكعبین
  الفرق بین مكعبین

  −   = ( +  )( −  )     +   = ( +  )(  −   +   )     −   = ( −  )(  +   +   )  
  ثالثیة حدود المربع الكامل  ثالثة حدود

  
  + 2  +   = ( +  )      − 2  +   = ( −  )   

+  ac  ثالثیة الحدود بالصورة العامة (  +   ) +   = (  +  )(  +  ) 
أربعة 
  حدود
  أو أكثر

تجمع الحدود ذات العوامل 
  المشتركة

  +   +   +   =  ( +  ) +  ( +  )  = ( +  )( +  )  

  

  : مجموع مكعبین والفرق بینھما )  1مثال 

+  16(   : حلل كالً من كثیرتي الحدود اآلتیتین ، وإذا لم یكن ذلك ممكناً ، فاكتب كثیرة حدود أولیھ  54      

+  16    ) :القبلیة ( استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة  54   = 2 (8  + 27  )   

+  8   االستخالص/استراتیجیة الفصل  27  = (2 ) + (3 )    

=   استراتجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى (2 + 3 )[(2 ) − (2 )(3 ) + (3 ) ]   = (2 + 3 )(4  − 6  + 9  )   16  + 54   = 2 (2 + 3 )(4  − 6  + 9  )   

    :الالتناسق استراتیجیة 
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 )9   + 5     

الحد األول مكعب كامل لكن الحد الثاني لیس كذلك ، لذا الیمكن تحلیل كثیرة الحدود باستعمال 
طریقة مجموع مكعبین ، وال یمكن تحلیلھا بطرائق تحلیل كثیرات الحدود التربیعیة ، أو بإخراج 

+  8(   . العامل المشترك األكبر ، لذا فھي كثیرة حدود أولیھ  4  + 4  + 6  + 3  + 3     

=    :استراتیجیة تقلیل التباین  (8  + 4  + 4  ) + (6  + 3  + 3  )   

=    :التجزئة / التقسیم استراتیجیة  4 (2 +  +  ) + 3 (2 +  +  )   

=   :االستخالص / استراتیجیة الفصل  (4 + 3 )(2 +  +  )   

تعد طریقة التحلیل بتجمیع الحدود ھي الطریقة األساسیة لتحلیل كثیرات الحدود المكونة من 
أما كثیرات الحدود المتضمنة حدین أو ثالثة حدود فیمكن تحلیلھا اعتماداً . أربعة حدود أو أكثر 

−  (   . على إحدى الطرائق الموجودة في الجدول أعاله       

یمكن اعتبار كثیرة الحدود ھذه فرقاً بین مربعین أو فرقاً بین مكعبین ، وفي مثل ھذه الحالة یجب 
أن یتم التحلیل أوالً على اعتبار أنھا فرق بین مربعین قبل التحلیل على اعتبار أنھا فرق بین 

−     :ال من مرحلة إلى أخرى االنتقاستراتیجیة .                                    مكعبین تسھیالً للتحلیل    = (  +   )(  −   )   = ( +  )(  −   +   )( −  )(  +   +   )   

ً ، فاكتب كثیرة حدود ) 1تمرین  حلل كالً من كثیرتي الحدود اآلتیتین ، وإذا لم یكن ذلك ممكنا
−  5(   : أولیھ  320                                     ) − 54  − 250       )13  + 18  − 15  − 14     

d)  +     

   143ص  6،  5،  2،  1تمارین  :التقویم 

  143ص 22،  21،  17،  16تمارین  :الواجب المنزلي 
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  ) السادس ( تابع تحضیر الدرس 

  حل معادالت كثیرات الحدود  / الموضوع 

  ) حل معادالت كثیرات الحدود تابع ( الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یحل معادالت كثیرات الحدود بالتحلیل إلى عوامل  1

اإلجراءات التمھیدیة ـ االنتقال من ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
التجزئة / الرخیصة ـ التقسیم  االستخالص ـ البدائل/ مرحلة إلى أخرى ـ الوزن المضاد ـ الفصل 

  ) ـ التكویر 

  : إجراءات التدریس 

  : حل معادالت كثیرات الحدود 

یمكن تطبیق طرائق حل المعادالت التربیعیة في حل معادالت كثیرات الحدود ذات الدرجات 
  . األعلى من الدرجة الثانیة 

