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  رداتـــــمفلا

  

  الصفحة                الموضوع

 ٢             اھداف تدریس الریاضیات  -
 ٤             مكونات المعرفة الریاضیة -

  ٤                       المفھوم الریاضي 

     ٧                 التعمیم الریاضي 

  ٨                 المھارة الریاضیة 

  ٨                 المسألة الریاضیة

    ١٠          الریاضیةاستراتیجیة حل المسألة 

   ١٢              طرائق التدریس  -

   ١٢                طریقة المحاضرة

  ١٤                طریقة االكتشاف 

  ١٧                طریقة المناقشة

  ٢٠                طریقة االلعاب 

  ٢٦                طریقة االستقصاء

  ٣٢            التقویم في الریاضیات -
 ٣٥                الخطة الیومیة -
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  :الریاضیات اھداف تدریس 

  .ھو الناتج المرغوب فیھ الذي یسعى النظام التربوي للوصول الیھ:  الھدف التربوي

  .ھو النتیجھ النھائیة لللعملیة التربویة: او

  .ھو الغایة التي تسعى المدرسة من خالل مناھجھا لتحقیقھا: او

  :مستوى االھداف التربویة

وھي غایات بعیدة المدى تمثل السیاسة التربویة العامة  :االھداف التربویة العامة - ١
وتشیر الى تغیرات ، وھي اھداف تصف بالعومیة ولشمولیة والتجرید ، للدولة 

 .كبرى منتظرة في سلوك الطالب 
ً  :اھداف تربوي مدرسیة  - ٢ ً من المستوى االول واقل تجریدا ، وھي اكثر تخصصا

ة خالل اي فترة زمنیة دراسیة التي ویشمل االحداث التعلیمیة العامة والخاص
 .تخص اھداف اجتماعیة محدوده تبغي المدرسة تحقیقھا

 .لحقل علمي دراسي معین في مرحلة دراسیة معینة :اھداف تربویة نھجیة  - ٣
 .وھي تخص صف دراسي معین  :اھداف تربویة خاصة - ٤
وھي اھداف محددة ، وھي اھداف خاصة بالدرس الواحد  :اھداف سلوكیة  - ٥

  .تتناول سلوكیات واستجابات الطالب العقلیة والحركیة واالنفعالیة دقیقة  بصورة

  :االھداف العامة في تدریس الریاضیات 

  :وھي، وتشقق من االھداف العامة لوزارتي التربیة والتعلیم العالي 

 ).اكتساب المعلومات الریاضیة(اھداف تتعلق بفھم اساسیات الریاضیات  - ١
 .المھارات الریاضیة واكتسابھا اھداف تتعلق بتنمیة  - ٢
 .اھداف تتعلق باكتساب اسالیب التفكیر وحل المشكالت  - ٣
 .اھداف وجدانیة تتعلق بتحقیق الجمال الریاضي وتكوین االتجاھات االیجابیة - ٤

  :االھداف السلوكیة في تدریس الریاضیات 

وھو ناتج تعلیمي یؤدي الى تطبیق سلوك مرغوب لدى  :الھدف السلوكي -
 .ین في موقف تدریسي محددالمتعلم
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 : صیاغة الھدف السلوكي  -

الخبرة التعلیمیة ) + المتعلم(الطالب ) + فعل سلوكي(فعل مضارع یمكن قیاسھ + أن 
  )).إن أمكن(معبار لالداء (الحد االدنى لالداء ) + المحتوى الریاضي(

  .ان یحلل الطالب الحدودیة الثالثیة بطریقة التجربة : مثال 

  ).ھنا رفع شرط المعیار(یحلل الطالب الحدودیة الثالثیة أن : او

  )٣٨ - ٢٨:  ٢٠٠٨،الكبیسي (                 

  :لالھداف السلوكیة  )بلوم واخرون(مجاالت 

 .ویشمل االھداف والنتادات العقلیة كالمعرفة والفھم  :المجال المعرفي  - ١

االكثر  مستویات متتدرجة في ترتیب تصاعدي حرفي من البسیط الى) ٦(ویتضمن 
ً لالنشطة العقلیة    .وكل مستوى یتضمن المستوى الذي قبلھ ایضاً ، تعقیدا

  :وھذه المستویات ھي 

ً  :التذكر  - ویتمثل بالقدرة على تذكر المعلومات والمعارف التي نم تعلمھا سابقا
 :ومن افعالھ السلوكیة 

  .....، یُعرف ، یذكر ، یتعرف على 

  ) .التطبیق(الدالة  ان یتعرف الطالب على مفھوم: مثال 

ً یستطیع تطبیقھ واظھاره  :االستیعاب  - ویتمثل في القدرة على فھم معنى المادة فھما
 . عن طریق الترجمة او التفسیر او اعادة الصیاغة 

  :ومن افعالھ السلوكیة 

  .....، یلخص ، یعطي مثال ، یعبر صیاغة ، ) یذكر السبب(یعلل ، یترجم 

ً لعالقة انعكاسیة وغیر متناظرة ان یعطي الطالب : مثال    .مثاال

 .على استخدام ما تعلمھ في مواقف جدیدة ویتمثل في قدرة المتعلم : التطبیق  -

  :ومن افعالھ السلوكیة 

  .......، یبین ، یرسم ، یجد ، یستخدم ، یحلل 

  .غیر متباینة  ١+  ٢س= ان یبین الطالب ان الدالة ص : مثال 
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ویتمثل في القدرة على تفكیك فكرة او تجزئتھا الى مكوناتھا وادراك  :التحلیل  -
 .العالقات بین االجزاء من اجل فھم البنیة التنظیمیة لھا 

  :ومن افعالھ السلوكیة 

  .....، ) بالتجاه المعاكس (یبرھن ، ) بالتناقض(یبرھن ، یكتشف ، یستنتج 

  .ان یجد الطالب الخطأ في برھان معین : مثال 

ویتمثل في التولیف بین العناصر واالجزاء لتكوین كل جدید یتمیز :ركیب الت -
 . بالصالة واالبداع 

  :ومن افعالھ السلوكیة 

  .....، ینظم ، یصمم ، یشتق ، یبرھن 

  .ان یبرھن الطالب مسألة معینة باالسلوب المباشر : مثال 

رات مناسبة في ویتمثل بقدرة المتعلم على اصدار احكام او اتخاذ قرا :التقویم  -
 .ضوء معاییر معینة على الحلول واالفكار 

  :ومن االفعال السلوكیة 

  ....، ) بین طریقتین في الحل(یقارن ، یبدىء رایھ ، یحكم على 

  .ان یحكم الطالب على افضل طریقة لحل معادلتین من الدرجة االولى بمتغیرین  :مثال 

 ) :المھاري(حركي  -المجال النفس - ٢

  .یستخدم الطالب المسطرة والفرجال في تنصیف قطعة مستقیم أن : مثال 

 ) :االنفعالي(المجال الوجداني  - ٣

  .أن یبدي الطالب رغبتھ في قراءة موضوع علمي  :مثال 

  ...غیر مكتملة).  ٨٨ – ٧٩:  ٢٠٠٦، الھویدي (        
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  :مالحظة 

عند صیاغة ھنالك افعال الیمكن او یصعب مالحظتھا وقیاسھا وال ینصح استخدامھا 
  :ومنھا ،االغراض السلوكیة 

ف  ْ َعر   .یألف ، یفھم ، یدرك ، یتقبل ، یجید ، یتذوق ، یستمتع ، ی

  مكونات المعرفة الریاضیة

  -:یتكون منھج الریاضیات من اربعة عناصر رئیسیة ھي

 ٠المفاھیم الریاضیة - ١
 ٠التعمیمات الریاضیة - ٢
 ٠المھارات والخوارزمیة الریاضیة - ٣
 ٠واسالیب التفكیر المسائل الریاضیة - ٤

  
تكونت لدى الفرد كنتیجة تعمیم خواص ، )مجردة (صورة ذھنیة : المفھوم  -

 .وصفات مشتركة بین مجموعة من العناصر 
 

تكونت لدى الفرد كنتیجة تعمیم ، )مجردة (صورة ذھنیة : المفھوم الریاضي  -
 خواص وصفات مشتركة بین مجموعة من المواقف الریاضیة وتحدید مااذا

  ٠او لیست امثلة على ھذه الصورة الذھنیة امثلة كانت
  

، العدد الزوجي، العدد االولي، المربع، المثلث: ومن امثلة المفاھیم في الریاضیات
  ، األس،العنصرالمحاید، التجمیع، االبدال، المضاعف، القاسم

  ٠األساس
  .یمكن تمثیلھ بمجموعة مكونة من ثالث عناصر) ٣(العدد  - / مثال

  .یمكن تمثیلھا بنموذج ریاضي وھو الرسم البیاني للدالةالدالة  -
  .المثلث ھو الشكل الذي لھ ثالث اضالع وزوایا -

  :قیاس المفھوم
 ٠التعرف على معنى المفھوم - ١
 ٠ذكر خواص المفھوم - ٢
 ٠) ٦٥,٢٠٠٣بدوي (استخدام المفھوم  - ٣
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  :عناصر المفھوم ھي

تلك الصفات الممیزة الحاالت أو المواقف الریاضیة التي تم: أمثلة المفھوم - ١
 ٠للمفھوم

 ٠المصطلح الذي یطلق على المفھوم: اسم المفھوم - ٢
من حیث الشروط (وھو عبارة تصف المفھوم وصفا محددا : تعریف المفھوم - ٣

