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 (مكونات المنهج(

 ما هً مكونات المنهج الرٌاضٌاتً؟؟ س/  

 األهداف  ) تبنى فً ضوء المحتوى الدراسً و العكس صحٌح(. -اوالً:

 المحتوى الدراسً ) المفردات الدراسٌة(. -ثانٌاً:

 طرائق التدرٌس المستخدمة.  -بناء األنشطة و الفعالٌات : أ -ثالثاً:

 الوسائل التعلٌمٌة. -ب                              

 التقوٌم . وٌشمل جمٌع انواع االختبارات  -رابعاً:

                                         

  -وسٌتم التطرق الٌها بشًء من التفصٌل :         

 

 االهداف التربوٌة ) التعلٌمٌة(  -أوالً:

 مفهوم  االهداف التربوٌة ) التعلٌمٌة(  .1

تهدؾ التربٌة فً أساسها ٳلى ٳحداث تؽٌرات معٌنة فً سلوك المتعلمٌن, و هذه التؽٌرات قد      

تشمل تنمٌة المعرفة و الفهم و ٳكتساب المهارات و اٳلتجاهات و القٌم و تنمٌة القدرة على 

 التفكٌر و تنمٌة المٌول و التقدٌر ألشٌاء معٌنة.

و كل عمل أو نشاط ٌقوم به اٳلنسان له هدؾ أو مجموعة أهداؾ ٌسعى ٳلى تحقٌقها فً     

حٌاته, و تطلعه ٳلى المستقبل الذي ٌنشده فً ضوء أهداؾ ٌعمل على بلوؼها على فترات زمنٌة 

( دقٌقة , 63-03ؼٌر محددة. فهناك أهداؾ تتحقق خالل فترة زمنٌة قصٌرة قد تتراوح بٌن )

 ا تؽادر البٌت فٳن هدفك الوصول ٳلى العمل بؤٌة واسطة.مثل : عندم

 أو مثالً: اداإك لألمتحان فً ٳحدى المواد الدراسٌة ... و هكذا.

و لكل من المعلم و التلمٌذ فً مرحلة دراسٌة, و العامل و الموظؾ و التاجر...أهدافاً قرٌبة      

واحد أو الشهر الواحد أو عدة شهور   أو متوسطة أو بعٌدة , فهناك أهداؾ تتحقق خالل الٌوم ال

أو سنة أو مرحلة دراسٌة كاملة أو عدة مراحل, مثل هدؾ التخرج من الكلٌة الذي قد ٌحتاج ٳلى 

 ( سنة دراسٌة لتحقٌقه فً األقل.66)

ٳن ٳعتماد األهداؾ و تحقٌقها فً المٌدان التربوي, تعد مسإولٌة كبٌرة و ذلك ألن الهدؾ    

مد ستكون نتابجه بناء اٳلنسان و تحقٌق تنمٌة بشرٌة بؤبعادها كافة و بالتالً الذي سٌوضع و ٌعت

 بناء الشخصٌة السلمٌة.

 ؾاألهدا

المحتوى 

 دراسً
 التقوٌم

بناء 

 األنشطة
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فالمعلم ٌضع أهدافاً ٌومٌة ٌضمنها خطة الدرس الٌومٌة , وٌضع أهدافاً على مدى شهر أو    

 سنة بحسب فصول أو وحدات المواد الدراسٌة.

تطلب تحدٌداً واضحاً لألهداؾ بمستوٌاتها كافة بوصفها لذلك فٳن العمل فً المٌدان التربوي ٌ  

 الموجه األساس للعمل التربوي بجمٌع عناصره معلماً و منهجاً و متعلماً.

ٳن عملٌة تحدٌد األهداؾ التربوٌة أو التعلٌمٌة هً أولى المهام األساسٌة التً ٌجب على     

ٌتم التعلٌم الناجح دون وجود أهداؾ  المعلم أن ٌعٌها و ٌقوم بها بشكل واضح , و ال ٌمكن أن

 واضحة.

و الهدؾ هو عمل ُمنّظم قابم على ٳستبصار سابق للنهاٌة الممكنة فً ظل ظروؾ و ٳمكانات   

 موضوعٌة مصاحبة.

و الهدؾ التربوي هو ترجمة لؽاٌات المجتمع بشكل كمً و نوعً ٌحدد أوجه األنشطة فً مدى  

 تربوي.زمنً و مكان انطالقاً من الواقع ال

أما مصطلح األهداؾ التعلٌمٌة أو التعلمٌة حٌث تكون محددة بزمن ٌتولى المعلم تحقٌقها    

 خالل الدرس و تتمٌز بكونها قابلة للمالحظة و القٌاس.

 و هو بذلك ٌمثل النتٌجة النهابٌة للعملٌة التربوٌة و الؽاٌة التً ٌسعى المعلم ٳلى تحقٌقها. 

ة تصؾ تؽٌٌراً مقترحاً فً المتعلم , فهً تصؾ ما سٌكون علٌه أي انه مقصد منقول بعبار  

المتعلم عندما ٌنهً بنجاح خبرة تعلٌمٌة , فالعبارة التً تعد الهدؾ الربٌس تصؾ نمط السلوك 

 أو األداء المتوقع من المتعلم أن ٌظهره.

 

  -مستوٌات )انواع( االهداف التربوٌة :  .2

ٌقصد بمستوٌات األهداؾ التربوٌة تخصوصٌتها , و طبٌعة المرحلة الدراسٌة , و لفروع     

المادة الدراسٌة , و اٳلعداد العلمً للمتعلم وصوالً ٳلى األهداؾ المحددة الخاصة بالمتعلم عند 

 -التعلٌم, وفٌما ٌؤتً أنموذج لمستوٌات األهداؾ التربوٌة:

 

 

 

 

 

 

 أهداف تربوٌة عامة

 ل الدراسٌةأهداف المراح

 أهداف المواد  الدراسٌة

 أهداف الكتاب) المقرر الدراسً( تنفذ خالل سنة دراسٌة واحدة
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ٳن العالقة بٌن العام ) بعٌد المدى( و الخاص ) قرٌب المدى( من األهداؾ عالقة نسبٌة, فما    

ٌكون عاماً بالنسبة لما دونه ٌكون خاصاً لما فوقه. فمثالً عند تعلٌم مادة معٌنة ) الرٌاضٌات 

هداؾ دونها مثالً( فً مرحلة التعلٌم العام, هناك أهداؾ عامة من تعلٌم المادة أساساً, و هناك أ

من تعلٌم المنهج فً مرحلة دراسٌة معٌنة, وأهداؾ من تعلٌم مقرر محدد فً سنة محددة , و 

 أهداؾ خاصة من تعلٌم وحدة )فصل( معٌنة , وأخٌراً سلوكٌة من تعلٌم درس معٌن.

و ٌتطلب تحقٌق األهداؾ التربوٌة العامة أكثر من مرحلة دراسٌة , فقد تمتد من رٌاض       

 ل ٳلى نهاٌة المرحلة الثانوٌة.األطفا

و تشتق منها أهداؾ المراحل الدراسٌة بحٌث تكون أهداؾ خاصة برٌاض األطفال و أخرى   

 للمرحلة األبتدابٌة و ثالثة للمرحلة المتوسطة.... و هكذا.

أما أهداؾ المواد الدراسٌة فتتضمن أهداؾ المادة الدراسٌة الواحدة بدءاً من الصؾ األول 

ً و حتى نهاٌة المرحلة الثانوٌة, مثل أهداؾ مادة الرٌاضٌات أو اللؽة العربٌة أو األبتداب

 العلوم....

و فً ضوء أهداؾ المادة سٌتم تالٌؾ الكتب بحٌث ٌتصدر كل كتاب أهداؾ المادة التً ٌنبؽً  

 تحقٌقها.

 و بما أن الكتاب ٌحتوي على فصول دراسٌة , علٌه توضع أهداؾ لكل فصل دراسً. 

األهداؾ السلوكٌة ) و تدعى أٌضا باألؼراض السلوكٌة( فتوضع لكل موضوع  ضمن  أما 

الفصل الواحد و التً ٌعدها المعلم ضمن خطة الدرس الٌومٌة , و بحسب طبٌعة الدرس تنفذ 

خالل الوقت المخصص للدرس حسب تسلسلها و ٳرتباطها بالمادة الدراسٌة , و ٌعمل على 

 تحقٌقها خالل الدرس الواحد.

مما سبق عرضه ٌمكن أن نستنتج أن من خالل تحقٌق األهداؾ السلوكٌة على مر األٌام تتحقق  

أهداؾ الفصل الدراسً , ومن خالل تحقٌق أهداؾ الفصل الدراسً تتحقق أهداؾ الكتاب...    
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و من ثم أهداؾ المادة الدراسٌة فً مرحلة دراسٌة معٌنة, و أخٌراً تتحقق األهداؾ التربوٌة 

 ة.العام

لذلك فٳن العمل فً المٌدان التربوي ٌتطلب تحدٌداً واضحاً لألهداؾ بمستوٌاتها كافة بوصفها   

 الموجه األساس للعمل التربوي بجمٌع عناصره معلماً و منهجاً و متعلماً.

 

  -أهمٌة تحدٌد االهداف التربوٌة ) التعلٌمٌة ( :  .3

حقٌقها و صٌاؼتها فً عبارات واضحة و أن تحدٌد األهداؾ التً ٌسعى منهج الرٌاضٌات ٳلى ت 

 سلٌمة خطوة أساسٌة لها أهمٌتها فً :

 أختٌار خبرات المنهج. .6

 طرابق و أسالٌب التعلٌم و وسابل التقوٌم و ؼٌرها من مكونات المنهج. .2

و هذا ٌوضح لنا األرتباط الوظٌفً بٌن األهداؾ و المحتوى و الطرٌقة فً التربٌة و هذه    

 ترتبط بثالثة تساإالت لها أهمٌتها فً المناهج و طرابق التعلٌم هً :المكونات الثالث 

 لماذا ندرس؟ , و ما الذي نرسه؟ , و كٌف ندرسه؟               

أهمٌة كبٌرة , فهً التً توجه النشاطات ذوت العالقة فً ٳتجاه  -فً أي عمل –و لألهداؾ   

الدافع و ٳبقاءه فاعالً, و تفٌد فً تقوٌم واحد و تمنع التشتت و األنحراؾ , وتعمل على ٳٌجاد 

العمل لمعرفة مدى الناجح و الفشل,مما ٌجعلها ذوت أهمٌة للمعلم و المتعلم و لمجمل العملٌة 

 التعلٌمٌة.