إذا أمكن كتابة كثیرة الحدود على صورة حاصل ضرب عامل خطي وعامل تربیعي ، فإنھ یمكن 
  . إیجاد أصفارھا بمساواة كل عامل بالصفر وحل المعادالت الناتجة 

−  8(   : حل المعادالت التالیة )  2مثال    = 7000   

=  7   :  استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة  7000   

=     :المضاد  استراتیجیة الوزن 1000   

−     :استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة  1000 = 0   

− )   :استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى  10)(  + 10 + 100) = 0   

   االستخالص/استراتیجیة الفصل 
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        − 10 = +   أو                                            0 10 + 100 = 0   

   المضاداستراتیجیة الوزن 

,                                            =   ±√           = =     :البدائل الرخیصة استراتیجیة                                                                  10    ±      ( )(   ) ( )   

 =    ±√            =    ±√         =    ±   √     

=    التجزئة/ التقسیم استراتیجیة  −5 ± 5 √3    ,                                                                    = 10   

   )  +   − 90 = 0   

−  )   : إلنتقال من مرحلة إلى أخرى ااستراتیجیة  9)(  + 10) = 0   

−  )   االستخالص/استراتیجیة الفصل  9) = 0                           ,                             (  + 10) = 0   

=     استراتیجیة الوزن المضاد 9                                        ,                                       = −10   √  = ±√9                               ,                               √   = ±√−10                      

=    التجزئة/ استراتیجیة التقسیم  ±3                                     ,       = ±√−1  ∙ √10 =  ± √10                        
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 )  + 216 = 0   

+ )   :اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى استراتیجیة   6)(  − 6 + 36) = 0   

+    االستخالص/استراتیجیة الفصل  6 = 0               ,                − 6 + 36 = 0                =   ±√           

=    :البدائل الرخیصة استراتیجیة   (  )± (  )   ( )(  ) ( )   

 =  ±√           =  ±√        

=    التجزئة/ استراتیجیة التقسیم    ±   √      = −6                             ,           = 3 ± 3 √3   

−  (   : حل المعادالت التالیة )  2تمرین  7  − 44 = 0    )64  + 1 = 0   

   :الصورة التربیعیة )  2

+   : الصورة التربیعیة لكثیرة الحدود ھي    +    ، ,  ,   ،   ≠   . أعداد حقیقیة  0

على ھذه الصورة ، وذلك بعد  xیمكن أن تكتب بعض كثیرات الحدود التي تتضمن المتغیر 
  . xبداللة  uتعریف 

یمكنك في بعض األحیان استعمال الصورة التربیعیة لحل معادالت كثیرات الحدود ذات درجات 
  . أكبر من الدرجة الثانیة 

  )  3مثال 
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−  18  : حل المعادلة التالیة باستعمال الصورة التربیعیة  21  + 3 = 0   

− (  3)2   استراتیجیة التكویر 7(3  ) + 3 = 0   2  − 7 + 3 = 0   

− 2)    :استراتیجیة اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى   1)( − 3) = 0   

  

=    التجزئة/ استراتیجیة التقسیم  =                       أو       3      

=  3   استراتیجیة التكویر 3                             3  =        = 1                                 =       = ±1                = ± √     

−  حلول المعادلة √       ,   √         , 1      ,   − 1   

  )  3تمرین 

−  4  : حل المعادلة التالیة باستعمال الصورة التربیعیة  8  + 3 = 0   

تم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً من  الحصة الثالثة: مالحظة 
المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل  التدریبات

  .االبتكاري المناسبة 

  143ص 14،  12،  8التمارین  :التقویم 
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  143ص  30،  25،  9التمارین  :الواجب المنزلي 

  )السابع ( تحضیر الدرس 

  نظریتا الباقي والعوامل / الموضوع 

  نظریة الباقي  / الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  ـ  یستخدم نظریة الباقي إلیجاد قیمة الدالة عند عدد معین  1

اإلجراءات التمھیدیة ـ االنتقال من ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
  ) ل الدوري ـ البدائل الرخیصة  مرحلة إلى أخرى ـ العم