 ٠)الضروریة والكافیة لتكوین المفھوم

  :المفاھیم الریاضیة) تصنیف(انواع 

اي انھ یرتبط باالشیاء ، او مشاھدتھ ھو الذي یمكن مالحظتھ :المفھوم الحسي - ١
 .الدائرة، المربع ،مثل متوازي المستطیالت . المادیة 

اي انھ ال یمكن مالحظة ، ھو المفھوم الداللي غیر الحسي:  المفھوم المجرد - ٢
ومعظم ، الدالة، مثل مفھوم العدد النسبي. ومشاھدة مجموعة االسناد لھ 

 .ة المفاھیم الریاضیة تعتبر مفاھیم مجرد

  :المفاھیم الریاضیة ) تدریس(استراتیجیات تعلیم

مجموعة متتابعة من الحركات بالتي یقوم بھا المتعلم والتالمیذ :المفھوم باالستراتیجیة ھنا
ومن االستراتیجیات الشائعة في تدریس المفاھیم . اثناء تعلیم وتعلم المفھوم الریاضي 

  :الریاضیة ھي

 ).المثال ، مثال ، تعریف (استراتیجیة  - ١
 ).مثال ، تعریف (استراتیجیة  - ٢
 ).تعریف ، مثال (استراتیجیة  - ٣
 ).تعریف ، المثال ، مثال(استراتیجیة  - ٤
 ).المثال، مثال (استراتیجیة  - ٥
 ).امثلة انتمائیة(استراتیجیة  - ٦
 ).المثال ، تعریف ، مثال (استراتیجیة  - ٧

  :تحركات تدریس المفاھیم 

تي یقوم بھا المعلم لتعلیم الطالب المفاھیم ھنالك عدد من االجرائات اوالتصرفات ال
  .ھذه االجراءات او التصرفات تسمى تحركات تدریس المفاھیم، الریاضیة 

 –اسم المفھوم (في ھذا االجراء یقوم المعلم بأعطاء المفھوم   :تحرك التعریف - ١
ویعد من اكثر التحركات شیوعا  ٠تفسیرا وشرحا لغویا یوضح معناه) المصطلح
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وعلى  ٠واكثرھا دقة في تحدید المفھوم، ولة في االستخداممال وسھفي االستع
إال انھ لیس ، الرغم من اھمیة التعریف ودوره في تحدید المفھوم وتوضیحھ

ضروریا في تكوین المفھوم وال في استخدامھ طالما إن المفھوم موضحا بطریقة 
  ٠إجرائیةوأمثلة توضیحیة

على ان ، مثال أو أكثر على المفھوم) إعطاء(یقوم المعلم بتقدیم  :تحرك المثال - ٢
فمثال عند تدریس مفھوم العدد  ٠تتوفر في كل مثال جمیع خصائص المفھوم

  ٠ ٢، ٣: االولي یعطي المعلم أمثلة على العدد االولي مثل 
  

أو  الحالة أو النموذج التي ال یتوفر فیھا خاصیة( یقصد بالالمثال: تحرك الالمثال - ٣
وتحرك الالمثال یعني تقدیم مثال او اكثر الینتمي  )أكثر من خصائص المفھوم

العدد الذي (في مفھوم العدد الزوجي :مثال ٠اي إنھا أمثلة عن عدم انتماء، للمفھوم
ال أمثلة على العدد  ٤٩، ٧، ٣تكون االعداد ) یقبل القسمة على أثنین بدون باقي

  ٠الزوجي
   ٠تحرك التدریب - ٤

  :جیة تدریس عدد اولياستراتی

   .العدد االولي : المفھوم

  .العدد االولي ھو عدد طبیعي لھ عامالن مختلفان فقط: تحرك التعریف  -

  ).اعداد اولیة.( ١١، ٧، ٥، ٣، ٢:تحرك المثال  -

  ).اعداد غیر اولیة(٩، ٨، ٦، ٤،  ٠): امثلة عدم انتماء،سلبیة ،امثلة مضادة (الالمثال  -

ً اولیاً  :تحرك التدریب -   ؟)٤٣، ٥٤٣، ١٠٥، ١٤(اي من االعداد االتیة یمثل عددا

  .انھ عبارة عن جملة خبریة تحدد عالقة بین مفھومین او اكثر :التعمیم الریاضي.٢

  -:انواع التعمیمات الریاضیة

 .عبارة ریاضیة یتم برھنتھا او استنتاجھا او استنباطھا او اكتشافھا - ١

  - :وتصنف الى

 ٠)حقیقیة( ٣٥=  ٧×٥ : مثال  ⟸حقیقیة  §
 °180 =مجموع قیاسات الزوایا الداخلیة في المثلث : مثال  ⟸مبرھنة  §

 ٠)مبرھنة(
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  عند الضرب تجمع االسس لنفس االساسات       : مثال   ⟸قانون   §
 ٠)قانون( ن+مأ × مأ
 قاعدة مفكوك الفرق بین مربعین: مثال  ⟸قاعدة    §

  )قاعدة()  ب+أ)(ب-أ= ( ) ٢ب – ٢أ(
 - :ریاضیة مسلم بصحتھا عبارة  - ٢

مثال كل نقطتین مختلفتین في المستوى تحددان مستقیم واحد  ⟸المسلمات  - ١
  ٠)مسلمة(فقط 

  ٠)بدیھیة(مثال الكل اكبر من الجزء  ⟸البدیھیات  - ٢

  :یتم تدریس التعمیمات الریاضیة غالبا بطریقتین: تدریس التعمیمات الریاضیة

 :وخطواتھا ، طریقة العرض - ١
تتضمن ھذه ، حیث یعطي المعلم مقدمة تمھیدیة عن التعمیم المراد تدریسھ :التقدیم  - أ

 أو الھدف من تعلمھ أو اقناع التالمیذ باھمیتھ، التعمیم) عنوان(المقدمة أسم 
   ٠الیجاد دافع لدیھم للتعلم

 وقد تكون الصیاغة،في ھذه الخطوة یقدم المعلم نص التعمیم :صیاغة التعمیم  -  ب
 ٠لفظیة او رمزیة

امثلة ، حیث یقدم المعلم مثاال او اكثر على التعمیم واستخدامھ: ء امثلةاعطا  -  ت
  ٠)ان امكن(مضادة 

  ٠في ھذه الخطوة یوضح المعلم المفاھیم واالفكار التي یتضمنھا التعمیم: التفسیر  -  ث
في ھذه الخطوة یقوم المعلم بتقدیم الدلیل على صحة التعمیم بالوسیلة : رالتبری  - ج

  ٠برھنة أو االشكال أو الطرق العلمیةكال، المناسبة للطالب
 

یتم في ھذه الطریقة تأخیر خطوة صیاغة التعمیم الى المرحلة : االكتشاف الموجھھ  - ٢
  ٠االخیرة 

 :خطواتھا و
 ٠التقدیم - ١
  ٠اعطاء امثلة - ٢
  ٠التفسیر - ٣
  ٠التبریر - ٤
  ٠صیاغة التعمیم - ٥

  ؟)الموجھھطریقة االكتشاف (ما مجموع الزوایا الداخلیة الي مضلع : مثال 



- ٩  - 
 

 °١٨٠ = مثلثاي مجموع زوایا  -
 °١٨٠×٢= مجموع زوایا الشكل الرباعي  -
 °١٨٠×٣ =) الشكل الخماسي(مجموع زوایا المخمس  -
 °١٨٠×)٢-ن= (فأن مجموع زوایا اي مضلع عدد اضالعھ ن -

  .؟ تدریب تطبیق القانون)١٠(ما مجموع زوایا مضلع عدد اضالعھ / تدریب 

         )١٨٠× ٨=  °١٨٠×) ٢-١٠°   

اختر احد الدروس الواردة في كتاب الطالب ألحد الصفوف : نشاط
وحدد ، ثم حدد المفاھیم وصنفھا حسب نوع المفھوم) السادس االبتدائي،الخامس،الرابع(

   ٠التعامیم الواردة في الدرس

   ٠)تعمیم(وكل خاصیة ، )مفھوم(كل صفة 

  

   ٠لمفھوم الریاضي الخاص بكماالمقصود بالألمثال؟ واعطي ل:  H.Wواجب 

یقصد بالألمثال الحالة أو النموذج التي ال یتوفر فیھا خاصیة أو أكثر من  :الجواب
   ٠خصائص المفھوم

تعرف بأنھا القدرة على القیام بالعملیات الریاضیة بسرعة ودقة  :المھارات الریاضیة - ٣
  ٠وفھم واتقان

وقد تكون مھارات  ٠مثل حل المسائل،المھارات الریاضیة قد تكون مھارات عقلیة
مثل استخدام االدوات ، الجسمي - نفس حركیة وھي التي على الجانب الحركي

   ٠الھندسیة
وباقل جھد ، تعرف بأنھا القدرة على اداء عمل ما بمستوى عال من االتقان :المھارة

   ٠وفي اقل وقت ممكن
وتتكون من ، قصد بھا االسلوب أو الطریقة المتبعة للقیام بعمل مای :الخوارزمیة

  .المتتابعة التي تؤدي الى الھدف  مجموعة من الخطوات
  

  :تنمیة المھارات الریاضیة
  

تقلیدا آلیا لكن التقلید ھنا لیس مجرد ، یمكن تعلم المھارات من خالل التقلید والتدریب
والنظریات والقواعد التي تتضمنھا  بل یجب ان یصاحبھ معرفة وفھم للمفاھیم
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وكذلك إعطاء الطالب وقتا كافیا للتدریب على المھارة لیكتسبھا بطریقة  ٠المھارة
   ٠تجعلھ یفھم ویدرك ما یعملھ أو یقوم بھ