و األهداؾ ضرورٌة فً كل عمل تربوي, و هذا ٌعنً أن هناك مجموعة من اٳلٌجابٌات  

 تسهل األهداؾ عملٌة التعلم الصفً.ٌحققها التعلٌم بواسطة األهداؾ , كما ٌمكن أن 

 و ٌمكن ٳٌجاز أهمٌة تحدٌد للعملٌة التعلٌمٌة و للمعلم و المتعلم بما ٌؤتً: 

من السهل  -عندما تكون األهداؾ محددة و واضحة فٳنه: بالنسبة للعملٌة التعلٌمٌة/  -أ 

ت ٳتاحة فتح قنوا –ضمان أحترام توجهات السٌاسة التعلٌم.  –قٌاس قٌمة التعلٌم. 

ٳتاحة ٳمكانٌة توضٌح القرارات  –تواصل واضحة بٌن المسإولٌن عن التربٌة و التعلٌم. 

 ٌسمح بفردٌة التعلم. –الرسمٌة لضبط الؽاٌات المرسومة. 

 كما ٌمكن تحدٌد أهمٌة األهداف التربوٌة فً الجوانب اآلتٌة من العملٌة التربوٌة:

الرإٌا و رسم الطرٌق  رسم الخطط التعلٌمٌة التً ٌكون من نتٌجتها وضوح -6

 الصحٌح الذي ٌإدي ٳلى توفٌر الوقت و الجهد و المال.

 ٳختٌار الخبرات التعلٌمٌة المناسبة تتمثل فٌها جمٌع جوانب الخبرة. -2

 انتقاء النشاط التعلٌمً و المحتوى المناسبٌن. -0

 ٳختٌار طرابق و ٳستراتٌجٌات التعلٌم المناسبة. -4
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 اعلٌة عملٌة التعلٌم و التعلم.تقوٌم عملٌة التعلٌم لمعرفة مدى ف -5

 بالنسبة للمعلم:  -ب

من الضروري أن ٌكون معلم الرٌاضٌات على معرفة تامة باألهداؾ التً ٌسعى ٳلى تحقٌقها    

 فً مجال تعلمً الرٌاضٌات و مثل هذه المعرفة تزوده بمإشرات على: 

تعلٌمٌة و وسابل و أدوات ٳمكانٌة ٳختٌار عناصر العملٌة التعلٌمٌة من محتوى و وسابل  -

تقوٌم. و تزوٌده بمإشرات ٳلختٌار المادة التعلٌمٌة المناسبة , و طرٌقة التعلٌم و األدوار 

 التً ٌجب ٳستعمالها أثناء التعلٌم.

ٳعطاء الوضوح عن أنواع التؽٌرات فً السلوك و النمو عموماً المراد ٳحداثه و توجٌهه  -

وٌم مدى فاعلٌة خبرات التعلٌم و أسالٌب التعلٌم ٳلى ٳستخدام التقنٌات المناسبة لتق

 المستخدمة و العمل على تحسٌنها.

 سٌر عملٌة التعلٌم و توضٌح نٌته و مقصده. -

 ٌمكن أن ٌعتمد علٌها من أجل تقوٌم نفسه و عمله كملعم. -

 بالنسبة للمتعلم: -ج

 تتٌح ٳمكانٌة التحكم فً عمل المتعلم و تقٌٌمه. -

 ناء عمٌة التعلم و تعطٌه فرصة لكً ٌقوم أداءه.ٌزوده بمإشرات توجهه أث -

ٳن المتعلم عندما ٌكون على علم باألهداؾ المراد تحقٌقها منه فٳنه ال ٌهدر وقته و جهده  -

 بؤعمال ؼٌر مطلوبة منه.

ٳن تحدٌد األهداؾ ٌتٌح للمتعلمٌن ٳمكانٌة المساهمة فً المقررات على ٳعتبار أنهم  -

 لٌمات الرسمٌة و تقٌٌمها.ٌصبحون قادرٌن على تمٌٌز التع

 

  -أهم مصادر االهداف التربوٌة  : .4

 المتعلم/     - أ

حٌث توجد عملٌة تعلم , وهذا المتعلم له خصابصه الجسمٌة و العقلٌة و النفسٌة, فقبل     

ظهور ٳتجاهات التربٌة التً نادت بالعناٌة بالمتعلم من جمٌع نواحٌه, كانت األهداؾ تعنى 

بالنمو العقلً عند المتعلم دون ٳهتمام ٌذكر بالنمو اٳلجتماعً و النمو الجسمً و الوجدانً , 

ذلك ٳهتم المربون آنذلك بحشو عقول التالمٌذ بالمادة الدراسٌة و ٳتخذوا شتى السبل لجعل و ل

التلمٌذ ٌستظهرها عن ظهر قلب , ة لكن بعد تطور أهداؾ التربٌة أصبح لزاماً عند التعلٌم 

 جمٌع المواد الدراسٌة, أن تهدؾ ٳلى النمو المتكامل لجمٌع أبعاد شخصٌة المتعلم.

ي ٌبدع فً تعلٌم محتوى دراسً معٌن , و لكنه بسلوكه الفظ ٌسبب للتلمٌذ فالمعلم الذ   

ٳضطرابات نفسٌة أو آالماً بدنٌة, ال ٌنبؽً أن ٌكون معلماً, ألنه قد ٌتسبب فً هدم بناء التلمٌذ 

النفسً و اٳلجتماعً , و لن ٌعوض التلمٌذ هذا بما درسه من معارؾ و علوم , بل قد ال 

 ض ذلك على اٳلطالق.ٌستطٌع التلمٌذ تعوٌ
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ٳن ٳختالؾ الخصابص الجسمٌة و العقلٌة و االنفعالٌة من مرحلة نمو ٳلى أخرى تإدي ٳلى  

ٳختالؾ األهداؾ, فعلى وجه العموم , ما ٌستطٌع أن ٌتعلمه الطفل ٌختلؾ عما ٌستطٌع أن 

ٌختلفون فٌما  ٌتعلمه البالػ , هذا من ناحٌة , ومن ناحٌة أخرى, فان أبناء مرحلة النمو الواحدة

بٌنهم فً القدرات و المٌول و الحاجات و اآلمال و االطار الثقافً و المستوى االقتصادي و 

 االجتماعً و الخبرات السابقة و ما ٌتصل بها من تطبٌقات , و هذا ٌإثر بالتالً فً تعلمهم.

ألول األبتدابً , فال ٌنبؽً أن نهدؾ الى تعلٌم رسم األشكال الهندسٌة بدقة لتلمٌذ فً الصؾ ا   

 ذلك أن نموه الجسمً فً هذا الوقت ال ٌساعده على التحكم الدقٌق فً أدوات الرسم الهندسً.

و ال ٌنبؽً أن نهدؾ لتعلٌم التفاضل و التكامل المتقدم لطلبة القسم األدبً بالمرحلة المتوسطة 

وقع من جمٌع التالمٌذ دون أن ٌكونوا قد درسوا قدرا كافٌا من الخبرة, و كذلك ال ٌنبؽً أن نت

 فً نفس الصؾ الدراسً أن ٌستوعبوا درس الرٌاضٌات بنفس الدرجة.

 المادة الدراسٌة/ - ب

لكل مادة دراسٌة طبٌعتها الخاصة, فباالضافة الى ضرورة مراعاة التتابع و التسلسل فً تعلٌم   

لٌم مفردات الموضوعات المقررة, فانه ٌنبؽً أن نراعً تتابعا معٌنا و تسلسال خاصا فً تع

 الموضوع الواحد.

فمثال لن ٌكون األمر سهال اذا قمنا بتعلٌم الجبر قبل الحساب, لذلك ٌنبؽً أن نراعً تتابع    

المفاهٌم الرٌاضٌة عند تحدٌد األهداؾ ألن اهمال هذا التتابع ٌجعل من تعلٌم الرٌاضٌات أمرا 

ٌعتمد بناإه على تتابعات من  صعبا, وباالضافة الى مراعاة االهداؾ لكون الرٌاضٌات علما

المفاهٌم, ٌنبؽً أن نراعً النمو السرٌع و المستمر فً محتواها و طرابق تعلٌمها , فحٌنما نتتبع 

الفكر الرٌاضً منذ بدء الخلٌقة فاننا نجد أن الرٌاضٌات فً مختلؾ العصور كانت تبحث 

 أٌن؟ الى أي حد؟ ((. بالدرجة األولى عن اجابة أربعة أسبلة ربٌسٌة تتعلق ))كم؟ متى؟

و فً سبٌل االجابة عن األستفهام ) كم( نشؤت النظم العددٌة المختلفة , و فً سبٌل االجابة عن   

األستفهام ) متى( ظهر مفهوم الوقت و وحدات الزمن, و فً سبٌل االجابة عن استفهام ) أٌن( 

الى أي حد( فقد ظهرت ظهر مفهوم المكان و تناولته الخرابط, أما االجابة عن استفهام ) 

 وحدات القٌاس المختلفة.

و الرٌاضٌات الٌوم ال تقؾ عند مجرد االجابة عن االستفهام : كم؟ و متى؟ و أٌن؟ و الى أي  

حد؟ و لكنها تتعدى هذه االجابة على تساإالت مثل لماذا كان هذا صحٌحا؟ و ماا احتمال 

 وقوعه؟ و ما أفضل القرارات التً ٌمكن أن تتخذ؟

ً سبٌل االجابة عن هذه التساإالت اعتمدت الرٌاضٌات على المنطق الرمزي و االحتماالت و ف

و نظرٌة األلعاب و ؼٌرها من المفاهٌم . و هكذا عند كتابة األهداؾ ٌجب أن نراعً خصوصٌة 

 الموضوع و طبٌعته و مستواه.

 المجتمع / -ج
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المجتمع مهمة اعداد األجٌال  من المعروؾ أن المدرسة مإسسة اجتماعٌة , أولى الٌها    

الصاعدة لالضطالع بمسإولٌات تنمٌته و تطوٌره , و من أجل أن تصبح أهداؾ التعلٌم ملزمة 

 بالوفاء بمتطلبات الحٌاة و التطور فً المجتمع.

و بعبارة أخرى بما أن التلمٌذ )المتعلم( قد جاء الى المدرسة كً ٌعد للحٌاة فً مجتمع معٌن,    

لمجتمع و متطلباته تصبح أساسا هاما, ال بد و أن ٌراعً فً اختٌار ما ٌتعلمه هذا فان حاجات ا

التلمٌذ فً أي مادة من المواد الدراسٌة, و بألخص تلك المواد التً أصبحت تحتل أهمٌة خاصة 

 فً المجتمع المعاصر.

فً  و ان أي مجتمع ٌهدؾ الى السٌر فً التصنٌع بخطى واسعة ٌنبؽً أن ٌزود العاملون  

مواقع التصنٌع على وجه الخصوص بقدر ؼٌر قلٌل من المعارؾ حتى ٌستوعبوا اآللة التً 

 ٌعملون علٌها و ٌقدرون قٌمة السلعة التً ٌنتجونها.