  : المفردات 

  . ـ نظریة الباقي 

  . ـ التعویض التركیبي 

  . ـ نظریة العوامل 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

( ) اذا كانت  = −3  + 5 +   : أجب عما یأتي    4

+  3−)باستعمال القسمة التركیبیة ، أوجد ناتج )  1 5 + 4) ÷ ( −   ؟  (3

  ؟    (3) أوجد  )  2

  ؟ ماذا تالحظ ؟   (3) قارن بین باقي القسمة  وبین قیمة )  3

على  ( ) تساوي باقي قسمة   (3) من خالل اإلجابة على األسئلة السابقة نصل إلى أن قیمة   −    .نظریة الباقي ، وھذا یوضح   3

  : اجراءات التدریس 

  : مفاھیم أساسیة 

  p(r)، فإن الباقي ثابت ویساوي  r -xعلى    p(x)إذا قسمت كثیرة حدود  :  نظریة الباقي )  1
( ) : ، وكذلك  =  ( )       ∙    ( −  )  +  ( )         
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  الباقي     المقسوم علیھ      ناتج القسمة                   

  .   ( ) دالة كثیرة حدود تقل درجتھا بواحد عن درجة  ( ) حیث 

وھي طریقة .  التعویض التركیبيتسمى عملیة تطبیق نظریة الباقي باستعمال القسمة التركیبیة 
سھلة إلیجاد قیمة دالة عند عدد ، خاصة عندما تكون درجة كثیرة الحدود أكبر من الدرجة الثانیة 

 .  

  . یمكن استعمال التعویض التركیبي في الحاالت التي تكون فیھا حسابات التعویض المباشر معقدة 

  ) :  1مثال 

( ) إذا كانت               = 3  − 2  + 5 +   .        f(4)فأوجد    2

اإلجراءات التمھیدیة ، االنتقال من مرحلة إلى أخرى ، : سوف یتم استخدام االستراتیجیات التالیة 
   .العمل الدوري 

  التعویض التركیبي : الطریقة األولى 

   x-4یساوي باقي قسمة كثیرة الحدود على   f(4)بناًء على نظریة الباقي ، فإن 

    3               -2                0                          5                 2 

 

                   12                40                         160              660 

           3            10                  40                         165       ↓        662 

  

 ، فإنھ باستعمال التعویض التركیبي یكون  662بما أ ن باقي القسمة یساوي           

      (4) = 662  

   :استراتیجیة البدائل الرخیصة : الطریقة الثانیة 

( )   في دالة كثیرة الحدود  4بالعدد  xعوض عن : التعویض المباشر  = 3  − 2  + 5 + 2    (4) = 3(4) − 2(4) + 5(4) + 2   = 768 − 128 + 20 + 2 = 662   

(4) وعلیھ فإن  = وبذلك نكون قد توصلنا إلى اإلجابة نفسھا من خالل التعویض  662
  . المباشر 

4 
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( )           إذا كانت )  1تمرین  = 3  − 6  +  −   .    f(3)، فأوجد       11

  150ص 3،   2تمرین  :التقویم 

  150ص  8تمرین  :الواجب المنزلي 

  ) السابع (تابع  تحضیر الدرس 

  نظریتا الباقي والعوامل / الموضوع 

  نظریة العوامل : الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یستخدم نظریة العوامل للتحقق من أن ثنائیة حد عامالً من عوامل كثیرة حدود معطاة  1

اإلجراءات التمھیدیة ـ االنتقال من ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
  ) مرحلة إلى أخرى ـ العمل الدوري ـ التغذیة الراجعة 

  : اجراءات التدریس 

  : عوامل كثیرات الحدود 

÷ أوجد ناتج                                          ( + 3      2  − 3  − 17 + 30  

  ؟  p(r)كم یساوي باقي القسمة 

عند قسمة كثیرة حدود على ثنائي حد من عواملھا یكون ناتج القسمة كثیرة حدود تقل درجتھا 
  . بواحد عن درجة كثیرة الحدود األصلیة 

  عامل لكثیرة الحدود  x+3، وھذا یعني أن     f(-3)=0وبما أن باقي القسمة یساوي صفراً فإن 

     2  − 3  − 17 +    .نظریة العوامل وھذا یوضح     30

  

  : نظریة العوامل ) 2

− تكون ثنائیة الحد   .   p(r)=0إذا وفقط إذا كان  p(x)عامالً من عوامل كثیرة الحدود   