  
  : خطوات ارشادیة لتنمیة المھارات الریاضیة لدى الطالب

  
  ٠تنمیة الفھم قبل المھارة - ١
  ٠االبتعاد عن التدریب الروتیني والعمل االلي - ٢
  ٠ربط المھارات الجدیدة بالمھارات السابقة - ٣
  ٠اكتشاف اخطاء الطلبة وعالجھا - ٤
 ٠إثارة حماس الطالب ودافعیتھم - ٥

  
وال توجد ، بالنسبة للفرد یحتاج الى حلجدید ھي موقف ریاضي   :المسألة الریاضیة - ٤

  ٠إجابة جاھزة تكون عند الفرد

  

    - :تدریب الخوارزمیة الریاضیة خطوات 

وتذكیر اھداف الدرس، والمتطلبات السابقة ، بأعطاء عنوان الدرس - :التمھید  - ١
  ٠وإثارة دافعیة الطلبة للدرس،للدرس

 ،بأعطاء مثال عن الخوارزمیة - :عرض الخوارزمیة - ٢
  - :مثال 

یمكن تقدیمھ بأستخدام خط ، خوارزمیة جمع عددین صحیحین تختلفان باالشارة 
    ٠االعداد

ویكون الحل بأكثر من طریقة والتحقق من معقولیة النتائج والتأكد من   - :التبریر  - ٣
  ٠صحة كل خطوة

  ٠)٥-+(٤بأعطاء مثال عن موضوع الخوارزمیة مثال الیجاد  -:تحرك المثال  - ٤
 ) ٢-( + )٢-(ا ناتج    م - :تحرك الالمثال  - ٥
 ) ٢-+ ( ٥مثال       - ):التطبیق(التدریب  - ٦

  

  - :خطوات حل مسألة ریاضیة التي اقترحھا جورج بولیا لحل المسألة * 

ثم فصل    ،قراءة ال المسألة وفھمھا باسلوب الطالب الخاص  - : فھم المسألة - ١
  ٠المعطیات عن المطلوبة
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وتمثل وضع الفرضیات وتحدید العالقات التي تربط بین  -:ابتكار خطة الحل - ٢
   ٠ثم رسم المسألة إن أمكن، الفرضیات

  ٠أي كتابة خطوات حل المسألة بشكل متسلسل ومتتابع ومنطقي - :تنفیذ الحل  - ٣
أو أختبار معقولیة ، أو الحل بطریقة اخرى :مراجعة الحل والتحقق من صحتھ - ٤

 ٠الحل
والفرق ، ١٣عددان موجبان حاصل جمعھما (المسألة الریاضیة حل  - :مثال 

  فما العددان؟، ٥بینھما 
  - :الحل

 - :فھم المسألة - ١

 ٩,٤باستخدام التخمین یكون الجواب العددان ھما / الحل

  ٥=الفرق بینھما ) حاصل طرحھما(، ١٣= عددان حاصل جمعھما  -:المعطیات-
  ما العددان؟ - :المطلوب  -
   ٠العددان موجبان: الشرط  -

  :ابتكالر خطة الحل - ٢
   ٠)ص(و ) س(نفرض العددان ھما : الفرضیات -  

  ②....... ٥= ص   –س ،  ①..... ١٣= ص +س : العالقات    
  - :تنفیذ الحل - ٣

 :)بالجمع(نحل المعادلتین آنیا بطریقة الحذف 

   ١٣= ص + س 
   ٥= ص  –س 

  بالجمعـــــــــــــــــــــــــــ 
  ①نعوض عن س في ـ ـ ـ ـ  ٩= س  ←  ١٨=س ٢
   ٠ ٤= ص      ← ١٣= ص +  ٩

  ٠الحل صحیح ٥=  ٤ – ٩،   ١٣=  ٤+  ٩: التحقق من صحة الحل  - ٤

  :أستخدام طریقة ثانیة- 

   ٥+والعدد الثاني ھو س، نفترض العدد االول ھو س 

  العدد االول والعدد الثاني  ٤= س  ← ٨= س ٢   ←١٣) = ٥+ س + (س 

٠ ٩= ٥+  ٤   
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H.W  // حل المسألة الریاضیة االتیة:-  

  فما ھما ؟ .  ٣٢وحاصل ضربھما  ١٢عددان موجبان حاصل جمعھما 

  :استراتیجیات حل المسألة الریاضیة 

وھ    ي تل    ك االس    تراتیجیة الت    ي  -:بطریق    ة عكس    یة  اس    تراتیجیة الس    یر - ١
النتق   ال منھ   ا اة والمعطی   ات االخی   رة ف   ي المس   ألیتطل   ب فیھ   ا الب   دء م   ن 

 . ات االولى للوصول الى حل المسألةالى المعطی

جد مجموع  ،٤وحاصل ضربھما یساوي ،  ١٢إذا كان مجموع عددین یساوي : مسألة
  مقلوب العددین؟

  :الحل

ص س             
س ص  =    

ص
+   

س
  ، 4=و س ص  12= ص + وبما ان س  

            
ص

+   
س

 =3 =      

وھ    ي االس    تراتیجیة الت    ي تتطل    ب  -:: البح    ث ع    ن ال    نمطإس    تراتیجیة  -٢
 . قراءة المعطیات قراءة واعیة للوصول الى قاعدة او مفتاح الحل 

  جد مجموع االعداد الفردیة العشرین االولى؟: مسألة

  الحظ إن   :الحل
٤٠=  ٣٩+ ١   
٤٠=  ٣٧+ ٣   
،  ٤٠أزواج مجمع كل زوج یساوي  ١٠وھكذا ینتج لدینا ،  ٤٠=  ٣٥+ ٥

   ٠ ٤٠٠= ٤٠×   ١٠فیكون مجموع االعداد مساویا 
وتعني أن یقوم المعلم بطرح مسألة اخرى تجعل   :حل مسألة مماثلة ابسط  - ٣

 ،من المسألة االولى اكثلر سھولة 

  ر ؟ - ما قیمة ن  ((( !)!)!(((  !)!)! = رنإذا كان ل :  مسألة  

  :لحل ھذه المسألة نتذكر مسألة اكثر بساطة وھي 
  ر منھ - نالحظ إن المقام ھو الذي یمكن حساب ن (   )! !=  ٣ل٧

  ٧٢٠! =!)٣= (ر  –وإن ب 
 x4 – y4حلل المقدار الجبري االتي : مسألة 
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  x4 – y4 ①.…… (y2) – (x2) =/ الحل
 y2 = gونفرض   x2 = hنفرض 

   ①في اعاله   x2 , y2نعوض بدل 
(h-g)(h+g)  =h2 – g2  =x4 – y4  

(x2-y2)(x2+y2) = (x-y)(x+y)(x2+y2)=  
وھ    ي تل    ك اس    تراتیجیة الت    ي تتطل    ب  -:إس    تراتیجیة تنظ    یم البیان    ات - ٤

 .اجراء تنظیم البیانات ووضعھا في جدول للوصول الى الحل 

  ؟٤١جد اكبر حاصل ضرب لعددین طبیعیین مجموعھما  :مسألة 

  حاصل الضرب               االعـــــداد   
٤٠                        ٤٠        ١  
٧٨                        ٣٩         ٢  

 ---        ----                       -------  
  ،       ٤٢٠نجد ان اكبر حاصل ضرب ھو  ٤٢٠                      ٢١       ٢٠

تلك االستراتیجیة التي تتطلب اقتراح عدد من وھي  - :استراتیجیة الحذف  - ٥
حیث یتم حذف الحلول غیر الممكنة وتبقى ، الحلول والبدء بالحكم علیھا 

 .الحلول الممكنة 

  ①        .  ③           ②                اي من الكسور االتیة یعد االكبر .  x>0  ،y<0لیكن : مسألة 

  موجب         سالب       سالب   √     
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  :طرائق التدریس   

   :طریقة المحاضرة  - ١
ھي عملیة اتصال بین شخص واحد وبین مجموعة آخرى من : تعریف المحاضرة

، یتولى فیھا المحاضر دور المرسل ویتولى االخرون دور المستقبل، االشخاص
والھدف الرئیسي منھا ھو نقل المعارف والبیانات من ذھن الماضر الى أذھان 

   ٠المستمعین
  :تبعا الخطوات االتیةم، أسلوب یتمركز حول المعلم : طریقة المحاضرة

  
  :خطوات تطبیق طریقة المحاضرة

 ٠التھیئة ومناقشة االھداف مع الطالب - ١
 ویشمل، تحدید المھارة أو المفھوم أو المبدأ الریاضي المراد تدریسھ - ٢

   ٠)المبدأ الریاضي،المفھوم ، المھارة(عرض وتقدیم -
   ٠تقدیم األمثلة المتنوعة لتثبیت المھارة أو المفھوم او المبدأ الریاضي-
  ٠) ١٢٣-١٢١، ٢٠٠٨، الكبیسي(تقدیم تغذیة راجعة -
  : أشكال طریقة المحاضرة 

