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عالج صعوبات تعلم وحدتى األعداد الطبيعية واملعادالت لدى تالميـذ الصـف اخلـامس    "هدف هذا البحث 
الطبيعية  األعدادولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بإعداد برنامج حاسويب لوحديت "، الرياضياالبتدائي، وتنمية حسهم 

لتلميذ، كما مت اعداد اختبار التحصيل املعريف واختبار احلـس الرياضـي،   لمعلم ودليل ال واملعادالت، وايضا اعداد دليل
وقد مت تطبيق هذه املواد واألدوات تطبيقًا استطالعيا على جمموعة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي؛ للوقـوف علـى   

مدرسيت الكولـة االبتدائيـة    ) تلميذًا وتلميذةً من تالميذ٣٦وقد تكونت جمموعة البحث من ( مناسبتها للتطبيق النهائي.
اجلديدة والذكر احلكيم االبتدائية من مدارس ادارة امخيم التعليمية مبحافظة سوهاج الذين يعانون من صعوبات بوحـديت  
األعداد الطبيعية واملعادالت، وقد مت حتديدهم بتطبيق اختبار التحصيل املعريف واختبار احلس الرياضي قبليا على التالميـذ  

لبحث، مث أعطيت للتالميذ جرعات عالجية باستخدام الربنامج كل حسب أوجه الصعوبة لديه، وبعد االنتـهاء  جمموعة ا
امث معاجلة البيانات  امن دراسة الربنامج مت تطبيق ادوات القياس بعديوقد توصل البحـث إىل ، وحتليلها وتفسريها احصائي 

درجات تالميذ الصف اخلامس االبتـدائي ذوي   رتب متوسطيبني ) ٠,٠٥( داللة مستوي عندوجود فرق دال احصائيا 
 الرياضياختبار احلس على متوسطي درجات تالميذ وبني  املعريف التحصيلختبار ا علىصعوبات التعلم (جمموعة البحث) 

املقترحة ويف ضوء نتائج البحث قُدمت بعض التوصيات واالحباث ، لصاحل التطبيق البعدي، والبعدي، القبليبني التطبيقني 
  اليت قد تفيد يف جمال تعلم الرياضيات.
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Abstract 
The purposes of this research is to remedy the learning disabilities in the two units of 

natural numbers and equations for the fifth grade primary school pupils and develop their 
mathematical sense. To achieve this purposes, the researcher  prepared a computerized 
program for the two units of natural numbers and equations, as well as the preparation of the 
teacher's guide and the student's ones. The cognitive achievement test and the mathematical 
sense ones are also prepared and applied its final on a group of fifth graders pupils. The 
research group was selected of (36) pupils of Al-Kula Primary School and Al-Zekr Al-Hakim 
Primary School of the Akhmim Educational Administration in Sohag Governorate, who 
suffers from learning disabilities in the units of natural numbers and equations. They ware 
selected by the pre application of the cognitive achievement test, and the mathematical sense 
test, then, the pupils are given remedying doses using the computerized program according to 
their disabilities. After finish studying the program, the measuring tools are post applied, and 
the data is processed, to analyze and discuss it. The research reached There is a statistically 
significant difference at level (0.05) among the average scores of the fifth grade pupils with 
learning disabilities (the research group) on the achievement test and the mathematical sense 
test between the pre and post applications in favor of the post application. The research's 
results have preceded some recommendations and proposal that may be useful in the field of 
learning mathematics. 
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