، وتعتبر نظریة   x-aعلى  fتساوي باقي قسمة كثیرة الحدود    f(a )تنص نظریة الباقي أن قیمة 
تساوي صفراً فإن  f(a)العوامل حالة خاصة من نظریة الباقي حیث تنص على أنھ إذا كانت قیمة 

x-a  عامل من عوامل كثیرة الحدود .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

199 

 

یمكن استعمال نظریة العوامل للتحقق من أن ثنائیة حد معینة عامل من عوامل كثیرة حدود 
  . ع عوامل كثیرة الحدود معطاة ، ویمكن استعمالھا أیضاَ لتحدید جمی

−  عامل من عوامل كثیرة الحدود   x-5حدد إذا كان )  2مثال  7  + 7 + 15  

  أم ال ، ثم أوجد عواملھ األخرى ،  استعمل نظریة العوامل والقسمة التركیبیة 

اإلجراءات التمھیدیة ، االنتقال من مرحلة إلى أخرى ، : یمكن استخدام االستراتیجیات التالیة
   .مل الدوري الع

    1               -7                7                          15                   

 

                   5                -10                         -15                

           1          -2                  -3                 ↓        0      

عامل لكثیرة الحدود وبالتالي یمكن تحلیل كثیرة   x-5بما أن باقي القسمة یساوي صفراً ، فإن 
−    : الحدود على النحو التالي  7  + 7 + 15 = ( − 5)(  − 2 − 3)     − 2 − 3 = ( + 1)( − 3)     − 7  + 7 + 15 = ( − 5)( + 1)( − 3)   

، وذلك بضرب العوامل ومقارنة كثیرة  التغذیة الراجعةاستراتیجیة یمكنك استخدام : التحقق 
  . الحدود الناتجة بكثیرة الحدود األصلیة 

  عامل من عوامل كثیرة الحدود x-2حدد إذا كان )  3تمرین 

   − 7  + 4 +   أم ال ، ثم أوجد عواملھا األخرى ؟   12

سیتم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً  الحصة الثالثة: ظة مالح
من التدریبات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل 

  .االبتكاري المناسبة 

  150ص  6،  4التمارین  :التقویم 

  150ص  19،  18التمارین  :الواجب المنزلي 

  

  

5 
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  )لثامن ا( تحضیر الدرس 

  الجذور واألصفار / الموضوع 

  النظریة األساسیة في الجبر / الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یحدد عدد جذور معادلة كثیرة حدود وأنواعھا  1

االستخالص ـ االنتقال / اإلجراءات التمھیدیة ـ الفصل ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري  2
  ) من مرحلة إلى أخرى ـ التغذیة الراجعة  

  : المفردات 

  . النظریة األساسیة في الجبر 

  : التمھید للدرس 

  : یقوم المعلم بطرح األسئلة التالیة 

( ) اذا كانت / س  =   + 5 +   : ن ما یلي أجب ع 6

  إلى عواملھا األولیة ؟    f(x)حلل الدالة )  1

  أوجد أصفار الدالة ؟ )  2

  ؟   xحدد نقاط تقاطع التمثیل البیاني للدالة مع محور )  3

  اكتب المعادلة المرتبطة بالدالة السابقة ؟ )  4

  أوجد جذور ھذه المعادلة ؟ )  5

ً أن صفر دالة مثل  وعند .   f(c)=0، حیث  cیمكن أن یكون أیة قیمة مثل   f(x)تعلمت سابقا
  .  xتمثیل الدالة بیانیاً تكون أصفارھا الحقیقیة ھي مقاطع المحور 

  : اجراءات التدریس 

  : مفاھیم أساسیة

 xوالمقاطع مع محور األصفار ، والعوامل ، والجذور ، 

( ) إذا كانت  =     + ⋯+    +   دالة كثیرة حدود ، فإن العبارات اآلتیة متكافئة    

• c  صفر للدالةp(x)  
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• c  جذر أو حل للمعادلةp(x)=0  
• x-c  عامل من عوامل كثیرة الحدود    + ⋯+    +     
 xمع المحور   p(x)ھي نقطة تقاطع تمثیل الدالة )  c,0( عدداً حقیقیاً ، فإن  cإذا كان  •

درجتھا أكبر من صفر من الممكن أن یكون لھا جذر حقیقي  عند حل معادلة كثیرة حدود
ویما أن ) . أي أن الجذور أعداد تخیلیة ( واحد أو أكثر ، وقد ال یوجد جذور حقیقیة 