  ٠التحاضر - ١
  ٠الشرح - ٢
  ٠الوصف - ٣
  ٠القصة - ٤

  
  : أنواع طریقة المحاضرة

  ٠)الخطبة( العرض المقروء - ١
  ٠العرض الحر - ٢
  ٠االلتقاء الحر أو المرتجل - ٣

  :خطوات تطبیق طریقة المحاضرة

 ٠وھي اثارة اھتمام الطالب للموضوع المراد شرحھ: المقدمة  - ١
 ٠حیث یقوم المعلم بسرد الحقائق والمعلومات وتفسیرھا: العرض - ٢
 وھي تلخیص معلومات الدرس بشكل بسیط ومترابط : الخاتمة - ٣

  :خطوات طریقة المحاضرة    

  :نظاما لعرض الدرس بطریقة المحاضرة یتضمن الخطوات التالیةوضع فردریك 



- ١٥  - 
 

  ٠المقدمة أو التمھید - ١
  ٠العرض - ٢
 ٠الربط والموازنة - ٣
   ٠)٢٥٣,٢٠١٠، الیماني(االستنباط والتعمیم  - ٤

  :ممیزات طریقة المحاضرة

  ٠اقتصادیة - ١
وفي نھایة الدرس نعمل ،تفید في طرح المقدمة لموضوع ریاضي یراد تدریسھ - ٢

  ٠تدریسھملخص لما تم 
  ٠تستخدم في حالة تقدیم المعلومات الول مرة - ٣
  ٠یستفاد منھا الطلبة الذین یتمیزون بقدرات عالیة في الحفظ - ٤
  ٠من الممكن ان یحافظ المدرس على النظام واالنضباط اثناء المحاضرة - ٥
تفید في حالة عدم توفر الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة الحدیثة في كثیر من  - ٦

  ٠المدارس خاصة المزدحمة بالطالب
والقدرة على ، وغزارة المعلومات، تناسب المعلم الذي یتمتع یشخصیة قویة - ٧

والقدرة على التحكم في تغییر نبرات صوتھ من لحظة الخرى ،التمثیل التربوي
  ٠)١٢٣:٢٠٠٨،الكبیسي(باه الحضور كي یشد انت

، إن العیب لیس في الطریقة نفسھا وانما في اسلوب استخدامھا من قبل المعلم
حیث یجب على المعلم ان یكون على وعي تام بمستوى الطلبة وطرائق 

وذلك في اختیار الكلمات وااللفاظ التي تتناسب مع عمرھم ومع ، مخاطبتھم
محاضرة المتواجدة في أدبیات طرائق التدریس وخطوات ال ٠مرحلتھم الدراسیة

وتكاد التخلو أي طریقة ، فلھ مایشاء أن یختار ویغیر، لیس دستور یتقید بھ المعلم
إیصال المعلومات فعلى سبیل المثال في تعلیم الریاضیات النستطیع ، في التعلیم

ف المتعلم الجدیدة أو البدء بھا إال من خالل المحاضرة إذ من غیر المعقول أن یعر
أو یكتشف لوحده من دون أن یكون لدیھ خزین من المعلومات األولیة 

   ٠)١٢٢:٢٠٠٨،الكبیسي(
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  :طریقة األكتشاف- ٢

ھو االسلوب الذي یعتمد على مبدأ ترتیب العمل والمادة العلمیة على  :التعلم باالكتشاف  
نحو یتیح للمتعلم أن یكتشف أو یعید أكتشاف القوانین والمبادئ بنغسھ بارشاد المعلم 

بدال من ان یتلقاھا بصورة غیر مباشرة بتزویدھا من المعلم ، وتوجیھاتھ
   ٠)١٣٠:٢٠٠٨،الكبیسي(

فیھا المتعلم تنظیم المعلومات السابقة بشكل یمكنھ من تكوین  عملیة تفكیر یعید :االكتشاف
   ٠مفاھیم أو عالقات أو مبادئ جدیدة لم تكن معروفة مسبقا لدیھ

أربعة شروط اساسیة للتعلم بھذه الطریقة ) كارین وصند(یذكر  :شروط التعلم باالكنشاف
  :ھي

  ٠عرض موقف مشكل أمام الطلبة أو طرح أسئلة تثیر تفكیرھم - ١
حیث تعطي الحریة للطالب كي یالحظ ویبحث ،یة التقصي واالكتشافحر - ٢

  ٠ویستنتج االكتشاف
أي البد لالكتشاف من توفر خبرة سابقة ومعلومات ، توفر ثقافة علمیة مناسبة - ٣

وإال یكون دور المعلم ، سابقة كي یستطیع الطالب أن یمارس عملیة االكتشاف
  ٠فتزوید الطالب بالمعلومات الضروریة لالكتشا

وذلك من خالل قبام الطالب بالعملیات ، ممارسة التعلم بالتقصي واالكتشاف - ٤
، ثم تكوین الفرضیات، )صیاغتھا على شكل سؤال(االجرائیة مثل تحدید المشكلة 

ثم التجریب بأستخدام االدوات المتوفرة والمناسبة ثم الوصول الى النتائج 
  ٠)٢٠٢- ٢٠٢: ٢٠٠٦،الھویدي(والتعمیمات على مواقف جدیدة 

  :العناصر االساسیة لألكتشاف

  ٠أي تحدید موضوع االكتشاف :العنوان  - ١
، فیھا یوضح المعلم المفاھیم والحقائق العلمیة المرتبطة بالمشكلة :مقدمة الطالب - ٢

وفي الغالب ھي مقدمة نظریة تدور حول نفس موضوع االكتشاف لتكوین خلفیة 
  ٠نظریة ومعرفیة مسبقة عند الطالب

وتتم بإثارة مشكلة أو عن طریق طرح سؤال یتطلب  :للتقصي واالكتشافمشكلة  - ٣
  ٠حال

یجب تزوید الطالب بالمواد واالدوات الضروریة من أجل  :المواد واألدوات  - ٤
  ٠التقصي واالكتشاف

ویعني استخدام االدوات في اختبار الفرضیات وذلك للوصول إلى  :التجریب - ٥
  ٠النتیجة الصحیحة
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 )٢٠٣- ٢٠٢: ٢٠٠٦،الھویدي( : كتشافمشكالت للتقصي واال - ٦
  

   :أنواع االكتشاف 

وفیھ یزود المتعلمون بتعلیمات تكفي لضمان حصولھم على : االكتشاف الموجھ - ١
قدراتھم العقلیة الكتشاف المفاھیم استخدام في وذلك یضمن نجاحھم ، خبرة قیمة

  ٠والمبادئ العلمیة
  ) °١٨٠= لمثلث مجموع الزوایا الداخلیة ل: عنوان الدرس( :مثال 

            ٠ ٣،  ٢،  ١نقوم برسم مثلث ونحدد رؤوس زوایا المثلث  -
                              ٠من المثلث ٣،  ١نقوم بقص الزاویتین  -
 : ٢، بجوار الزاویة  ٣،  ١نقوم بإعادة ترتیب رؤوس الزوایا  -
  °١٨٠= یتبین إن الزوایا الثالثة تمثل زاویة مستقیمة وقیاسھا  -

   ٠) ٢٠٤ – ٢٠٣ :٢٠٠٦، الھویدي(
وفیھ یقدم المعلم المشكلة للمتعلمین ومعھا بعض  :االكتشاف شبھ الموجھ - ٢

، بحیث الیقیده وال یحرمھ من فرض النشاط العملي والعقلي التوجیھات العامة 
  ٠ویعطي المتعلمین بعض التوجیھات

  )قسمة الكسور االعتیادیة: عنوان الدرس(: مثــال 
  یسأل المدرس، كم نصف في اربعة برتقاالت ؟ 

  ثم یسأل المدرس، كم مثلث في مستطیلین؟       ×   =  8     4 ÷   =  8
  
أي إن القسمة كسر على كسر یساوي الكسر  ٠    ×   =  3،      2 ÷   =  3

   ٠)١٣٧ – ١٣٤: ٢٠٠٨، الكبیسي( ٠االول في مقلوب الكسر الثاني
  

وفیھ یواجھ المتعلمون بمشكلة ، وھو أرقى أنواع االكتشاف :االكتشاف الحـر - ٣
ثم یطلب منھم الوصول الى حل لھا ویترك لھم حریة صیاغة الفروض ، محددة

وإن ھذا االسلوب یستشیر الدوافع الداخلیة أكثر من ، وتصمیم التجارب وتنفیذھا
بت عن إذ ث، ویزید قدرة المتعلم على خزن المعلومات واسترجاعھا، الخارجیة

  ٠المعلومات التي یكتشفھا المتعلم بنفسھ أكثر بقاء في الذاكرة
  ) ١٠٠إلى  ١جد مجموع االعداد من : عنوان الدرس(: مثــال 

١٠١=  ١٠٠+١   
   ١٠١=  ٥١+  ٥٠:    إلى      ١٠١=   ٩٩+٢

   ٥٠٥٠ =١٠١ × ٥٠أي 



- ١٨  - 
 

  )ل+أ(  ن= مج : أي إن       ) ١٠٠+١= (المجموع   
   ٠) ١٤١ – ١٤٠:  ٢٠٠٨، الكبیسي(

اكتشاف المفھوم او القاعدة من خالل مجموعة من االمثلة  :االكتشاف االستقرائي  - ٤
  ٠أو من الجزء إلى الكل، أي من الخاص الى العام، النوعیة
  ) ما مجموع زوایا المثلث؟: عنوان الدرس( :مثـال 

  ٠نرسم مجموعة من المثلثات المختلفة -
  ٠نستخرج قیاس زوایا كل مثلث بأستخدام المنقلة -
  ٠نجمع زوایا كل مثلث -
  ٠ °١٨٠= مجموع زوایا أي مثلث : االكتشاف  -