و بذلك ال بد من مراعاة حاجات المجتمع فٌما ٌخص متطلبات الكفاٌة االنتاجٌة فً عصر   

 التقدم التقنً عند أهداؾ التعلٌم.

 

  -هداف التربوٌة :مجاالت اال  .5

تهتم التربٌة الحدٌثة بتنمٌة شخصٌة التلمٌذ المتكاملة , و لعل الخطوة األولى نحو ترجمة هذا  

الشعار الى ممارسات عملٌة هو أن ٌكتب المعلمون أهدافا لألبعاد الربٌسٌة لعملٌة التعلم و التعلٌم 

 بحٌث ال تقتصر على المعرفة فقط.

 ربوٌة فً ثالث مجاالت:و قد وضعت األهداف الت   

و ٌشمل األهداؾ و النتاجات  ( Cognitive Domainالمجال المعرفً/ الذهنً ) - أ

العقلٌة و الذكاء كالمعرفة و الفهم. و قد وضع ) بلوم( تصنٌفه للمجال المعرفً فً عام 

, و ٌختص هذا المجال بالمعلومات و المعارؾ اذ تقتضً فً هذا المجال تعدٌالت  6956

( مستوٌات  6فً المجال اللفظً و المعرفً للمتعلم. و قد قسم ) بلوم( هذا المجال الى )

متدرجة فً ترتٌب تصاعدي هرمً تتدرج من البسٌط الى األكثر تعقٌدا لألنشطة العقلٌة, و 

 و هذه المستوٌات هً:ان كل مستوى ٌعتمد على المستوى الذي ٌسبقه, 

 : ٌتمثل فً القدرة على تذكر المعلومات و المعارؾ سواء كان ذلك   -التذكر / المعرفة

عن طرٌق أستدعاإها من الذاكرة التً تم تعلمها سابقا كالحقابق و القوانٌن و النظرٌات 

. 

 و من األمثل على ذلك:

 ٌعرؾ / أن ٌعرؾ التلمٌذ الدابرة. -

 ٌذكر/ أن ٌذكر التلمٌذ شروط تطابق المثلثات. -

 مٌذ المسابل الرٌاضٌة بصورة صحٌحة.ٌقرأ/ أن ٌقرأ التل -
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 : ٌتمثل فً القدرة على استٌعاب معنى و فهمها فهما حقٌقٌا ٌستطٌع  -الفهم / االستٌعاب

تطبٌقه, و اظهاره عن طرٌق ترجمة المادة من شكل الى آخره أو تفسٌرها أو اعادة 

 صٌاؼتها, و هو أعلى من مستوى التذكر.

 و من األمثلة على ذلك:

 ن ٌفسر التلمٌذ سبب تساوي زاوٌتٌن.ٌفسر / أ -

 ٌعطً مثال/ أن ٌعطً التلمٌذ أمثلة ألشكال هندسٌة مجسمة. -

 ٌترجم/ أن ٌترجم التلمٌذ مسؤلة رٌاضٌة حٌاتٌة الى صٌؽة رمزٌة. -

 ٌتنبؤ/ أن ٌتنبؤ التلمٌذ بالحل فً ضوء معطٌات محددة. -

 ٌصوغ/ أن ٌعٌد التلمٌذ صٌاؼة مسؤلة رٌاضٌة بالرموز. -

 ن ٌلخص التلمٌذ مضمون نظرٌات التطابق.ٌلخص/ أ -

 

 : ٌتمثل فً القدرة على األنتقال من المستوى النظري المجرد الى المستوى  -التطبٌق

 العملً المحسوس فً مواقؾ جدٌدة دون توجٌه خارجً.

و ٌشمل تطبٌق القواعد و القوانٌن و المفاهٌم و النظرٌات , و ٌتطلب مستوى أعلى   

 ألمثلة على ذلك:من الفهم . و من ا

 استخدام/ أن ٌستخدم التلمٌذ المنقلة فً قٌاس الزواٌا. -

 استخدام/  أن ٌستخدم التلمٌذ األدوات الهندسٌة فً رسم الدابرة. -

 ٌحل/ أن ٌحل التلمٌذ مسؤلة حٌاتٌة تتعلق بعملٌة الضرب. -

 ٌجدول/ أن ٌجدول التلمٌذ البٌانات فً مجموعات احصابٌة. -

 دابرة نصؾ قطرها معلوم تعلمها نظرٌا. ٌطبق/ أن ٌرسم التلمٌذ -

 

 : ٌتمثل فً القدرة على تفكٌك فكرة أو تجزبة الموضوع الى مكوناته و اجزابه  -التحلٌل

الربٌسٌة و ادراك العالقات بٌن األجزاء من أجل فهم البنٌة التنظٌمٌة و ٌتطلب مستوى 

 فكري أعلى من الفهم و التطبٌق, و من األمثلة على ذلك:

هن التلمٌذ نظرٌة التوازي عن طرٌق التعرؾ على العالقات بٌن العملٌات       أن ٌبر -

 و المعطٌات و الربط بٌنها و السٌر فً البرهان سٌرا منطقٌا.

أن ٌكتشؾ التلمٌذ العالقة ما بٌن مجموعة األعداد الحقٌقٌة مثل : اذا كان س > ص ,  -

 ص > ع , فان س > ع.

 

 : و التولٌؾ بٌن العناصر و األجزاء لتكوٌن كل جدٌد     و ٌتمثل فً التركٌب -التركٌب

و وضعها معا فً أنموذج ٌتمٌز باألصالة و االبداع . و ٌعد هذا المستوى التحلٌل       

 و التطبٌق و الفهم و التذكر, و من األمثلة على ذلك:

بٌن ٌصمم/ أن ٌصمم التلمٌذ بنفسه طرٌقة جدٌدة لحصر كل األعداد األولٌة المحصورة  -

6 ,633. 

ٌصمم/ أن ٌصمم التلمٌذ طرٌقة رٌاضٌة لحساب مساحة شبه المنحرؾ بؤستخدام قانون  -

 مساحة المثلث.
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ٌعد/ أن ٌعد التلمٌذ رسومات بٌانٌة لؽرض تٌسٌر فهم نتابج دراسة احصابٌة  و  -

 استخالص نتابج منها.

 تماعٌة.األشتقاق/ أن ٌشتق التلمٌذ عالقات احصابٌة مجردة من بٌن متؽٌرات اج -

 األشتقاق/ أن ٌشتق التلمٌذ قانون أو عالقة من تجربة علمٌة. -

 وضع تعرٌؾ/ أن ٌضع التلمٌذ تعارٌؾ مجردة لمفاهٌم أو عالقات رٌاضٌة. -

 ٌنضم/ أن ٌنضم التلمٌذ المكعبات فً وضع جدٌد. -

 

 : ٌتمثل هذا المستوى بقدرة المتعلم على اصدار أحكام أو أتخاذ قرارات مناسبة -التقوٌم 

فً ضوء بٌانات و معاٌٌر معٌنة على األعمال و األفكار و الحلول, و قد ٌحدد المتعلم 

 المعاٌٌر أو تعطى من المعلم, و من األمثلة على ذلك:

التفضٌل/ أن ٌذكر التلمٌذ أفضل طرٌقة من بٌن ثالث طرق درسها لحل معادلتٌن من  -

 الدرجة األولى فً متؽٌرٌن شارحا السبب وراء تفضٌله.

مقارنة/ أن ٌقارن التلمٌذ بٌن مدخلٌن لمعالجة الهنسدة المستوٌة و االقلٌدٌة و المتجهات ال -

 و التحوٌالت.

 الحكم على/ أن ٌحكم التلمٌذ أٌة األسالٌب أنسب فً حل المعادالت من الدرجة الثانٌة. -

الحكم على/ أن ٌحكم التلمٌذ على نتابج دراسة احصابٌة عن طرٌق استعمال معٌار  -

 معٌن أو مقارنتها بنتابج من دراسة سابقة مماثلة. احصابً

 

و ٌشمل األهداؾ و النتاجات الدالة على  (Affective domainالمجال الوجدانً ) - ب

 المشاعر و االنفعاالت كاالتجاهات و االهتمامات.

و تشمل األهداؾ التً تنمً الحس الوطنً و الدٌنً و االجتماعً , فالهدؾ الذي ٌنمً الحس  

الوطنً هو الذي ٌتعامل مع القٌم الوطنٌة كالدفاع عن الوطنو تنمٌة مقدراته و الحفاظ على 

 ممتلكاته.

الزكاة      أما الهدؾ الذي ٌنمً الحس الدٌنً فهو ذلك الهدؾ الذي ٌنمً القٌم الدٌنٌة كالصالة و

 و التعامل األسالمً مع الناس و االشٌاء و طاعة الوالدٌن.

و الهدؾ األجتماعً ذلك الهدؾ الذي ٌنمً الروابط األجتماعٌة كالعمل الجماعً و التعامل مع 

 األصدقاء و الجٌران الى ؼٌر ذلك من القمً األجتماعٌة.

 

و ٌشمل النتاجات  (Psychomotor domainحركً )المهاري( )  –المجال النفسً  -ج

التعلٌمٌة الدالة على المهارات الحركٌة, و تتعلق هذه األهداؾ بالمهارات الحركٌة البدنٌة و 

العقلٌة و استخدام األجهزة و األدوات التقنٌة مثل الكتابة و القراءة و الطباعة و السباحة و 

المهارات الحركٌة و التً هً استخدام اآللة الحاسبة و استخدام الحاسب اآللً الى ؼٌر ذلك من 

أٌضا تعتبر مهارات عقلٌة , فلٌس هناك مهارة حركٌة دون استخدام العقل, فمثال اذا أخذنا 

مهارة الرسم فانها تنتج عن استخدام األٌدي و لكن اذا لم ٌستخدم العقل فٌها فانها ال ٌمكن أن 

 جب أن تنتج عن مهارة عقلٌة.تنتج رسومات لها معنى, و من هنا نستنتج أن كل مهارة حركٌة ٌ
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  -االغراض السلوكٌة  : .6

تستند نظرٌة األؼراض السلوكٌة الىى الفرضىٌة القابلىة أن النتاجىات التعلٌمٌىة ٌمكىن تحدٌىدها     

على أفضل وجه فً ضوء التؽٌٌرات فً سلوك المتعلمٌن, فضال عن انها تشٌر الى االجىارءات 

 جراءات تعلٌمٌة ٌمكن مالحظتها و ٌاسها.المحددة التً ٌكتسبها المتعلم من خالل ا

و على ذلك فانها تصؾ على نحو مفصل االمكانات التً بوسىع المىتعلم أن ٌظهرهىا بعىد عملٌىة  

التعلم فىً فتىرة زمنٌىة ال تتعىدى الحصىة الدراسىٌة , اذ انهىا المعٌىار األساسىً فىً تقىوٌم العملٌىة 

 التعلمٌة. -التعلٌمٌة

ه مقصىد منقىول بعبىارة تصىؾ تؽٌٌىرا مقتىرا فىً المىتعلم, فهىً و ٌعرؾ الفض السلوكً على أن 

تصؾ ما سٌكون علٌه المتعلم عندما ٌنهً بنجاح خبرة تعلٌمٌة و بذلك فالهىدؾ السىلوكً ٌصىؾ 

السىلوك و االداء المتوقىع مىىن المىتعلم أن ٌظهىىره بعىد االنتهىاء مىىن تعلىٌم وحىىدة تعلٌمٌىة معٌنىىة أو 

مً أو السلوك النهابً للمتعلم أكثر مما ٌصىؾ التقنٌىات درس محدد أي أنه ٌصؾ الحاصل التعلٌ

المستخدمة فً الوصول الىى هىذا السىلوك و هىو موضىوع بطرٌقىة ٌمكىن مالحظتىه و قٌاسىه فىً 

 سلوك المتعلمٌن.