األعداد الحقیقیة والتخیلیة جمیعھا تنتمي إلى مجموعة األعداد المركبة ، یمكن القول إن 
لھا جذر واحد مركب على األقل ، وھذه  أیة معادلة كثیرة حدود درجتھا أكبر من الصفر

  .  النظریة األساسیة في الجبرھي 
  

  : النظریة األساسیة في الجبر 
كل معادلة كثیرة حدود درجتھا أكبر من صفر لھا جذر واحد على األقل ینتمي إلى 

  .مجموعة األعداد المركبة 
+   (   : حل كل معادلة مما یأتي ، واذكر عدد جذورھا ونوعھا ) :  1مثال  6 + 9 = 0   

+ ) :استراتیجة االنتقال من مرحلة إلى أخرى   3) = 0  
+            :االستخالص / استراتیجة الفصل   3 = 0   = −3   

+ )بما أن العامل  جذر مكرر  3-مكرر مرتین في تحلیل كثیرة الحدود ، فإن   (3
  3-أي للمعادلة جذر حقیقي واحد مكرر مرتین ھو . مرتین 

  : یمكن استخدام استراتیجیة التغذیة الراجعة في عملیة التحقق من صحة الحل كما یلي 
جذر مكرر مرتین فال  3-، وبما أن    x= -3عندما  xالتمثیل البیاني للدالة یمس المحور 

  . یقطع التمثیل البیاني للدالة المحور بل یمسھ فقط 
   )   + 25 = 0   

+  )  :استراتیجیة اإلجراءات التمھیدیة القبلیة  25) = 0  
+     :االستخالص / استراتیجیة الفصل  25 = =              أو                         0 0     = −25    = ±√−25    = ±5    

,   5، وجذران تخیلیان ھما  0للمعادلة جذر حقیقي واحد ھو  −5   
  :استراتیجیة التغذیة الراجعة  : التحقق 

  .      x=0في نقطة واحدة عندما  xیقطع التمثیل البیاني للدالة المحور 

+  (1  : حل كل معادلة مما یأتي ، واذكر عدد جذورھا ونوعھا )   1تمرین  2 = 0   
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2)   − 16 = 0   

والنتیجة اآلتیة للنظریة األساسیة في . الحظ أن عدد حلول كل معادلة یساوي درجة كثیرة الحدود 
  . الجبر تصف العالقة بین درجة معادلة كثیرة الحدود وعدد جذورھا 

   :نتیجة للنظریة األساسیة في الجبر 

فقط من الجذور المركبة بما في ذلك الجذور  nالعدد  nیكون لمعادلة كثیرة الحدود من الدرجة 
  . المكررة 

  158ص  20، 1 7:الواجب المنزلي                  157ص  2،  1 :التقویم 

  ) الثامن ( تابع تحضیر الدرس 

  الجذور واألصفار / الموضوع 

  قانون دیكارت / الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد أصفار دالة كثیرة حدود باستعمال قانون دیكارت  1

  ) استراتیجیة تغیر الخصائص ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2

  : اجراءات التدریس 

   :قانون دیكارت لإلشارات 

( ) إذا كانت  =     + ⋯+    + دالة كثیرة حدود معامالت حدودھا أعداد    
  : حقیقیة فإن 

یساوي عدد مرات تغیر إشارة معامالت    p(x)عدد األصفار الحقیقیة الموجبة للدالة  •
 . ، أو أقل منھ بعدد زوجي   p(x)حدود الدالة 

یساوي عدد مرات تغیر إشارة معامالت حدود   p(x)عدد األصفار الحقیقیة السالبة للدالة  •
 . ، أو أقل منھ بعدد زوجي   p(-x)الدالة 

( )   : والسالبة ، والتخیلیة للدالة ، اذكر العدد الممكن لألصفار الحقیقیة الموجبة )  2مثال  =   + 3  − 4  − 6  +   − 8 + 5   

ولتحدید العدد . أو تخیلیة أو كلیھما  أصفار حقیقیة 6، فإن لھا  6تساوي  f (x)بما أن درجة الدالة 
  . الممكن لألصفار الحقیقیة ونوعھا استعمل قانون دیكارت لإلشارات 

      f(x)احسب عدد مرات تغیر إشارة معامالت الدالة 
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 ( ) =   + 3  − 4  − 6  +   − 8 + 5   