ھو الذي یحصل فیھ االكتشاف عن طریق االسئلة التي : االكتشاف االستداللي  - ٥
  ٠یطرحھا المدرس

سابقة یقوم الطالب في ھذا العمل عن طریق االستدالل المنطقي من المعارف ال
 ودور المعلم في ھذا االسلوب ھو توجیھ سلسلة من االسئلة الھادفة التي توجھ

  تفكیر الطالب نحو التعمیم المراد تعلیمھ أو المفھوم 
   ٠) ١٧٢ – ١٦٩:  ١٩٩٧، أبو زینة(

  )ما مجموع الزوایا الداخلیة ألي مضلع: عنوان الدرس( :مثال 
  

  :استدالل منطقي 
  ٠) ١مقدمة ( °٣٦٠= عي مجموع زوایا أي شكل ربا -
  ٠)٢مقدمة (المستطیل ھو شكل رباعي  -
  ٠)النتیجة( °٣٦٠= مجموع زوایا المستطیل  -

  :ممیزات التعلم باالكتشاف 

  ٠یصبح المتعلم محورا أساسیا للعملیة التعلیمیة - ١
مثل المالحظة والتجریب ، )مھارات االكتشاف(ینمي عند المتعلم عملیات العلم  - ٢

  ٠والقیاس والتصنیف والتفسیر
  ٠ینمي عند الطالب مھارات التفكیر العلمي - ٣
  ٠یؤكد على استمراریة التعلم الذاتي ودافعیة المتعلم نحو التعلم - ٤
، عتماده على نفسھوا، ثقة المتعلم بنفسھ: یھتم ببناء شخصیة المتعلم من حیث  - ٥

  ٠ورفع مستوى طموحھ، وشعوره باالنجاز
 وكذلك االحتفاظ بھا وجعل التعلم بقي االثر، یزید من إلمام المتعلم بالمادة العلمیة - ٦
 ) ٢٠٥ – ٢٠٤: ٢٠٠٦، الھویدي(یزید من نشاط المتعلم تجاه عملیة التعلیم التعلم  - ٧



- ١٩  - 
 

 : طریقة المناقشة - ٤
  تقوم على المحادثة التي یتبعھا المعلم مع تالمیذهأنشطة تعلیمیة  -:طریقة المناقشة

ویكون الدور االول للمعلم الذي یحرص على ایصال ، حول موضوع الدرس
المعتومات الى التالمیذ بطریقة الشرح والترقیم وطرح االسئلة ومحاولة ربط 

وتطبیقھا على أمثلة ، المادة المتعلمة قدر االمكان للخروج بخالصة أو تعمیم
   ٠)٨٨: ٢٠٠٨، نبھان(ة منتمی

  
  - :مراحل التدریس بطریقة المناقشة

 :وفیھا یقوم المعلم باالتي -:مرحلة ماقبل التنفیذ   - ١
 
   ٠تحدید موضوع المناقشة ومتطلباتھا -
   ٠تحدید دور المعلم -
   ٠تحدید أسئلة المناقشة -
  ٠تحدید دور التالمیذ -

 :ویكون دور المعلم فیھ :مرحلة في اثناء التنفیذ  - ٢
 
   ٠تحدید االھداف وإعالنھا للتالمیذ -
   ٠تنظیم عملیة النقاش -
   ٠االستماع الى التالمیذ -
   ٠توجیھھ التالمیذ الى تلخیص أھم النتائج -

 
وفي ھذه المرحلة یجري المعلم بمشاركة التالمیذ تقییما  :مرحلة بعد المناقشة  - ٣

  ٠)٨٨: ٢٠٠٨، نبھان(شامال للتأكد من مدى تحقق االھداف 

  :المھارات التي ینبغي أن یطبقھا المعلم عند التدریس بطریقة المناقشة      

  ٠توجیھ االسئلة - ١
  ٠صیاغة اسئلة مثیرة للتفكیر - ٢
  ٠استخدم االسئلة السابرة - ٣
  ٠استقبال اسئلة التالمیذ وتعزیز إجاباتھم - ٤
  ٠استقبال إجابات التالمیذ - ٥
  ٠طرح االسئلة االیضاحیة وتسریب المعلومات - ٦
  ٠تنظیم اجابات التالمیذ - ٧



- ٢٠  - 
 

  ٠االصغاء واالستماع - ٨
 ٠)٨٩: ٢٠٠٨، نبھان(اختتام النقاش  - ٩

  ؟ صفرجد ناتج أ:  مثـــال 

  ×أ =  ١- أ × ١أ=  ١- ١أ=  صفر أ  -:الحــل
أ

  =
أ
أ

    

  : ھناك احتماالن 

 )كمیة غیر محدودة(   =  صفرأ: صفر إذا = أ  - ١

  ١=صفر أ: صفر إذا  ≠أ  - ٢
   ٠)صفر   ≠بشرط أ ( ١=صفر إن أ: االستنتاج 

   ٠)٢٧٣ – ٢٧٠: ٢٠٠٧، سالمة(

  : انواع المناقشة

تھدف الى حصول على المعلومات واالفكار دون تدخل والتي : المناقشة الحرة - ١
  ٠أحد للسیطرة على المناقشة وتوجیھھا

والتي تركز على موضوع معین من اجل  : المناقشة الموجھة أو المضبوطة - ٢
 ٠)٩١: ٢٠٠٨، نبھان (                  ٠الوصول فیھ الى القرار

إثارة مشكلة ذات صلة یتم فیھا طرح قضیة او ): الحرة(المناقشة المفتوحة - ١
   ٠یموضوع الدرس

   ٠تمتاز بالتخطیط المسبق لھا ):المقیدة(المناقشة المخطط لھا - ٢ 
  ٠)٢١٠ – ٢٠٩: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                        

  :خطوات عامة للمناقشة

   ٠تحدید المشكلة -

   ٠تحلیل المشكلة -

   ٠تقدیم الفرضیات -

   ٠اشتقاق التعمیمات والتلخیص -

  ٠)٢١٢ – ٢٠٩: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                                 



- ٢١  - 
 

  :خصائص قائد المناقشة

  ٠العقل المتفتح - ١
  ٠المرونة - ٢
  ٠الموضوعیة - ٣
  ٠إثارة العقل بطرح أسئلة تتطلب عملیات عقلیة علیا - ٤
  ٠الحزم والجدیة - ٥

  ٠)٢١٢ – ٢١١: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                            

  :إیجابیات طریقة المناقشة

تساعد طریقة المناقشة على اكتساب مھارات االتصال وبخاصة مھارات االستماع  - ١
وكذلك اكتساب الطالب اسالیب النقاش القائمة على ،والكالم وغدارة الحوار

  ٠النظام
وبذلك یشعر بأھمیة ، تتیح للمتعلم كي یتحدث في موضوعات تھمھ ومشاكل تشغلھ - ٢

  ٠وأھمیتھ في حیاتھالتعلم 
مما یساھم في نجاح ، تعود كال من المعلم والمتعلم على احترام احدھما لالخر - ٣

  ٠عملیة التعلم
وعدم اقتصاره على ، تساھم ھذه الطریقة على إظھار الدور االیجابي للمتعلم - ٤

  ٠بل تجعل منھ مساھما في عملیة التعلیم، يالتلق
، تجعل المعلم اكثر ادراكا لمدى انتباه الدارسین أو عدم تقبلھم لموضوع المناقشة - ٥

  ٠فیعمل على تعدیلھ أو العدول عنھ أو التعامل معھ بكیفیة أخرى
تتیح مجاال علمیا إلبراز بعض االتجاھات والمھارات والمعارف وممارستھا  - ٦

  ٠ةممارسة حقیقی
             ٠) ٩٢ – ٩١: ٢٠٠٨، نبھان(                                             

  

  
  

  

  
  

  



- ٢٢  - 
 

 -:طریقة االلعـــــاب - ٤

لھا اھداف ریاضیة معرفیة معینة قابلة ، ھي وسیلة لعمل ممتع -:اللعبة الریاضیة 
   ٠)١١١: ١٩٨٧، بل(وأھداف وجدانیة محددة یمكن مشاھدتھا ، للقیاس

نشاط موجھ یقوم بھ المتعلمون لتنمیة سلوكھم وقدراتھم العقلیة  -:اللعــب
وأسلوب التعلم  ٠ویحقق في نفس الوقت المتعھ والتسلیة،والجسمیة والوجدانیة

باللعب ھو استغالل انشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقریب مبادئ العلم 
   ٠)٢٤٩ – ٢٠٠٨، الكبیسي(لالطفال وتوسیع آفاقھم المعرفیة   

  -:أنواع اللعب في الریاضیات

 ٠وتساعد الطلبة على التفكیر وأكتشاف االخطاء - :ألعاب اكتشاف المغالطات - ١

  )الخطأ بالبرھان(   ٧=٥     ١٧= ١٥،     ١= ١٧،      ١=١٥ -:مثـال 

   ١ >/األس/إذا تساوت األساسات تتساوى االسس بشرط (إضافة یجب 

  ) ١ ≠االساس (

 x2 – x2      =x2 – x2                                                        -:مثـال 

                                                      (x + x)(x - x)=x(x - x)             

                                                    2=1  2x=x → (x + x)= x →  
  )وعندھا الیجوز القسمة على الصفر x=0یكمن في احتمال كون (الخطأ 