 لذلك تستلزم األؼراض السلوكٌة استخدام كلمات أو أفعال تشٌر الى األداء أو العمل مثل:

 خ.ٌمٌز, ٌصؾ, ٌرسم, ٌحل , .... أل

 و من األمثلة على األؼراض السلوكٌة: 

 أن ٌرسم التلمٌذ المكعب. -

 أن ٌذكر التلمٌذ نص مبرهنة فٌثاؼورس. -

ففً المثال األول اذا رسم التلمٌذ المكعب بشكل صحٌح فانه قام بسلوك ٌمكن مالحظته من 

ن خالل الرسم, و كذلك ٌمكن قٌاس أوجه المكعب, وهكذا بالنسبة للهدؾ الثانً حٌث ٌمك

 اصدار الحكم على صحة األداء أو قٌاسه.

 :خصائص األغراض السلوكٌة 

أن ٌصاغ الؽرض على شكل سلوك ٌقوم به المتعلم: أي أنه ٌعكس سلوك المتعلم و  .6

 لٌس نشاط المعلم.

ٌشترط فً الؽرض السلوكً ان ٌصؾ السلوك الذي ٌتوقع ان ٌصبح المتعلم قادرا 

ال ٌجوز أن ٌصاغ للداللة على ما ٌقوم به علٌه نتٌجة لتعلمه بعد درس معٌن, و 

 المعلم.

 أن ٌعدد المعلم أنواع المثلثات...      -مثال :

فهذا الهدؾ ٌركز على المعلم الذي ٌقوم بالشرح أو التوضٌح , و عندبذ ٌتحقق الؽرض سواء 

 تعلم المتعلم أم لم ٌتعلم.

 و الصحٌح صٌاغة الغرض السلوكً بالشكل اآلتً:
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 مٌذ المثلثات.أن ٌعدد التل -

 

أن ٌشٌر العرض الى نتٌجة التعلم ال عملٌة التعلم نفسها : فعند كتابة األؼراض السلوكٌة من   .2

الضروري التركٌز على نواتج التعلم و لٌس على أنشطة التعلم, فعلى سبٌل المثال تؤمل 

 العبارتٌن اآلتٌتٌن:

 

 أن ٌدرس التلمٌذ أهمٌة مبرهنة فٌثاؼورس. -

السابقة تركز على سلوك التلمٌذ اال انها تركز على النشاط المإدي الى  صحٌح أن العبارة

 النواتج ) ٌدرس التلمٌذ( و هذا ال ٌجوز.

 و الصحٌح : 

 أن ٌشرح التلمٌذ أهمٌة مبرهنة فٌثاؼورس. -

 

 أن ٌكون الؽرض واضح المعنى و المضمون قابال للفهم. .0

 أي أن ٌكون الؽرض واضحا و محددا فً معناه.

 بارة اآلتٌة:تؤمل الع

 أن ٌفهم التلمٌذ حاالت تطابق المثلثات. -

فً هذه العبارة ماذا تعنً كلمة فهم؟ متى نتؤكد بان التلمٌذ قد فهم و ماذا سٌفعل التملٌذ 

 للداللة على انه فهم؟

فكلمة فهم مبهمة و ال ٌمكن قٌاسها و هناك كلمات مشابهة الى كلمة فهم فً ؼموضها و 

 ٌسمع و ٌدرك.عمومٌتها مثل ٌتذوق و 

 و الصحٌح :

 أن ٌشرح التلمٌذ حاالت تطابق المثلثات. -

 

 أن ٌكون الؽرض قابال للمالحظة و القٌاس : و ٌمكن تحقٌقه. .4

أي فعل أو أداء ال ٌمكن مالحظته أو قٌاسه ال ٌجوز استخدامه فً صٌاؼة الؽرض السلوكً . 

 مثال ذلك اآلتً:

 أن ٌدرك التلمٌذ المستقٌمات المتوازٌة. -

 لفعل ٌدرك ال ٌمكن مالحظته أو قٌاسه.فا

 و الصحٌح :
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 أن ٌرسم التلمٌذ مستقٌمات متوازٌة. -

 فالفعل ٌرسم ٌمكن قٌاسه و مالحظته.

أن تشمل العبارة على فعل سلوكً واحد : أي أن ٌكون السلوك على مستوى من التحدٌد و  .5

 التخصٌص لٌعطً معنى.

 تؤمل العبارتٌن اآلتٌتٌن:

 ن أنواع الزواٌا.أن ٌمٌز التلمٌذ بٌ -

 أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن أنواع الزواتٌا و ٌرسم كل نوع منها. -

تالحظ أن العبارة األولى تحتوي على فعل سلوكً واحد )ٌمٌز( و هو الصحٌح, بٌنما العبارة 

 الثانٌة تحتوي على فعلٌن سلوكٌٌن و هما ) ٌمٌز , ٌرسم( و هذا ؼٌر جابز.

اسٌة : و ٌرتبط بما قبله و ذو عالقة بما سٌؤتً أن ٌتضمن الهدؾ محتوى المادة الدر .6

 بعده من خبرة المتلعمٌن.

 أن ٌحتوي الؽرض على فعل سلوكً مثل ) ٌسمً , ٌكتب, ٌعدد(. .7

 تحدٌد الظرؾ التعلٌمً ) شروط األداء( و معٌار الجودة. .8

 تنوع األؼراض بحٌث تشمل الجوانب المعرفٌة أو الوجدانٌة أو المهارٌة. .9

 السلوكً باألهداؾ العامة.ٌرتبط الؽرض  .63

 كٌؾ نكتب ؼرضا سلوكٌا؟

 توجد معادلتان لصٌاؼة الؽرض السلوكً هما:

  ًالمعادلة األولى: ) أن + فعل سلوكً + التلمٌذ + محتوى المادة = ؼرض سلوك

 مصوغ بطرٌقة سلوكٌة(.

 أن ٌسمى التلمٌذ الزواٌا المتناظرة. -

 أن ٌعدد التلمٌذ أنواع المثلثات. -

 لتلمٌذ على العنصر المحاٌد لعملٌة ثنابٌة.أن ٌتعرؾ ا -

 أن ٌرتب التلمٌذ أعدادا كسرٌة ترتٌبا تصاعدٌا. -

  المعادلة الثانٌة: ) أن + فعل سلوكً + التلمٌذ + محتوى المادة + شروط األداء + الحد

 األدنى لألداء = ؼرض سلوكً مصوغ بطرٌقة سلوكٌة(.

 ( دقابق بؤستخدام الفرجال و المسطرة. 5فً ) ( سم  63أن ٌرسم التلمٌذ دابرة نصؾ قطرها ) 

( سم و شروط األداء باستخدام الفرجال و  63حٌث تضمن هذه الهدؾ مستوى األداء و هو )

 المسطرة.

 ( مسابل دون أستخدام الحاسبة. 8أن ٌحل التلمٌذ خمس مسابل فً الرٌاضٌات من مجموع )

 شروط األداء عدم أستخدام الحاسبة.( , و  8( مسابل من ) 5حٌث أن مستوى األداء هو )
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و فٌما ٌؤتً أفعال سلوكٌة تحدد سلوك المتعلم و التً ٌشٌع استعمالها عند صٌاؼة األؼراض   

 السلوكٌة:

ٌعرؾ , ٌكرر , ٌتذكر, ٌذكر, ٌصؾ, ٌعرؾ, ٌسجل, ٌسمً, ٌكتب, ٌحفظ, ٌعدد ,  -

, ٌرسم , ٌرقم , ٌجمع , ٌطرح , ٌضرب, ٌتحدث, ٌقسم , ٌحسب , ٌشتق , ٌضٌؾ

ٌشرح , ٌضع فً مجموعات , ٌربع العدد , ٌنصؾ,ٌقدر, ٌكامل , ٌبرهن , ٌجدول , 

ٌتؤكد أو ٌراجع, ٌستخلص , ٌقٌس , ٌختصر , ٌتحقق من , ٌستخدم آلة حاسبة,ٌعٌد 

تنظٌم , ٌمٌز , ٌخبر متى , ٌحدد , ٌشٌر الى ٌحصل , ٌتعرؾ , ٌترجم , ٌصٌػ بلؽته , 

رح , ٌبٌن , ٌقدر , ٌتنبؤ , ٌستنتج , ٌطبق , ٌصمم , ٌستخدم ٌعٌد الصٌاؼة , ٌفسر , ٌش

 , ٌختار , ٌصنؾ , ٌكون فرضٌة , ٌحلل , ٌرتب , ٌراجع , ٌقارن ........... 

وهناك افعال أخرى الٌمكن أو ٌصعب مالحظتها وقٌاسها باستخدام وسابل القٌاس  -

عند صٌاؼة االؼراض والتقوٌم المتداولة ) مثل االختبارات ( وال ٌنصح استخدامها 

  -السلوكٌة ومنها :

 ٌَعرؾ , ٌستمتع , ٌؤلؾ , ٌفهم , ٌحبذ , ٌدرك , ٌتقبل , ٌتذوق .     

 

 

 

 

 

و ٌشمل المفاهٌم و المصطلحات الرٌاضٌة و التعمٌمات و النظرٌات و  -المحتوى: -ثانٌاً:

الصفوؾ المهارات و المسابل الرٌاضٌة , حٌث ٌراعً عند توزٌع المحتوى على 

 المخلفة تدرجه فً العمق و الشمول و التجرٌد بشكل متتابع و مترابط.