  ال  نعم  نعم        نعم         نعم        ال                              

   استراتیجة تغیر الخصائص

 4: تغیرات في إشارة المعامالت ، لذا فإن عدد األصفار الحقیقیة الموجبة سیكون  4نجد أن ھناك 
  0أو  2أو 

( )       f(-x)احسب عدد مرات تغیر إشارة معامالت الدالة   = (− ) + 3(− ) − 4(− ) − 6(− ) + (− ) − 8(− ) + 5   =   − 3  − 4  + 6  +   + 8 + 5   

  ال       ال       ال         نعم        ال         نعم                                 

   0أو  2نجد أن ھناك تغیرین في إشارة المعامالت ، لذا فإن عدد األصفار الحقیقیة السالبة سیكون 

   .استراتیجیة تغیر الخصائص وذلك باستخدام 

  . أنشىء جدوالً یبین عدد الجذور الحقیقیة والتخیلیة الممكنة 

عدد األصفار الحقیقیة 
  الموجبة

عدد األصفار الحقیقیة 
  السالبة 

  مجموع عدد األصفار   عدد األصفار التخیلیة 

4 2 0 6 
4 0 2 6  
2 2 2 6  
2 0 4 6  
0 2 4 6  
0 0 6 6  

( )ℎ  :والسالبة ، والتخیلیة للدالة ، الحقیقیة الموجبة اذكر العدد الممكن لألصفار )  2تمرین  = 2  +   + 3  − 4  −  + 9   

   :نظریة األعداد المركبة المترافقة 

صفراً لدالة كثیرة حدود معامالت حدودھا أعداد  a+biعددین حقیقیین ، وكان   a , bإذا كان 
  . صفراَ للدالة أیضاً   a-biفإن . حقیقیة 

عندما تعطى جمیع أصفار دالة كثیرة حدود ویطلب إلیك تحدید الدالة ، حَول األصفار إلى عوامل 
. ، ثم اضرب جمیع العوامل في بعضھا البعض لتحصل على دالة كثیرة الحدود المطلوبة 

سیتم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً  الحصة الثالثة: مالحظة 
بات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل من التدری

  .االبتكاري المناسبة 
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  )التاسع ( تحضیر الدرس 

  نظریة الصفر النسبي / الموضوع 

  نظریة الصفر النسبي / الحصة األولى 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . نظریة الصفر النسبي إلیجاد األعداد التي تحققھا ھذه النظریةیستخدم ـ  1

االنتقال من مرحلة إلى أخرى ـ ( ـ یستخدم استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
  ) العمل الدوري 

  : المفردات 

  . ـ نظریة الصفر النسبي 

  : اجراءات التدریس 

  : تحدید األصفار النسبیة 

جمیع األصفار الممكنة لدالة كثیرة حدود من خالل التعویض التركیبي لیست إن عملیة اختبار 
وإذا . على اختیار بعض األعداد النسبیة الختبارھا  الصفر النسبيوتساعد نظریة . عملیة سھلة 

  . ، تستعمل نتیجة النظریة الختیار بعض األصفار  1كان المعامل الرئیس للدالة 

  : مفاھیم أساسیة 

  :الصفر النسبي نظریة 

دالة كثیرة حدود معامالت حدودھا أعداد صحیحة ، فإن أي صفر نسبي للدالة ،   f(x)إذا كانت 
f(x)   في أبسط صورة حیث     سیكون على صورة العدد النسبيp  ، أحد عوامل الحد الثابتq 

  . أحد عوامل المعامل الرئیس 

  : نتیجة نظریة الصفر النسبي 

،  1دالة كثیرة حدود معامالت حدودھا أعداد صحیحة ، والمعامل الرئیس لھا   f(x)إذا كانت 
ون أحد عوامل الحد یجب أن یك  f(x)وحدھا الثابت ال یساوي صفراً ، فإن أي صفر نسبي للدالة 

  . الثابت 

توفر نظریة الصفر النسبي معلومات عن األصفار النسبیة لدوال كثیرات الحدود ذات المعامالت 
وتعطي ھذه النظریة األعداد التي یمكن أن تكون أصفاراً نسبیة لكثیرة الحدود ، ومن . یحة الصح

  . الممكن أن ال یكون ھنالك أصفاراً نسبیة 
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  )  1مثال 