   ٠)٢٥٦:  ٢٠٠٨،الكبیسي (                                                 
 -:ألعاب اكتشاف السبب - ٢

جاء شخص ثالث  ٠أرغفة خبز ٥واحمد ، لدى محمد ثالثة أرغفة خبز - :مثــال
 ٨ثم انصرف الشخص وأعطاھم ، التساويوقاسمھما في االكل بحیث اكل الكل ب

  قطع نقدیة معدنیة ، فكیف یتقاسما القطع؟
 ٠قطع بعدد األرغفة التي كان یمتلكھا ٥قطع وألحمد  ٣اقترح محمد بأن تكون لھ 

  قطع ، فكیف تفسر ھذه القسمة ٧فرفض احمد وقال ان تأخذ انت قطع واحدة وأنا 
  علما بانھا صحیحة؟

  جزء فیستحقأجزاء ،المتبقي  ٨أكل منھا  ٩=  ٣ × ٣محمد لدیھ  -:تفسیر ذلك 
   ٠قطعة نقدیة واحدة

   ٠قطع نقدیة  ٧فیستحق  ٧المتبقي  ٨أكل منھا  ١٥=  ٣ × ٥احمد لدیھ 
  ٠)٢٥٧:  ٢٠٠٨،الكبیسي (                                                    



- ٢٣  - 
 

 -:التعمیم العاب اكتشاف العالقة أو  - ٣
  ط ←ط : ت   -:مثــال 

                  ٣ ← ١   
                  ٥ ← ٢   
   ٠ ١+  ٢ن)= ن(، ماھو التطبیق؟   الحل  ١٠ ← ٣                  

   -:مثــال 
یساوي عدد اعمدتھا، ھي مربعات عددیة عدد صفوفھا  - :المربعات السحریة 

وفیھا نجد ان مجموع أرقام أي صف یساوي مجموع أرقام اي عمود ویساوي 
   ٠مجموع أرقام أي قطر

 ٣ × ٣ویرمز لھا ، ھي عدد صفوفھ أو عدد أعمدتھ: درجة المربع السحري 
وعندما یطلب مأل مربع سحري ھناك من یأخذ احتماالت متعددة، ویمسح  ٠مثال

   ٠الى الحل عدة مرات وقد ال یصل
مجموع كل ) ٩- ١(من االرقام ) ٣ × ٣(مطلوب تكوین مربع سحري  -:فمثال 

   ٠ ١٥صف وعمود یساوي 
بقسمة الثابت ) م(، مطلوب ان تجد مركز )ث(الثابت السحري  ١٥نطلق على 

  -:وتكون طریقة االمألء على النحو األتي  ٣= والناتج  ٥على  ١٥
   ٠)٢٥٩ – ٢٥٨:  ٢٠٠٨،الكبیسي (                                                 

    
  ٨=  ٣+ المركز       ١= اقل رقم          ٦=  ١+ المركز 
    ٣=  ٢ –المركز     ٥= المركز          ٧=  ٢+ المركز 
   ٤=  ٣ –المركز     ٩= أعلى رقم          ٢=  ٣ –المركز 

     
  : أي یتكون المربع السحري بصورة 

   ٨      ١      ٦  
   ٣      ٥      ٧  
   ٤         ٩      ٢  

   

  لو طلب تكوین المربع السحري مجموع كل من الصف والعمود والقطر من االعداد 

)١٢ – ٤ :(         

    ١١     ٤      ٩  
   ٦     ٨      ١٠  
   ٧     ١٢       ٥  



- ٢٤  - 
 

 - :العاب  التخمین  - ٤
المفاھیم والمبادئ الریاضیة، ویمكن  یستخدم ھذا النوع من االلعاب في تثبیت

   ٠استخدامھا في بعض الموضوعات الریاضیة في المرحلة المتوسطة
لعبة (ونسمیھا مثال )  ١٠ × ١٠(في موضوع االحداثیات الدیكارتیة  -:مثــال 

، فترسم عى السبورة االحداثیات السینیة والصادیة )المحبس أو أین خبأنا الخاتم
ونقسم الصف الى ) ٤،٣- (ن معین على سبیل المثال ونضع المحبس في مكا

  :فریقین وقواعد اللعبة تكون 
وكل فریق یحاول معرفة مكان المحبس من خالل ، نقطة ٢٠یعطي لكل فریق  -

  ٠تكون االجابة بنعم او ال ٠عدة اسئلة
وال یخصم  ٠یخصم من كل فریق یسأل سؤال درجة واحدة إذا كانت االجابة بال -

  ٠اذا كانت االجابة بنعم
  ٠إلى المحبس والذي یتبقى لھ نقاط ھو الفائزالى ان یصل كل فریق  -

حیث یتعلم الطلبة أثناء ھذه اللعبة إضافة معلومات ریاضیة كیفیة صیاغة االسئلة 
  :من االسئلة بحیث الیكررھا ،ومن ھذه االسئلة  الفعالة، وینتبھ بحیث یستفاد

؟ ھل أرقام االحداثیات ٥ھل المحبس في الربع االول؟ ھل االحداثي السیني 
  ٠) ٢٦٠–٢٥٩:  ٢٠٠٨،الكبیسي (متساویة؟     

  أربع مرات؟  ٣بأستخدام العدد  ٨كیف تحصل على العدد  -:مثــال 
   ٠ 3 × 3 –   =  8:   الحــل 
  خمسة مرات؟  ١بأستخدام  ١٠٠كیف نحصل على العدد  -:مثــال 
   ٠  ١٠٠=١١- ١١١   -:الحل   

 - :العاب التقدیر  - ٥
حیث یمكن عن طریق االلعاب التدریب على مھارة التقدیر، ویطالب من الطلبة 

تقدیر اطوال الطلبة وطول السبورة والرحلة وغیرھا ،ومن ثم قیاسھا بصورة 
   ٠یكون أقرب الى التقدیر الصحیح مضبوطة والفائز ھومن

وھناك بعض االلعاب تعتمد على خواص األعداد ممكن أن تستخدم كالعاب، بعدھا 
   ٠نسأل كیفیة معرفة الحل ویخمنھ ویقدره

، ثم اضرب  ١ثم أضف الیھ  ٠) ٩، ٣أختر عددا بین (كیف تخمن رقم  -:مثــال 
    ٠، وأعطني الناتج النھائي ٣، ثم اضربھ في  ١، أضف الى الناتج  ٣الناتج في 

   ٠أستطیع أن احزر الرقم
٧٥=  ٣×  ٢٥،  ٢٥=  ١+  ٢٤،  ٢٤= ٣ × ٨،   ٨=١+  ٧   

  ٠) ٢٦١–٢٦٠:  ٢٠٠٨،الكبیسي )      ( ٧(ویكون الرقم المختار 
  كیف نرفع أربعة عیدان لنحصل على ثالثة مربعات؟ -:مثــال 



- ٢٥  - 
 

      

      

  
 - :العاب حل ألغـاز الریاضیات  - ٦

أن یستفاد منھا لتوضیح أن األلغاز یمكن أن تحل بطریقة ریاضیة ،معادالت یمكن 
وفرضیات أو بالعكس ممكن أن یفھم الطالب ما المعادالت والفرضیات إال عبارة 

   ٠عن لغز أو حزورة
خروف الصدقائھ الثالثة، أوصى بان یأخذ أحمد نصفھا  ١٧ترك شخص  -:اللغز 

  فكیف تتم القسمة؟، وقاسم ثلثھا وسعید تسعھا 
   ١٨=  ١+  ١٧،  ١٧للعدد  ١نضیف : الجواب 

   ٩=       ×  ١٨نصیب احمد 

   ٦=      ×  ١٨نصیب قاسم 

  وھي التركة  ١٧=  ٢+  ٦+  ٩، المجموع  ٢=     ×  ١٨نصیب سعید 
  ٠) ٢٦٢: ٢٠٠٨،الكبیسي (                                              

  -:تمــــارین 
  ٠، بأستخدام ثالثة طرائق مختلفة٣٣٣جد ثالثة اعداد متتالیة حاصل جمعھا  -
 ، فما العددان؟ ٥والفرق بینھما  ١١عددان حفیفیان موجبان ، حاصل جمعھما   -

   ٠بأكثر من طریقة

   - :طریقة االستقصاء 

   ٠ھو عملیة فحص واختیار موقف ما بحثا عن معلومات وحقائق صادقة -:االستقصاء 

  ھو حالة خاصة من نموذج حل المشكالت   -:والنموذج االستقصائي 

   ٠) ٢٠٢: ١٩٨٧بل، (                                                                         

ھو عملیة لمحاولة حل مسألة جدیدة أو غیر مألوفة بواسطة البحث عن  - :االستقصــاء 
اختیار المعلومات وتنظیمھا وتوسیعھا أو عمل معلومات وحقائق ثابتة، وفحص و

  استنتاجات في ما یتعلق بالمسألة، ومن ثم فحص ھذه النتائج الختبار صحتھا 

   ٠)١٦٣: ٢٠٠٨الكبیسي، (                                                              
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  :استقصاء موقف ما ) خطوات(مراحل 

صیاغة سؤال او مواجھة موقف فیھ لغز او متناقض او محولة لتنظیم مجموعة  - ١
  ٠من الحقائق والمفاھیم والمبادئ في مبدأ عام شامل

إلعادة تنظیم المعارف الموجودة إنماء خطوات إجرائیة وتجمیع البیانات  - ٢
  ٠وتوسیعھا

