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تقديم. 

مفهوم الخطأ. 

مصادر األخطاء 

أصناف االخطاء و أسبابها. 

أساليب معالجة األخطاء الشائعة. 

قائمة ببعض األخطاء المقترحة. 

خاتمة. 
 

 



 تقديم

ينبغي أن يبدأ المدرس من حيث "التالية  يالديداكتيكيةإيمانا بالمسلمة 

لتسليط الضوء حول أخطاء المتعلمين  ا العرضهذتأتي " يوجد المتعلم

الخطأ عموما ظاهرة بيداغوجية مهمة باعتبار في مادة الرياضيات 

الرياضيات من خالل تراكم تجربته يصبح قادرا على تنبئ فمدرس 

األخطاء التي قد ترتكب من طرف المتعلمين في مادة الرياضيات في 

 :مناسبات مختلفة تتجلى في

األجوبة الشفوية للمتعلمين على األسئلة المطروحة خالل الفصل 

الواجبات و الفروض المنزلية والفروض المحروسة 

 التي تعطي فكرة حول بعض االخطاء التي يمكن وصفها  االشهاديةاالمتحانات

 الشائعة باالخطاء

 

 

 

 



    

 

 مفهوم الخطأ
 

 :أعطي للخطأ تعاريف عدة وسنقتصر على التعريفين التاليين

 العكسخاطئ او  ماهوحالة ذهنية او فعل عقلي يعتبر صائبا. 

 اثر معرفة سابقة كانت ذات اهمية وناجحة و اصبحت خاطئة او

 .مالئمةغير 

 التقليدية البيداغوجيات منوفي الجدول التالي موقف كل 

 الحديثة من الخطأ والبيداغوجيات

 



  

 

ويطلق الخطأ الشائع في الرياضيات على الخطأ الذي يتردد كثيرا بين المتعلمين، 

وتتجلى اهمية معرفة األخطاء الشائعة لدى المتعلمين في مساعدة المدرسين 

وواضعو البرامج الدراسية ومؤلفو الكتب المدرسية على العمل على مواجهة هذه 

 أو عالجية/األخطاء من خالل وضع استراتيجية وقائية و



 مصادر االخطاء

 مصدر نمائي

 ابستمولوجيمصدر 

 مصدرنمائي

 مصدر تعاقدي



 و أسبابها األخطاء أصناف

 أسبابها األخطاء أصناف

 

 

  

  

  

 متصلة بالمدرس

  

 للتعليم  سريعنسق 

غير مناسب لألنشطة اختيار 

 والوسائل  تنويع الطرائقعدم 

 عدم القدرة على التواصل 

 انعدام التوازن الوجداني 

 تصور سلبي للهوية المهنية 

 سلبي للمتعلمتصور 
  



 

 

 

 

 

 

 

 سبابهاأ األخطاء أصناف

 

 

  

  

  

 المتصلة بالمتعلم

  

غياب االنتباه 

ضعف الدافعية 

عدم  التواصل 

ضعف في المعارف  و القدرات الذهنية 

مرض 

حالة اجتماعية متوترة 
  



 سبابهاأ األخطاء أصناف

 

  

 المتصلة بالمعرفة

  

  الذهني للمتعلم  تجاوز المستوى 

 المتعلم ميوالت  عدم التالؤم مع 

 صعوبة المعارف 
  



 معالجة األخطاء الشائعةأساليب 

, في هذه الفقرة سوف نحدد بعض طرق و أساليب معالجة األخطاء الشائعة

و التقويم و األساليب التي تساعد اإلعداد بالطرق فتزويد األستاذ في مرحلة 

على تقديم الرياضيات بأسلوب مبني على الفهم مستخدما الوسائل التعليمية 

المناسبة و ربط الرياضيات بالحياة اليومية للتلميذ حتى يكون لها معنى 

كما العمل على معالجة ما قد يشكل خطرا على المتعلم من تصوراته . لديهم

 :، لذلك وجب الحال على المدرس أن يراعي في متعلمه ما يليتمثالتهو 

 أساليب معالجة األخطاء الشائعة



 أن يكون بناء العمليات الرياضية مبني على الفهم. 

  تدريب التالميذ على اكتساب مهارات في العمليات األساسية. 

  مالحظة التالميذ مالحظة دقيقة حتى يكشف الخطأ ويصححه بنفسه ويحاول

 .     عالجه

  العمل على ضبط المكتسبات القبلية لدى المتعلم فهذه األخيرة هي السبب األكبر

 .في ارتكاب المتعلم للخطأ

  ربط العمليات الحسابية ببعضها البعض حتى ترسخ العملية القديمة و تفهم

 .العملية الجديدة

  مناقشة التالميذ و توجههم و جعل دور المتعلم إيجابيا عند حل التمارين و

 .   األمثلة و مناقشة الحل و إدراك الخطأ



 قائمة بعض األخطاء المقترحة



 الخاتمة

لدراسة خطأ من األخطاء السابقة يمكن االعتماد على المحاور 

 :التالية

oتحديد الخطأ. 

oمجاله بالتدقيق. 

oصنفه. 

oأسبابه المحتملة. 

oوضعية المعالجة. 

oطريقة المعالجة. 



 مراجع

 االنترنت 

 االستاذ المرشد -ملف تكويني خاص بشعبة الرياضيات

 التربوي علي تاموسيت