 : وتتضمن  األنشطة و الفعالٌات -ثالثاً:

 طرائق التدرٌس  . أ

كان التدرٌس سابقا ٌهتم باسالٌب نقل الخبرات و المعارؾ من جٌل الى جٌل , اما 

ن معا" , فهً نظرٌات التدرٌس الحدٌثة فتعتمد على اعتبار التدرٌس " علم وف

تحاول تزوٌد المتعلمٌن بكم هابل من المعرفة التدرٌسٌة ) كالمهارات التدرٌسٌة 

المختلفة , وطرق التقوٌم , وطرق التدرٌس ,...وؼٌرها ( . باالضافة الى التدرٌب 

 العملً على مواقؾ التدرٌس و التربٌة العملٌة و التعلٌم المصؽر. 

من االنشطة التً ٌقوم بها المعلم بؽرض  ان عملٌة التدرٌس تتكون من مجموعة

مساعدة تالمٌذه على تحقٌق اهداؾ تربوٌة معٌنة , و التدرٌس سلوك ٌمكن 

مالحظته وقٌاسه و بالتالً ٌمكن ضبطه و تقوٌمه و تحسٌنه , كما ان التدرٌس 
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سلوك اجتماعً ال ٌنشؤ فً فراغ بل له مجاالته و المتمثلة فً كل من : المعلم و 

  -ومادة وبٌبة التعلم وانه البد من وجود تفاعل بٌن المجاالت االربعة : المتعلم 

المعلم و التالمٌذ , وبٌن التالمٌذ و المادة التعلٌمٌة او الخبرات التربوٌة , وبٌن 

 المعلم و التالمٌذفً وجود بٌبة صعبة للتعلم . 

او اٌصالها ان الطرٌقة الفاعلة فً التدرٌس تتضمن اكثر من مجرد تقدٌم معلومة 

الى المتعلم فقط , بل انها تهتم بتحفٌز المتعلم و تشجٌعه و توجٌهه نحو التطور و 

 النمو و تؽٌٌر السلوك . 

فالطرٌقة الفاعلة تتطلب اكثر من مجرد مجموعة منفصلة من المعلومات , فهً 

ة تتطلب فهما" عمٌقا" للمستوٌات العقلٌة للمتعلمٌن , و التكامل مع كل منهم بطرٌق

تتناسب مع مستوٌاتهم , وتعمل فً ذات الوقت على تنمٌة قدراتهم العقلٌة و تحفزهم 

 للعمل و النشاط . 

و المعلم الجٌد ٌرى لدى تالمٌذه عادات طٌبة واتجاهات اٌجابٌة ترقى بمجتمعه و 

 تحسن اداءه باالضافة الى تعلم المعلومات .

دوره فقط على تقدٌم  و المعلم اوال" وقبل كل شًء "مربً" اي ال ٌقتصر

المعلومات الدراسٌة منفصله عن دورها واهٌمتها عن حٌاة الفرد وحٌاة مجتمعه , 

وعلى المعلم ان ٌربً لدى تالمٌذه كٌفٌة ضبط استجاباتهم وعمل استجابات مقبولة 

 اجتماعٌا لمثٌرات مختلفة .

مات المنهجٌة وعلٌه فان اي نظرٌة تدرٌس ٌجب ان تتعلق باالضافة الى تقدٌم المعلو

, بل اٌضا طرقق تنمٌة التذوق الجمالً فً المادة الدراسٌة , وطرق تؽٌٌر و تعدٌل 

 االتجاهات واسالٌب اكتشاؾ ومممارسة المهارات .

مما سبق ٌمكن القول ان طرٌقة التدرٌس تتمثل فً ) الخطوات المترابطة التً 

ٌرمً الى تحقٌقة من ٌنبؽً ان ٌتخذها المعلم للوصول الى الهدؾ المعٌن الذي 

 الدرس ( . 

نالحظ ان المادة التعلٌمٌة و الطرٌقة ركنان اساسٌان فً عملٌة التدرٌس الجٌد , فال 

تدرٌس بدون مادة وان كانت الطرٌقة جٌدة , وال تدرٌس جٌد وان كانت المادة 

 التعلٌمٌة جٌدة الٌجري تقدٌمها وفق طرٌقة جٌدة . 

اضٌات التً ٌمكن ان ٌتبعها المعلم فً ثالث و ٌمكن تصنٌؾ طرابق تدرٌس الرٌ

  -محاور ربٌسٌة وكما ٌؤتً :
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محور الطرابق التً لها عالقة بانتقال ذهن المتعلم خالل عملٌة  المحور االول /

 التفكٌر من المعلوم الى المجهول . وٌتم ذلك بؤحدى الطرٌقٌتٌن االتٌتن . 

  Inductive Method -. الطرٌقة االستقرائٌة :1

وتعتمد عمى نوع من التفكير يطمق عميو التفكير االستقرائي يتم بموجبو           
انتقال ذىن المتعمم خالل عممية التفكير من الجزء  الى الكل ، من خالل دراسة عدد 
كاف من الحاالت الفردية ثم استنتاج الخاصية التي تشترك فييا ىذه الحاالت 

 .  وصياغتيا عمى صورة قانون أو نظرية

ويقصد بيا إستخالص قاعدة عامة ) تعميمات ، قوانين( من حاالت خاصة 
متعددة.إذ يقوم المعمم بتقديم أكبر قدر ممكن من األمثمة أو الحقائق والتجارب 

 والمشاىدات حول موضوع معين أو مشكمة معينة.
 اي ان المتعلم ٌستخلص قاعدة عامة )تعمٌمات( من حاالت خاصة .  

تقدٌم اكبر قدر ممكن من االمثلة او الحقابق حول موضوع معٌن او     -*دور المعلم :

 مشكلة معٌنة ) تعمٌم , نظرٌة , قانون ( . 

ٌقوم بمساعدة المعلم , بتحلٌل هذه االمثلة و الحقابق و الربط بٌنها  -* دور التلمٌذ :

لٌة للوصول الى المفهوم او التعمٌم ) القانون او النظرٌة ( مع مالحظة ان عم

التحلٌل هنا تتضمن تحدٌد اوجه الشبه و االختالؾ , وان عملٌة الربط بٌن الحقابق 

اما ان تكون اٌجابٌة )اوجه شبه ( او سلبٌة ) اوجه اختالؾ ( , بمعنى ان تحدد هذه 

 االمثلة او الحقابق فً صفات معٌنة وال تحدد فً صفات اخرى . 

ه بشكل جٌد اثناء القٌام بتحلٌل ٌتفاعل المعلم مع تالمٌذ -* درجة التفاعل :

 المالحظات او االمثلة او الحقابق و الربط بٌنها .

 

  -* ممٌزاتها :

عندما ٌفكر المتعلم استقرابٌا فانه تكون لدٌة فرصة اكبر لتتبع افكاره  .6
 الخاصة وعدم الخضوع الفكار ؼٌره حتى لما ٌملٌه علٌه المعلم من اراء . 
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تعمٌم ) اي ٌستقريء قاعدة ( فانه ٌستطٌع ولو ان المتعلم الذي ٌتوصل الى  .2
بعد حٌن ان ٌتوصل الى تعمٌم تلك القاعدة ذاتها عند نسٌانها , اي ان 

المعلومات التً ٌكتسبها المتعلم على وفق هذه الطرٌقة تبقى فً الذاكرة مدة 
 اطول من تلك المعلومات التً ٌكتسبها عن طرٌق محاضرة المدرس . 

مٌن للتعمٌمات التً ٌتوصلون الٌها اكثر من فهمهم فهم وادراك المتعل .0
 وادراكهم للتعمٌمات التً ٌقدمها الٌهم المعلم جاهزه .

ان الطرٌقة االستقرابٌة تساٌر طبٌعة العقل البشري فً التدرج من الجزبٌات  .4
 او الحاالت الخاصة الى الكل او القوانٌٌن او االحكام العامة .

ه الطرٌقة , تدرٌب تالمٌذه على مهارات ان المعلم ٌستطٌع من خالل هذ .5
جمع الحقابق و تفسٌر البٌانات و المالحظة الدقٌقة , وعلى عملٌات 

المقارنات وادراك العالقات باالضافة الى تدرٌب التالمٌذ على المهارات 
الحركٌة االدابٌة عند القٌام بتجارب لالسكتشاؾ تساعد فً التوصل الى 

 التعمٌم . 

ة ألن التمميذ يشترك في تقديم األمثمة ويسيم في استنتاج تعد طريقة ممتع .6
 القاعدة.

تحث التالميذ عمى التفكير في بحث الحاالت المختمفة والتعرف عمى  .7
 الموضوع واستنباط القاعدة العامة.

 
  -مآخذ على الطرٌقة : -

. من اهم عٌوبها ان بعض القواعد و القوانٌٌن او النظرٌات ٌصعب على التلمٌذ 6

العادي ان ٌتوصل الٌها بمفردة , ومن هنا كانت مساعدة المعلم لتالمٌذه و توجٌهه 

 لهم من اهم متطلبات االستقراء .

تحتاج هذه الطرٌقة الى وقت طوٌل لعرض األمثلة الكثٌرة من أجل الوصول الى . 2

 القاعدة العامة , مما ٌتعارض مع الوقت المحدد لكل موضوع.

لم بفعالٌة الدرس لٌكون هو الذي ٌعطً األمثلة والحاالت . ٌخشى أن ٌنفرد المع0

 الخاصة , وهو الذي ٌوضح وٌستنتج القاعدة فٌصبح دور التالمٌذ سلبٌاً فٌها.

منفرجة  –قابمة  –مثال / ٌطلب المعلم من تالمٌذه القٌام برسم مثلثات مختلفة )حادة 

( و ٌطلب منهم القٌام بقٌاس الزواٌا الداخلٌة لكل مثلث وجمع القٌاسات وذلك 

  -للتوصل الى التعمٌم التالً :

 درجة "  683" مجموع قٌاسات الزواٌا الداخلٌة للمثلث تساوي 
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    Deductive Method -تاجٌة :الطرٌقة االستن -2

و تعتمد على التفكٌر االستنتاجً وهو نوع من التفكٌر ٌتم بموجبه انتقال ذهن      

المتعلم خالل عملٌة التفكٌر من الكل الى الجزء , او تطبٌق القواعد و القوانٌٌن 

 العامة على حاالت خاصة . 

 عكس االستقراء " و بعبارة اخرى استخالص نتابج خاصة من حاالت عامة " 

 

ان كتب الرٌاضٌات المنهجٌة فً مراحل الدراسة المختلفة و خصوصا قبل الجامعة 

, حافلة بالتمارٌن و االنشطة الرٌاضٌة التً تلحق عادة بعد كل موضوع او 

االسلوب االستنتاجً النها تاخذ حاالت خاصة متعددة للتحقق فٌما اذا كانت 

 رهنات الهندسٌة .تخضع للقوانٌٌن العامة او المب

  

ٌقدم المعلم لتالمٌذه القوانٌٌن العامة و النظرٌات و ٌطلب منهم  -:* دور المعلم 

 التوصل الى الحقابق و االمثلة التً تطابقها . 