  ٠عھااستخدام اإلجراءات والبیانات العادة تنظیم المعارف الموجودة وتوسی - ٣
  ٠تحلیل وتقویم عملیة االستقصاء ذاتھا بقصد إنماء تعمیمات لبحث مواقف أخرى - ٤

  :ما مساحة الشكل المجاور: مثــال
  
  
  

  نفسھ          ×طول الضلع = مساحة المربع  ٢م ٢٠٠=٢٠×١٠ =مساحة المستطیل العمودي

  ٢م ١٠٠=١٠×١٠=                     ٢م ١١٠=١١×١٠=مساحة المستطیل االفقي 

  العرض×الطول=مساحة المستطیل  ٢مساحة الشكل+ ١مساحة الشكل= مساحة الشكل 

  ٢م٢١٠=٢١×١٠=                                 ٢م ٣١٠=١١٠+٢٠٠=                 

   ٢م٣١٠=٢١٠+١٠٠= مساحة الشكل                                                        

  

  

  ٢م ٤٢٠=٢٠  × ٢١ =  مساحة المستطیل الكبیر

    ٢م ١١٠=  ١١×  ١٠= مساحة المستطیل الصغیر

   ٢م ٣١٠=  ١١٠ – ٤٢٠= المساحة المطلوبة          

نفوم بتجزئتھا الى اشكال ھندسیة قوانین ،الیجاد مساحة مناطق غیر منتظمة   - :االستنتاج
   ٠) ١١٧- ١١٤: ٢٠١٠، الخطیب(                              ٠مساحتھا معروفة

   ٠) ١٥-١١راجع ص (   - :بعض استراتیجیات مستخدمة في حل المسائل االستقصائیة
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  -:التقویم في الریاضیات

ھو عملیة تعیین ارقام أو مستویات مختلفة للصفة  - ) :Measurement(القیاس  -
لقیاس قدرة طالب  - :مثال ٠المقاسة باختالف االفراد وباستخدام أداة ھي االخنبار

  ٠لحل معادالت من الدرجة االولى ذات متغیر واحد نحتاج الى أداة وھي االختبار
 

ة لتحدید مستوى تحصیل ھو إجراء منظم او طریقة منظم -):Test(االختبار  -
الطالب لمعلومات ومھارات في مادة دراسیة كان قد تعلمھا الطالب من خالل 

اي االختبار ھو احد  ٠محتوى الدراسةاجاباتھ عن عینة من االسئلة التي تمثل 
عبارة عن مجموعة من االسئلة المقننة والمراد االجابة علیھا : ادوات القیاس وھو

  ٠اس تكون في صورة رقمیةمما یؤدي الى عملیة قی
  

فھو عملیة ، ھو عملیة تالیة للقیاس ومرتبة علیھ -) :Assessment(التقییم  -
  ٠تشخیص تتم في ضوء المعلومات التي یتم الحصول علیھا من أداة القیاس

  )تغذیة راجعة(عالج ) + تقییم(تشخیص ) + باالختبار(قیاس= التقویم 
  

ھو عملیة اصدار حكم على الشيء او الشخص في -) :Evaluation(التقویم  -
وفي ضوء االھداف المحددة مسبقا وفي ضوء المعلومات ، درجة القیاسضوء 

  ٠االخرى التي یتم الحصول علیھا من مصادر مختلفة
والتقویم عملیة تساعد على قیاس تحصیل المتعلمین لمحتوى دراسي وبیان مدى 

كما یزود ، عة عن ادائھ وفاعلیة تدریسھویقدم للمعلم تغذیة راج، تقدمھم فیھ
   ٠القائمین على تطویر المنھج بتغذیة راجعة عن مستویات المنھج المطبق 

   ٠) ٤٠٢ – ٤٠٠: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                        
ھي إعالم الطالب بنتیجة تعلمھ من خالل تزویده بمعلومات  - :التغذیة الراجعة 

ئھ بشكل مستمر لمساعدتھ في تثبیت ذلك االداء إذا كان یسیر في عن سیر إدا
   ٠كان بحاجة الى تعدیلأو تعدیلھ إذا ، االتجاه الصحیح

  )٣٣٧: ٢٠١٠، الناطور(                                             
   - :تقویم أداء معلم الریاضیات

ضرورة تمكنھ من تخطیط الدروس وتحلیل مكوناتھ وصیاغتھ على شكل  - ١
  ٠اھداف سلوكیة

  ٠ضرورة معرفتھ بطرائق تدریس الطالب المناسبة - ٢
  ٠معرفة كیفیة استخدام اسالیب واستراتیجیات حل المشكلة الریاضیة - ٣
  ٠االستعانة بدلیل معلم الریاضیات - ٤
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  ٠ )ختامي، مستمر ، مبدئي (معرفة المعلمین أسالیب التقویم المختلفة  - ٥
  ٠تدریب المتعلمین على ادوات التقویم الحقیقة - ٦
حیث ان مھنة التدریس البد لھا من ، اطالع المعلم على مادتھ التخصصیة - ٧

  ٠دوام القراءة والبحث واالطالع
  ٠یجب على معلم الریاضیات إدخال انشطة االثرائیة في كل تعلیم الریاضیات - ٨
  ٠المقننة التي تركز على االبداع الریاضي االھتمام باالختبارات - ٩

  ٠االستعانة بالوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة المناسبة - ١٠
   ٠)٤٠٤  – ٤٠٢: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                        

   - :اھمیة القیاس والتقویم 

  -:القیاس والتقویم عملیة ضروریة ل

  ٠ق االھدافلتحدید مدى تحقی: العملیة التربویة - ١
  ٠تفید المعلم في التعرف على مستویات المتعلمین العقلیة والنفسیة: المعلم  - ٢
  ٠لمساعدة المتعلم على تحسین تعلمھ: المتعلم  - ٣
تؤدي الى معرفة مدى تحقیق نظم التعلیم ألنھا : القائمین على أمر التربیة والتعلیم - ٤

  ٠القائمة ألھدافھا
تفید في تعرف مدى مساھمة نظام التعلیم في نقل ثقافة المجتمع وفكره : المجتمع - ٥

 ٠)٤٠٦  – ٤٠٤: ٢٠٠٨، الكبیسي(                 ٠وفلسفتھ وعقیدتھ للناشئة

  -:مراحـــل التقویـم 

وقد یكون على شكل اختبار ، یتم قبل تدریس الطلبة موضوع جدید -:التقویم القبلي - ١
 ٠شفوي أو اختبار قصیر االجابة

أثناء عملیة (یحدث أثناء عملیة التعلم  ):البنائي، التشكیلي (التقویم التكویني  - ٢
ألنشطة المتعلمین ومن خالل طبیعة من خالل المالحظة المستمرة ، )التدریس

  ٠یعطیھا المعلم اجاباتھم على االسئلة التي
فقد یجري بعد ، یتم بعد االنتھاء من عملیة التدریس): الختامي(التقویم النھائي  - ٣

  ٠االنتھاء من عملیة تدریس وحدة دراسیة او فصل دراسي او سنة دراسیة
 

  - :أسالیب التقویم وأدواتھ
  ٠المالحظة - ١
  ٠التقاریر التراكمیة - ٢
  ٠المقابلة الفردیة - ٣
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 وتقسم إلى: االختبارات التحصیلیة - ٤
 -:االختبارات المقالیة  -

   ٠أرسم دالة معینة - :مثال 
 وتقسم إلى :االختبارات الموضوعیة -

 :اختبارات التكملة - ١
   ٠ـــــــــــــــ= قیاس الزاویة القائمة  - :مثــال

 -:اختبارات قصیرة االجابة - ٢
  ما قیاس الزاویة القائمة؟ -:مثــال 

 ):خطأ  –صواب (اختبارات  - ٣

  كل عدد صحیح عدد نسبي؟ - :مثـــال 

 :فقرات المزاوجة - ٤
مع حرف االجابة الصحیحة من ) ١(أختر رقم السؤال من القائمة  -:مثــال 
   ٠)٢(القائمة 

  )٢(قائمة                         )١(قائمة           
 الصفر - ١
 الواحد - ٢
٣ - ∏  

 عدد غیر نسبي   - أ
 عدد زوجي   -  ب
 عدد اولي    -  ت
 عدد غیر اولي  -  ث
  

  ٠ولیس عدد غیر اولي، الصفر لیس عدد اولي •
   ٠العدد األولي ھو ذلك العدد الطبیعي األكبر من الواحد ولھ عامالن فقط

  : فقرات اختیار من متعدد- ٥
  - :لذا فإن، إذا كانت الدالة قابلة لالشتقاق فأنھا تكون مستمرة - :مثال

 ٠كل دالة مستمرة تكون قابلة لالشتقاق  - أ
  ٠كل دالة غیر قابلة لالشتقاق فانھا تكون غیر مستمرة  -  ب

   ٠كل دالة غیر مستمرة تكون غیر قابلة لالشتقاق-ج

    ٠توجد دالة غیر مستمرة وقابلة لالشتقاق -د

  )٤١٠  – ٤٠٦: ٢٠٠٨، الكبیسي(                                        

  
  



- ٣٠  - 
 

  
  خطة یومیة في تدریس موضوع في الھندسة

  ٢٧/٤/٢٠١٥: الخامس                                    التاریخ: الصف 
  مساحة المستطیل: الریاضیات                                 الموضوع: المادة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االھداف الخاصة