  : اكتب جمیع األعداد النسبیة التي تحددھا نظریة الصفر النسبي لكل من الدوال اآلتیة 

+  4 (    :استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى    − 2  − 5  + 8 + 16   

=   16عوامل العدد  ±1, ±2, ±4, ±8, ±16   

=   4دد عوامل الع ±1, ±2, ±4   

   :استراتیجیة العمل الدوري 

  : في أبسط صورة     اكتب القیم الممكنة التي تحققھا نظریة الصفر النسبي   

  = ±1, ±2, ±4, ±8, ±16, ±     , ±     

   )  ( ) =   − 2  + 5 + 12    = ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±12    = ±1   

=    : القیم الممكنة التي تحققھا نظریة الصفر النسبي  ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±12   

  162ص  2،  1 :التقویم 

  163ص  11،  10   : الواجب المنزلي 
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  )التاسع ( تابع تحضیر الدرس 

  نظریة الصفر الصفر النسبي / الموضوع 

  إیجاد األصفار النسبیة / الحصة الثانیة 

  : األھداف اإلجرائیة 

  : یتوقع من الطالب في نھایة الدرس أن 

  . ـ یوجد جمیع األصفار النسبیة لدالة كثیرة حدود  1

استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى ( ـ یطبق استراتیجیات الحل االبتكاري المناسبة للدرس  2
أخرى ـ استراتیجیة العمل الدوري ـ استراتیجیة النبذ وتجدید الحیاة ـ استراتیجیة تغیر 

  ) الخصائص

  : اجراءات التدریس 

  : إیجاد األصفار النسبیة 

یمكنك اختبار كل عدد باستعمال التعویض التركیبي ، عندما تكتب جمیع األعداد النسبیة ، 
  .واستعمال الطرائق األخرى التي تعلمتھا إلیجاد أصفار الدالة 

( )   : أوجد جمیع األصفار النسبیة لكل دالة فیما یأتي : مثال  =   + 10  + 31 + 30   

   :استراتیجیة االنتقال من مرحلة إلى أخرى ، العمل الدوري 

=    30لذا فإن األعداد النسبیة الممكنة ھي عوامل العدد  1المعامل الرئیس یساوي  p = ±1, ±2, ±3, ±5, ±30, ±15, ±10, ±6   

   :استراتیجیة النبذ وتجدید الحیاة 

  f(x)حسب قانون دیكارت ال یوجد أصفار حقیقیة موجبة لعدم تغیر إشارات الدالة 

  . لموجبة التي تحققھا نظریة الصفر النسبي وبالتالي یتم استبعد جمیع األعداد النسبیة ا

  f(-x)نوجد 

( −)    :استراتیجیة تغیر الخصائص  = −  + 10  − 31 + 30   

   :استراتیجیة النبذ وتجدید الحیاة 
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  . تغیرت ثالثة مرات وبالتالي یوجد ثالثة أصفار حقیقیة سالبة   f(-x)الحظ أن إشارات الدالة 

  . أنشئ جدوالً للقسمة التركیبیة ، واختبر القیم الممكنة 

30 31 10 1 P 
8 22 9 1 -1  
0 15 8 1 -2 
0 10 7 1 -3  
0 6  5 1 -5 

أصفار للدالة وحیث أن عدد األصفار الممكنة للدالة ثالثة        5-   ,     3-  ,  2-بما أن األعداد 
  . أصفار كما ذكرنا سابقاً فال داعي الختبار بقیة القیم 

  5-,     3-    ,   2- أصفار الدالة ھي       

( )   : أوجد جمیع األصفار النسبیة لكل دالة فیما یأتي : تمرین  =   +   − 8 − 8   

  : الواجب المنزلي 

   162صفحة      10   ,    4:  الكتاب المدرسي  

سیتم تقسیم  الطالب إلى مجموعات وتوزیع أوراق عمل تتضمن عدداً  الحصة الثالثة: مالحظة 
من التدریبات المختارة ، ویطلب من كل مجموعة حل ھذه التدریبات باستخدام استراتیجیات الحل 

  و.االبتكاري المناسبة 

  162ص  4تمرین  :التقویم 

  162ص  20تمرین  :الواجب المنزلي 
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  )  7( ملحق رقم                               

الخطابات الرسمیة لتطبیق 
  الدراسة 
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