ٌقوم بتطبٌق القوانٌٌن او التعمٌمات على االمثلة او المواقؾ  -: *دور التلمٌذ

 المشابهة

 ٌقة االستقرابٌة تتشابه مع الطر -: * درجة التفاعل

  -تتمٌز بسهولتها , وسرعة تنفٌذها , باالضافة الى انها : -: * ممٌزاتها

صورة موسعة للخطوة االخٌرة فً الطرٌقة االستقرابٌة وهً خطوة التطبٌق  .6
. 

فً هذه الطرٌقة ٌتم عادة تقدٌم االسس العامة و القواعد و القوانٌٌن الى  .2
الطلبة جاهزة لٌقوم الطلبة باجراء التطبٌقات علٌها من خالل االمثلة و 

 الحاالت الفردٌة الخاصة . 
انها التاخذ من الطلبة وقتا" طوٌال بخالؾ ما علٌه الطرٌقة االستقرابٌة حٌث  .0

 تستؽرق وقتا" طوٌال .  
 

  -* مؤخذ على الطرٌقة :
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التساعد الطلبة على تنمٌة التفكٌر العلمً الذي ٌتطلبه البحث العلمً  .6
 الصحٌح كما هو الحال فً الطرٌقة االستقرابٌة . 

عندما ٌتعلم الطالب القانون او القاعدة بهذه الطرٌقة فانه ال ٌستطٌع التوصل  .2
 الطرٌقة االستقرابٌة . الى القواعد او القوانٌٌن المماثلة بنفسه , بعكس 

ال تصلح هذه الطرٌقة للتالمٌذ الصؽار لضعؾ مقدرتهم على االصؽاء لمدة  .3
 طوٌلة وعدم تمكنهم من ربط االمثلة بالقاعدة ربطا وثٌقا.

 

مثال/ ٌقدم المعلم القانون التالً  س             
م

س ×  
ن

= س  
 م + ن 

مرٌن ثم ٌطلب من تالمٌذه حل الت                    
2
0 ×

4
6 

و التمرٌن س                                               
5

س×  
0

 .... وهكذا    

* ان الطرٌقة االستقرابٌة و االستنتاجٌة نوعان من انواع التفكٌر االستداللً وهو 

التوصل الى حل قضٌة عن طرٌق قضٌة او عدة قضاٌا اخرى تدعى المقدمات 

والقضٌة المتوصل الٌها تدعى النتٌجة و بعبارة اخرى , ان االستدالل هو التوصل 

الوقت نفسه ٌالزمها و ٌتوقؾ علٌها و  الى حكم مؽاٌر لالحكام التً استنتج منها فً

  -ٌتكون االستدالل من ثالثة عناصر هً :

 مقدمة او مقدمات وهً القضاٌا التً ٌرتكز علٌها االستدالل فً االساس .  -

 نتٌجة الزمة عن هذه المقدمات . -

 عالقة منطقٌة تربط المقدمات و النتٌجة .  -

مقدمات كان االستدالل استقرابٌا اما اذا كانت فاذا كانت النتٌجة اعم من المقدمة او ال

 النتٌجة اخص من المقدمة او المقدمات كان االستدالل استنتاجٌا . 

 

المحور الثانً / محور الطرائق التً لها عالقة بكٌفٌة امعان النظر فً االشٌاء 

  -واالفكار الرٌاضٌة و التدقٌق فٌها . وٌكون وفق اسلوبٌن :

  Analysis Approach -. اسلوي التحلٌل : 6

وهو اسلوب ٌخضع الى نوع من التفكٌرٌتم خالله انتقال ذهن المتعلم من الشًء    

 ككل الى جزبٌاته . 
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وهو عملٌة تتكون من مجموعة من المهارات ٌتوصل الٌها المتعلم عبر سلسلة من 

 التمرٌن المتواصل .

راسة االبتدابٌة . ان عملٌة التحلٌل تكون على ان هذا االسلوب ال ٌتفق و مستوى الد

  -مستوٌٌن :

اذ ٌقوم المتعلم باجراء عملٌات التحلٌل شفهٌا و ٌتوصل  -شفهً : -
ذهنٌا" الى نقطة االبتداء , وهو مستوى متقدم الٌبلؽه المتعلم مالم ٌمر 

 اوال" بالمستوى الثانً التالً :
ان القضٌة المراد حلها اذ ٌفترض المتعلم   --العملً او التحرٌري : -

او برهانها محلولة ومن ثم ٌتتبع خطوات الحل من اخر خطة توصل 
 الٌها حتى اول خطوة ٌحتاجها لالبتداء منها بالحل او البرهان . 

   Synthesis Approach -. اسلوب التركٌب :2

 وٌتم فٌه االنتقال من الجزبٌات الى الكل , وبه ٌتم تركٌب العناصر المعلومة فً

القضٌة للتوصل الى ما هو مطلوب , وان هذا االسلوب هو المتبع عادة فً اكثر 

قضاٌا الهندسة االقلٌدٌة التركٌبٌة حٌث ٌجري االبتداء بالمفروض و االنتهاء 

 بالمطلوب . 

 

المحور الثالث /  الطرائق التً لها عالقة بالمركز الذي تتمركز حوله العملٌة 

  -لمحور حول مركزٌن هما :التعلٌمٌة    , وٌدور هذا ا

 

 طرٌقة المحاضرة                                                            

 . الطرابق التً مركزها المعلم                   6

 طرٌقة التسمٌع                                                            

 

 طرٌقة المناقشة                                                          

 . الطرابق التً مركزها المتعلم                     الطرٌقة االكتشافٌة2

 طرٌقة حل المشكالت                                                           

 شروعطرٌقة الم                                                        
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  -. الطرائق التً مركزها المعلم :1

تإكد هذه هذه الطرٌقة على ان عملٌة التدرٌس من مهمة المعلم و مسإلٌته فهو 

الذي ٌنبؽً ان ٌقوم بتنظٌم المادة المراد تدرٌسها وهو الذي ٌقدمها للمتعلم وفق 

اسالٌب معٌنة كما انه هو الذي ٌحدد للمتعلم ما ٌجب ان ٌعمل خالل عملٌة 

ماته و التعلم حسب وجهة النظر هذه التدرٌس من التقٌٌد بارشادات المعلم و تعلٌ

عملٌة مقٌدة بقواعد معٌنة موضوعة مسبقا وعلى المتعلم ان ٌسلك بموجبها دون 

 ان ٌتخطاها . 

ان هذه الطرابق ال تعٌر اي اهتمام لمٌول الطلبة و رؼباتهم وال تهتم كثٌرا 

ومن اهم للفروق الفردٌة بٌنهم وال ٌهتم المعلم اذا كان الطلبة ٌتابعونه او ال 

  -الطرابق فً هذا المجال :

  -أ. طرٌقة المحاضرة :

وتسمى اٌضا" ) االلقابٌة , االخبارٌة , او العرض ( وذلك الن المعلم هو 

 الذي ٌلقً المادة التعلٌمٌة المراد تعلمها على تالمٌذه او هو الذي ٌعرضها علٌهم . 

و تتلخص هذه الطرٌقة فً انها عرض شفهً مستمر للخبرات و االراء و 

االفكار و المفاهٌم الرٌاضٌة ٌقوم المعلم بالقابها على تالمٌذه دون مناقشة او 

مشاركة منهم فً اي مرحلة من مراحل التحاضر وما علٌهم سوى المتابعة واخذ 

 بعض المالحظات . 

 

 ى الطالب باسلوب اخباري .القاء المعلومات عل -: دور المعلم 

 تلقً المعلومات جاهزه دون اي نشاط للبحث عنها فدوره سلبً  -: دور التلمٌذ
 و مهمته هً التلقً .

 ٌكاد التفاعل بٌن المعلم و المتعلم ان ٌكون منعدما فً هذه  -: درجة التفاعل
 الطرٌقة . 

 : ممٌزاتها-   
ض فكرة جدٌدة او درس تصلح فً مواقؾ التعلم التً تتطلب من المعلم عر .6

 جدٌد ٌحتوي على معلومات ذات طابع نظري .
انها تصلح فً وجود االعداد الكبٌرة من التالمٌذ و لتقدٌم معلومات كبٌرة  .2

 فً وقت قصٌر . 
 انها تصلح فً صفوؾ متقدمة من المرحلة الثانوٌة و طلبة الكلٌة . .0
ا اسلوب سهل و سرٌع للمرور على رإوس الموضوعات خاصة عندم .4

 تتكرس مادة الرٌاضٌات على المعلم . 
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  -مآخذها :

 سلبٌة التلمٌذ و خموله مما ٌصعب معه حدوث تعلم فعال او باق االثر .  .6
التصلح فً المرحلة االبتدابٌة او المتوسطة حٌث ال ٌستطٌع الطالب كتابة  .2

 المالحظات خالل المحاضرة . 
ال تاخذ بنظر االعتبار الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ وال تهتم بمٌولهم و  .0

 اتجاهاتهم . 
 التناسب تدرٌس الموضوعات العملٌة التً ٌقصد من ورابها تنمٌة المهارات   .4

 

 كٌف ٌمكن تحسٌن طرٌقة المحاضرة ؟ 

سالٌب بالرؼم من هذه العٌوب التً تم االطالع علٌها , إال إن المعلم الذي ٌجٌد األ

الجٌدة فً الكالم ٌستطٌع استخدام هذه الطرٌقة فً بعض األوقات التً تستدعً إلقاء 

المعلومات ذات الطابع النظري.وال بد للمعلم الذي ٌتبع طرٌقة المحاضرة أن ٌقوم 

بؤنشطة أخرى فً أثناء الدرس, إذ أن هناك من الوسابل األخرى ما ٌدعم هذه 

لتً ٌلقٌها المعلم على المتعلمٌن جٌدة, البد أن الطرٌقة, ولكً تكون المحاضرة ا

 تتوافر فٌها الشروط اآلتٌة:

التحضٌر لها قبل موعدها بوقت كاؾ, وهذا الشرط من األسس المهمة فً  -6

المحاضرة, ومع ذلك نجد الكثٌر من المعلمٌن ٌهملونه باعتبار أنهم على علم بما 

 سٌحاضرون, وقد قاموا بتدرٌسه وتعلٌمه من قبل.

ربط موضوع المحاضرة الجدٌدة بموضوع المحاضرة أو المحاضرات السابقة,   -1
 بحٌث ٌستعٌد المتعلمون وحدة الموضوع وترابطه.

مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن فً ؼرفة الصؾ,  فال ٌجب أن ٌتوقع  -0

 المعلم أن ٌتابعه كل المتعلمٌن باالهتمام نفسه.

ٌستعملها المعلم, بحٌث ٌكون أسلوبه جٌد , منتقٌاً مراعاة جودة اللؽة التً  -4

 أللفاظه بعناٌة, وجمله مترابطة بحٌث تإدى المعنى المقصود بالفعل.