 ))معرفي((تزوید التالمیذ بمعلومات عن ایجاد مساحة المستطیل  - ١
 ))مھاري ((  تنمیة مھارات التالمذة في التعبیر عن مساحة المستطیل بالرسم - ٢
تقدیر أھمیة قانون مساحة المستطیل في حل الكثیر من المشكالت الھندسیة        - ٣

 ))وجداني (( 

  السلوكیةاالغراض 

  من المتوقع من التلمیذ في نھایة الدرس ان یكون قادرا على إن

 یذكر قانون مساحة المستطیل - ١
 یمیز بین مساحة المربع ومساحة المستطیل - ٢
 یكتشف قانون مساحة المستطیل - ٣
 یستخدم فانون مساحة المستطیل في حل مسائل حیاتیة - ٤

  الوسائل التعلیمیة
  الورق المقوى تجزئ الى وحدات مربعة قصاصات من/األقالم الملونة/السبورة

  ))دقائق  ٥) (( تقویم قبلي(تمھید الدرس 

   ویسأل التالمذة االسئلة االتیة، یرسم المعلم نموذج مستطیل على السبورة

 ماذا یمثل الشكل امامكم؟ -
 ماھو طول المستطیل؟ -
 ماھو عرض المستطیل؟ -
 ما قانون مساحة المربع؟ -
عدد الوحدات المربعة التي ((ي شكل ھندسي ھو ذا علمت ان مفھوم المساحة ال! -

  ٠نرید في ھذا الدرس التعرف على قانون مساحة المستطیل)) یشغلھا الشكل
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  )دقیقة  ٣٠: ( عرض الدرس

سم من  ٤سم وعرضھ  ٨في الشكل المجاور اذا علمت ان طول المستطیل /المعلم 
       یجزئ مساحة المستطیل الى وحدات مربعة؟  

                
                
                
                

  یجري التجزئة/تلمیذ

  من یحسب عدد الوحدات المربعة؟/ المعلم 

  وحدة مربعة ٣٢/ تلمیذ 

  ؟ ٤والعدد  ٨ما عالقتھ بالعدد  ٣٢تأمل العدد / المعلم 

   ٤×  ٨=  ٣٢/ تلمیذ 

  ماذا نستنتج بالنسبة لمساحة المستطیل؟/ المعلم 

  وحدة مربعة ٣٢=٤×٨=العرض×الطول= مساحة المستطیل / تلمیذ 

  احسنت بارك هللا فیك/ المعلم 

                               الملخص السبوري

  )دقائق ١٠  - ٥( التقویم 

  یسأل المعلم االسئلة التالیة، للتأكد من مدى تحقق االغراض السلوكیة 

  ماقانون المستطیل؟/ ١س

  ما وحدة قیاس مساحة المستطیل؟/ ٢س

  م جد مساحتھا؟٥م وعرضھا ٦غرفة مستطیلة الشكل طولھا / ٣س

  )تقویم فردي ( الواجب البیتي 

         مدركھ ٠إشراف د (    )                    صفحة (      )    حل تمارین 

 العرض× الطول = مساحة المستطیل    
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  ))(((                          )نموذج خطة یومیة في تدریس موضوع في 

  : التاریخ :                                الصف 

  : الموضوع:                             المادة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االھداف الخاصة 
 معرفي )١
 مھاري )٢
 وجداني )٣

  ))اإلغراض السلوكیة (( االھداف السلوكیة  

  من المتوقع من التلمیذ في نھایة الدرس إن یكون قادرا على إن

  الوسائل التعلیمیة

  ))حسیة وشبھ حسیة ((  

  ))دقائق  ٥)   (( تقویم قبلي : ( تمھید الدرس 

  )دقیقة  ٣٠:  (عرض الدرس 
  طریقة التدریس

  أنشطة تعلیمیة

   الملخص السبوري

  )دقائق  ١٠ – ٥( التقویم تقویم بعدي 
            السلوكیة یسأل المعلم االسئلة الشفویة االتيللتأكد من مدى تحقق االغراض 

  تقویم فردي ( الواجب البیتي    
   ٠حل تمارین الكتاب -
                             مدركھ صالح ٠إشراف د                       ٠أنشطة اثرائیة -
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  :خطة یومیة في تدریس موضوع في الھندسة

 :خ    االول المتوسط                      التاری: الصف  -١
  مجموع زوایا اي مثلث؟: الریاضیات                          الموضوع : المادة  

  الحمدركھ ص ٠إشراف د                                                         

  : االھداف الخاصة  -٢
  ٠)معرفي(تزوید الطلبة بمعلومةعن احدى خصائص المثلث  -
   ٠)مھاري(تنمیة مھارات الطلبة في التعبیر عن الخاصیة بالرسم  -
  ٠)وجداني(تقدیر ھذه الخاصیة في حل الكثیر من المشكالت الھندسیة  -

الدرس ان یكون في نھایة من المتوقع من الطالب  ) :االغراض السلوكیة(االھداف 
  :قادراعلى ان 

 یذكر منطوق الخاصیة -
  ٠یثبت الخاصیة -
  ٠یوظف الخاصیة في حل المسائل الریاضیة -
  ٠وىمثلثین متطابقین من الورق المق، والسبورة، الطباشیر: الوسائل التعلیمیة  -٣
 ):دقائق  ٥( التمھید للدرس  -٤

  ):تقویم قبلي(یسأل المعلم الطلبة االسئلة االتیة 
 بالمثلث؟ ماعدد اضالعھ وزوایاه؟ ما أنواعھ؟ مامجموع زوایا اي مثلث؟ما المقصود بالمثلث  -
 ١                 ):دقیقة  ٣٠: ( عرض الدرس  -٥

       ٣      ١    ٢                                 )االكتشاف الموجھ (تستخدم طریقة 
      ٣            ٢                        :االنشطة التعلیمیة -
 ٠یبدأ المدرس بتجزئة احد المثلثین المتطابقین الى زوایا مفردة -
 یسأل الطلبة من یرتب ھذه الزوایا بحیث تكون ملتقیة بالرأس؟ -
 یسأل الطلبة ماذا تشاھدون؟ ماذا تشكل ھذه الزوایا الثالثة؟ -
  ٠شكل زاویة مستقیمةھذه الزوایا ییجیب احد الطلبة ان مجموع  -
 یسأل المدرس ماذا ینتج من ھذا؟ -
 °١٨٠= یجیب احد الطلبة ان مجموع زوایا اي مثلث  -
 :ملخص سبوري  -
          ٠یكتب المدرس منطوق الخاصیة على السبورة داخل مخطط فن -
 ؟                                                 :دقائق)  ١٠ -  ٥( التقویم  -٦

                                           ٥٠                                           ٠یذكر منطوق ھذه الخاصیة من:  ١س
  ٣٠                  :جد قیمة الزاویة المجھولة بالشكل االتي:  ٢س

  ٠یطلب المدرس حل تمارین الكتاب المتعلقة بھذه الخاصیة):تقویم فردي(الواجب البیتي -٧



- ٣٤  - 
 

  :خطة یومیة 

 :التاریخ  :                              الصف  -١
  )حدانیة(مربع مجموع حدیین : الموضوع :                            المادة  

  مدركھ صالح ٠د: إشراف                                         
 ):االغراض السلوكیة(االھداف  -٢

  :الدرس أن یكون قادرا على انمن المتوقع من الطالب في نھایة 
 ٠یذكر قانون مربع حدانیة -
  ٠یستنتج قانون مربع حدانیة -
  ٠یجد ناتج قانون مربع حدانیة معینة -
  ٠یستخدم قانون مربع حدانیة في حل مسائل حیاتیة -
  ٠)واجب بیتي(یستخدم قانون مربع حدانیة في حل مسائل ریاضیة  -
  ٠النماذج شبھ الحسیة ،الطباشیر والسبورة : الوسائل التعلیمیة - ٣
 ):دقائق ٥(التمھید للدرس  - ٤
 ٢ب ٢أ=  ٢)أب( -

  أ   ب             أ     ب                                    ؟ ٢ب+  ٢أ=  ٢)ب+ أ : (فھل إن 
                                                                                

 أ                 أ                                      ):دقیقة ٣٠(عرض الدرس  - ٥
  ب                ب                :طریقة التدریس بأستخدام االكتشاف االستداللي

  ٠ھي طول قطعة مستقیمة) ب+ أ (نفرض إن  -
  ٠)ب+أ(مساحة مربع طول ضلعھ =  ٢)ب+أ( -

  )أ،ب(مستطیل أبعاده ) + ب،أ(عاده مستطیل أب+ مساحة مربع طول ضلعھ أ =           
  مربع طول ضلعھ ب+              

   ٢ب+ ب أ + أب +  ٢أ=           
  ب أ مساحة مستطیلین متكافئین بالمساحة، بما ان أ ب 

   ٢ب+ أ ب  ٢+ ٢أ=  ٢)ب+ أ (
  :االستنتاج والتعمیم 

مربع الحد + ني الحد الثا× ضعف الحد االول + مربع الحد االول = مربع مجموع حدین 
  الثاني

  
 ) :دقائق ١٠ – ٥(التقویم  - ٦

  ؟)مربع مجموع حدین(من یذكر منطوق :  ١س
  من یشرح كیف تم التوصل الى استنتاج الخاصیة؟:  ٢س
   ٢)ص٣+ س ٢(جد ناتج  :  ٣س
  )مسألة حیاتیة(م ؟  ٢١ما مساحة قطعة ارض مربعة الشكل طول ضلعھا :  ٤س
  

   ٠)   (ص )    (الكتاب حل تمارین : الواجب البیتي  - ٧