  -ب. طرٌقة التسمٌع :

  -و تتلخص خطواتها فً :            

 . تعٌٌن الواجب من قبل المعلم .6     
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 . دراسته من قبل الطلبة . 2     

 لهم وسإالهم عنها . . تسمٌع المعلم 0    

ان هذه الطرٌقة لم تعد مقبولة اال ان بعض جوانبها المتمثلة باسلوب االستجواب     

 قد ٌكون ذا اثر فعال فً بعض الطرابق االخرى كطرٌقة المشروع . 

 

  -ممٌزاتها :

تدرب ذاكرة الطلبة على الحفظ و تعوٌدهم على القراءة و المطالعة و االعتماد       

 على النفس . 

 

  -عٌوبها :

 انعدام التعاون بٌن الطلبة .  .6
بناء عالقات ؼٌر جٌدة بٌن المعلم و الطالب وذلك لوقوؾ المعلم اثناء  .2

اختبار عملٌة التسمٌع موقؾ المفتش وفً بعض االحٌان ٌستخدمها المعلم ك
 ٌومً . 

ال تنمً لدى الطلبة االبداع و الشعور بالمسإولٌة وال تعودهم التفكٌر  .0
 العلمً وال االنتباه . 

ال تراعً الفروق الفردٌة بٌن الطلبة النها ال تتطلب منهم المساواة جمٌعا"  .4
 امامها من حٌث القدرة على االستٌعاب و استظهار المعلومات و حفظها . 

 

  -ً مركزها المتعلم :. الطرائق الت2

وهذه الطرابق تؤخذ باالعتبار عند استخدامها فً التدرٌس كل ما له                

عالقة بالمتعلم من اتجاهات ومٌول ورؼبات وقدرات عقلٌة وفروق فردٌة اكثر من 

اهتمامها بالمادة العلمٌة فقط ولكنها فً الوقت نفسه التؽفل دور المعلم و موقفه من 

 التعلٌمٌة اذ ٌكون دوره االرشاد و التوجٌه .  العلمٌة

ان عملٌة التدرٌس ٌنبؽً ان تقوم على اساس فعالٌات الطالب و نشاطاته و           

كٌفٌة ربط كل ذلك بتفكٌره هو ولٌس بتفكٌر المعلم , مع اعطاء الحرٌة للطالب الذي 

راؾ و توجٌه ٌستطٌع من خاللها التوصل الى تحقٌق االهداؾ التربوٌة تحت اش

  -المعلم . ومن ابرز هذه الطرابق :
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  -أ.  طرٌقة المناقشة : 

تؤخذ هذه الطرٌقة اسلوب الحوار و المداولة و تبادل االراء اساسا" لها              

بشؤن موضوع او مسؤلة معٌنة و الؽرض من اجراء مثل هذه المناقشة بعد عرض 

ش و البحث الى نوع من االجماع فً المشكلة هو ان ٌتوصل المشتركون فً النقا

 الرأي و التوصل الى قرار او حصول نتٌجة بشؤن المسؤلة الموضوعة للبحث . 

 

ٌمكن ان نقول عن طرٌقة المناقشة بانها " فعالٌة تتمٌز بتناول موضوع او قضٌة او 

 مشكلة ٌرؼب المشتركون فً المناقشة رؼبة جدٌة فً حلها واتخاذ قرار بشؤنها ". 

مستلزمات هذه الطرٌقة ان ٌشارك طلبة الصؾ كلهم فً المناقشات خاصة اذا ومن 

كان عدد طلبة الصؾ لٌس كبٌرا او ضرورة تقسٌمهم الى مجموعات متناسبة بحٌث 

تتولى كل مجموعة مناقشة موضوع من المواضٌع او جانب من جوانب المشكلة 

 الواحدة . 

  -قشة :ومن االسالٌب المتبعة فً ادارة المنا       

 مناقشة ٌدٌرها المعلم وٌشارك فٌها التالمٌذ . .1

فيييي ىيييذا االسيييموب يقيييوم المعميييم بتخطييييط المناقشييية التيييي سييييديرىا واعيييالم التالمييييذ 
بموضيييوعيا مسيييبقاع ، فيعطيييييم فكيييرة واضيييحة عييين الموضيييوع اليييذ  سييييجر  بحثيييو 
ومناقشتو في الحصص التي ستخصص لمناقشيتو ويحيدد لييم عيدد الحصيص التيي 

سييماء المصييادر سيييتم مناقشيية الموضييوع فييييا . كمييا عميييو تزويييدىم بقائميية تحييو  ا
المتعمقة بموضوع المناقشية لكيي يفسيل المجيال لييم لقراءتيو واالطيالع عمييو ومعرفية 
محتوياتيييو فيييي حيييدود الوقيييت المقيييرر . كميييا عمييييو اعيييداد اسيييئمة تتعميييق بالمفييياىيم او 
التعميميييات التيييي سييييقوم التالمييييذ بمناقشيييتيا . ويقيييوم المعميييم بتصيييدر الصيييف ويبيييدأ 

ه بييييدف اثييارة تفكييييرىم وحممييييم عمييى ان يسيييألوا ايضييياع، بألقيياء االسيييئمة عمييى تالمييييذ
ولكيييين ال يسييييألونو ، بييييل يوجيييييون االسييييئمة الييييى زمالئيييييم التالميييييذ وىيييي الء بييييدورىم 

مخياطبين السيائمين فيي اجيابتيم ال المعميم .  –بعد االسيتئذان مين المعميم  –يجيبون 
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 كميييا يكيييون ايضييياع المعميييم ال يختميييف فيييي موقفيييو عييين أ  عضيييو  خييير فيييي الصيييف
 فيجادل ويناقش كما لو كان واحداع منيم . 

وبييذا يكييون ىييدف الطريقيية ىييو اثييارة تالميييذه عمييى المبييادرة فييي السيي ال والجييواب 
واشيييراك جمييييم التالمييييذ فيييي اليييدرس او الموضيييوع المنييياقش ، فمييين سيييائل اليييى 
مجيب او معترض او معّرض لرأ  جديد او معمومات جدييدة او مبتكير لجيواب 

جييييد، اليييى ميييا ىناليييك مييين فعالييييات وأنشيييطة التالمييييذ الذاتيييية او تعبيييير رياضيييي 
 والفكرية.

  

 مناقشة ٌدرٌها المعلم وال ٌشارك فٌها .  .2

إذا ميا اسييتخدم المعمييم االسييموب االول فييي طريقيية المناقشيية، فبامكانييو االنتقييال الييى  
تطبييييييق االسيييييموب الثييييياني بيييييأن يقيييييوم المعميييييم بميمييييية ادارة المناقشييييية الصيييييفية دون 

 كة فييا ، وتكون المشاركة معتمدة عمى تالميذ الصف أنفسيم فقط. المشار 

وبذلك يفسل المجال ليم لممشاركة الفعالية الكاممية، اذ يقيم فيي ىيذه الحالية عميى كاىيل 
التالميذ اعداد وتحضيير ميا يتطميب لمموضيوع المحيدد لممناقشية مين بدايتيو حتيى نيايية 

 الوقت المخصص لو . 

ى ادارة سيير المناقشية وينظمييا ويوجيييا الوجيية الصيحيحة يقتصر دور المعمم ىنا عم
وعميو تجنب التدخل في نوعية المواد والمعمومات والحقيائق والمفياىيم التيي تقيدم خيالل 
المناقشة، ويمكنو بعيد انتيياء الحصية المخصصية لممناقشية توضييل بعيض المعموميات 

 او الحقائق الرياضية من حيث صحتيا ودقتيا.

عاتقو اضيافة او تعيديل او تحيوير وتصيحيل تميك المعموميات ليئال تبقيى كما يقم عمى  
 غير صحيحة او غامضة في أذىانيم . 
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 مناقشة ٌدٌرها احد الطلبة .  .3

وفييي ىييذا االسييموب يتييرأس المناقشيية أحييد تالميييذ الصييف ويحييل محييل المعمييم فييي ادارة 
ان يقومييييوا  سييييير المناقشيييية .ويكييييون المجييييال ىنييييا مفتوحيييياع لتالميييييذ الصييييف المتناقشييييين

بعيد ان يكونيوا قيد زودوا مين  –بأنفسيم بالبحيث عين ميادة اليدرس واعيدادىا وتحضييرىا 
فيطرحييوا ويناقشييوا مييا  –قبييل معمميييم بقائميية لممصييادر ذات العالقيية بموضييوع المناقشيية 

قيد توصيموا الييو وميا أعيدوه وىييأوه ميين موضيوع رياضيي. ويقيوم رئييس المناقشية التمميييذ 
الصيييف بييييدف جيييذبيم لممسييياىمة وابيييداء اليييرأ  واالضيييافة وبيييذلك  بتشييي يل بقيييية تالمييييذ

يكونييون جميعيياع قييد شيياركوا وتعيياونوا عمييى تقييديم الموضييوع المكمفييين بييو . كمييا ان حييب 
االستطالع يدفم كيل تممييذ فيييم اليى ان يعيرف ميا ليد  زمالئيو االخيرين مين معموميات 

ا يصيبل التممييذ الميتعمم ىيو وما توصموا اليو نتيجة مطالعتيم وبحثيم واستقصيائيم، وبيذ
يكيون دور المعميم وفقياع لييذا  المحور، والدروس والمواد والمعمومات اشياء تيدور حوليو .

االسييييموب ىييييو رقيبيييياع ومالحظيييياع لفعاليييييات وأنشييييطة تالميييييذ صييييفو حيييييث يكييييون مسييييتعداع 
لممشييياركة فيييي ان يطيييرح فيييي المناقشييية ميييا يرتيييأ  مييين معموميييات كعضيييو مييين اعضييياء 

ذ قد يصعب عمى التالميذ التوصل الى نتيجية معينية ، او قيد يخرجيون تالميذ الصف ا
عييين الموضيييوع لدرجييية يضييييعون فيييييا الوقيييت او قيييد تفيييوتيم نقطييية ميمييية يييير  المعميييم 

 ضرورة معرفتيا او فائدتيا واىميتيا في التوصل الى نتيجة ما . 

 مناقشة يتم فيها تقسيم تالميذ الصف الى مجموعات .4
عنييدما يكييون عييدد تالميييذ الصييف كبيييراع ممييا يصييعب تطبيييق او ويسييتخدم ىييذا االسييموب 

اجييييراء احييييد االسيييياليب الثالثيييية  نفيييية الييييذكر . ويكييييون ذلييييك بتقسيييييم تالميييييذ الصييييف الييييى 
مجموعات محددة وعميو ان يعيد لكيل مجموعية منييا بمناقشية مفييوم )موضيوع( او جيزء 

 من مفيوم مقرر ضمن المنيج .
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او جييزءاع ميين قاعيية الصييف، وتباشيير فييي اختيييار  وتشيي ل كييل مجموعيية بأفرادىييا ركنيياع  
رئيييييس ةدارة مناقشيييية مجموعتيييييا ، ويفّضييييل أيضيييياع ان يتنيييياول كييييل تمميييييذ ميييين تالميييييذ 
المجموعة في أخذ دوره في رئاسة المناقشية لحصية او ميدة معينية حسيب ميا يسيمل بيو 
د الوقيييت بييييدف جيييذبيم لممسييياىمة وابيييداء اليييرأ  واالضيييافة ، وبيييذلك يكونيييون جميعييياع قييي

 شاركوا وتعاونوا عمى تقديم الموضوع المكمفين بو .

كما ان حب االستطالع يدفم كل تممييذ فيييم اليى ان يعيرف ميا ليد  زمالئيو االخيرين  
من معموميات وميا توصيموا الييو نتيجية مطيالعتيم وبحيثيم ، وبيذا يصيبل التممييذ الميتعمم 

 ىو المحور، والدروس والمواد والمعمومات اشياء تدور حولو .

  -*مآخذها :

 . قد تستؽرق المناقشة وقتا" طوٌال دون التوصل الى حلول . 6

. قد ٌتشعب الطلبة الى نقاط اخرى ثانوٌة ) قصور فً توجٌه المناقشة من المعلم 2

 .) 

. قد ٌسٌطر بعض الطلبة على المناقشة من ذوي القدرات الخاصة الذٌن ٌجٌدون 0

 مهارات االتصال . 

 

 طرح االسبلة وادارة وتوجٌة وتنظٌم المناقشة .  -*دور المعلم :

 المشاركة الفعالة فً المناقشة بكل ما لدٌة من افكار واراء .  -* دور التلمٌذ :

تتصؾ هذه الطرٌقة بوجود درجة عالٌة من التفاعل بٌن المعلم  -* درجة التفاعل :

 افعالهم .  وتالمٌذه وذلك من خالل استجابات التالمٌذ وردود 

تتٌح هذه الطرٌقة الفرصة لجمٌع التالمٌذ لالشتراك فً االجابة على  -* ممٌزاتها :

 االسبلة كما انها تشجعهم على التفكٌر واالجابة وتعطٌهم دافعٌة نحو التعلم .

  -ب. الطرٌقة االكتشافٌة :
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ل الممكنة و تسمى اٌضا ) االستقرابٌة ( و تتلخص بكل االسالٌب و الوساب           

التً تساعد المتعلم ان ٌكتشؾ بنفسه او ٌعٌد اكتشاؾ المفاهٌم و االفكار الرٌاضٌة 

عن طرٌق افساح المجال امامه لممارسة هذا االسلوب من الفعالٌات بحٌث ٌتعامل 

 G. polyaمع المواقؾ الرٌاضٌة التً تصادفه فً الصؾ او فً الحٌاة . ٌقول بولٌا 

:-  

 لم اي شًء هو ان تكتشفه بنفسك " . " ان افضل سبٌل لتع

و لكً ٌستطٌع المتعلم ان ٌتفهم هذا االسلوب و ٌستوعبه البد ان ٌتعود على التفكٌر 

االستداللً بنوعٌها االستقرابً و االستنتاجً وان ٌمارس اسلوبً التحلٌل و 

 التركٌب فً معالجة المسابل و المواقؾ الرٌاضٌة . 

  -ج من االكتشاؾ و هً :وقد استنبط بروان ثالث نماذ

 

اكتشاؾ ٌجري التدرٌس فٌه باسلوب عرض المادة و اعطاء  . أ
 القاعدة. 

اكتشاؾ حر ٌجري التدرٌس فٌه بتعوٌد الطالب على اكتشاؾ   . ب
 القاعدة من خالل االمثلة و الحاالت الخاصة التً تعرض علٌه. 

اكتشاؾ موجهه حٌث ٌجري التدرٌس فٌه بتقدٌم االمثلة المناسبة  . ت
تٌار وارشاد المدرس ومنها ٌستطٌع الطالب ان ٌوسع القاعدة باخ

 بحٌث تشمل حاالت اخرى مماثلة . 
 

تصمٌم الدرس بطرٌقة تسمح للتلمٌذ بتوظٌؾ عملٌاته العقلٌة الكتشاؾ     -دور المعلم :

المفاهٌم و االساسٌات و ذلك من خالل مجموعة من االسبلة الموجهة 

 المعدة لذلك . 

 

 دور التلمٌذ ٌستخدم قدراته الذهنٌة واهمها المالحظة و االستقراء و االستنتاج ...الخ 

 

هناك حوار و نقاش ٌتم بٌن المعلم و تالمٌذه فً صورة اسبلة  -درجة التفاعل :

 موجهة من جانب المعلم الى التالمٌذ بهدؾ المساعدة على االكتشاؾ . 

 



 محاضرات طرائق تدرٌس الرٌاضٌات/ المرحلة الثالثة/ معلم صفوف اولى

  -ممٌزاتها :

 ة للتفكٌر بانفسهم .اعطاء فرصة مناسبة للطلب .6
القدرة على حل المشكالت و المسابل التً تواجة الطلبة علمٌا" او فً الحٌاة  .2

 . 
 اكتساب ما ٌحتاجه الطلبة من مهارات . .0
 ان ما ٌتعلمه الطالب وفق هذا االسلوب ٌرسخ فً ذهنه .  .4

 

  -عٌوبها :

 صعوبه قٌام الكثٌر من اللبة باكتشاؾ ما ٌراد اكتشافه . .6
 وقت وجهد لمساعدة الطلبة على االكتشاؾ .  ٌحتاج الى .2

 

  -ج . طرٌقة حل المشكالت :

" المشكلة بصفة عامة تشٌر الى موقؾ ٌتحدى االنسان و ٌتطلب منه التفكٌر و       

 البحث عن حل " . 

لقد ركزت معظم مناهج الرٌاضٌات الجدٌد على اسلوب حل المشكالت           

 الهتمام لمناهج الرٌاضٌات . ٌجب ان ٌكون مركزا" وبإرة ا

وٌعد جورج بولٌا احد افضل من كتب فً اسلوب حل المشكلة فً تدرٌس 

الرٌاضٌات فقد ذكر ) ان الفرد ٌكون فً مشكلة اذا كان لدٌه هدؾ ٌرٌد الوصول 

الى ذلك الهدؾ و االستمرار فٌه و لكن ولو مإقتا توجد بعض العوابق التً تمنعه 

 رعه ٌجب علٌه التؽلب علٌها ( .من الوصول الى هدفه بس

  -وهناك عدة خصابص للمشكلة فً درس الرٌاضٌات و التً منها :

ان لها عالقة ببعض المشكالت السهلة و المشابهة و التً ٌمكن الطالب ان  .6
 ٌحلها بسهوله .

 ٌمكن حلها باكثر من طرٌقة واحدة فً ضوء معلومات الطالب و قدراته . .2
 مشكالت اخرى اكثر عمومٌة من هذه المشكلة .تقود الطالب الى حل  .0
 تحتوي بٌانات ٌمكن تنظٌمها فً جدول او رسمها فً شكل تخطٌطً .  .4
 ٌمكن حلها بواسطة الرسوم التوضٌحٌة او التخطٌطٌة . .5
 تلمس اهتمامات الطلبة و مٌولهم و تشجعهم للوصول الى الحل .  .6
 ٌمكن حلها من خالل التعرؾ على قانون او قاعدة معٌنة .  .7
 لها اجابة شٌقة و ممتعة لكل من الطالب و المعلم .  .8
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اعادة صٌاؼة المحتوى التعلٌمً للدرس فً شكل مشكالت ٌعرضها  -دور المعلم :

 على التالمٌذ و ٌحثهم على حلها و ٌشاركهم فً ذلك . 

دة و توجٌه من المعلم بحل المشكله فً خطوات ٌقوم التلمٌذ بمساع -دور التلمٌذ :

 ٌحددها المعلم . 

ال ٌتدخل المعلم فً اي خطوة من خطوات حل المشكلة اال عندما  -درجة التفاعل :

 ٌلزم ذلك .

  -ممٌزاتها :

تعمل هذه الطرٌقة على اثارة تفكٌر التالمٌذ و تعوٌدهم االعتماد على الذات كما      

ع و مهارات البحث العلمً و تتمٌز هذه تنمً فٌهم حب االستطال

 الطرٌقة بالواقعٌة . 

 

وهً احدى طرابق التدرس التً تتخذ المتعلم محورا للتعلم  -د.  طرٌقة المشروع :

, وضعها العالم ) ولٌم كلباترٌك ( وتعتمد هذه الطرٌقة على ان 

و التعلٌم ال ٌكون فً الكتب وانما ٌكون فً الخبرة العملٌة و بالمران 

الممارسة الفعلٌة تسعى هذه الطرٌقة الى تنظٌم العمل المدرسً حول 

مشارٌع محددة ٌقوم الطلبة بتنفٌذها بشكل افراد او جماعات صؽٌرة 

 او كبٌرة و ٌنطوي المشروع عادة على مشكالت تتطلب الحل . 

ان طرٌقة المشروع بحد ذاتها لٌست طرٌقة تدرٌسٌة محددة ومعٌنة انما هً      

  -ه تعلٌمً ٌتمٌز بما ٌلً :اتجا

 حث الطلبة على التعلم الذاتً .  .6
 تعوٌد الطلبة على المبادرة و تحمل المسإولٌة .  .2

 تنمً لدى الطلبة روح التعاون و تحقٌق القٌم االخالقٌة . .0
 تراعً الفروق الفردٌة . .4
  -عٌوبها:

 تعطً للطلبة حرٌة كبٌرة فٌتمادون و ٌتطرفون حسب اهوابهم . .6
 الى دراسات متشعبة تخرج عن نطاق المشروع الربٌسً .قد تإدي  .2
 تستؽرق وقتا" طوٌال , كما انها تبتعد كثٌرا عن المقررات الدراسٌة .  .0
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 *  العوامل المإثرة فً اختٌار طرٌقة التدرٌس

بعد استعراض العدٌد من طرابق التدرٌس ٌمكن أن نطرح السإال اآلتً:)هل    

ٌنة ووحٌدة ثبت سابقاً نجاحها, وتعدالطرٌقة الفضلى ٌمكن اختٌار طرٌقة تدرٌس مع

 التً ٌنبؽً أن نستخدمها فً تدرٌس الرٌاضٌات  ؟   (

واإلجابة عن ذلك, ٌجب أن نتذكر دابماً إنه لٌست هناك طرٌقة تدرٌسٌة وحٌدة 

مفضلة على أُخرى ٌمكن استخدامها فً تدرٌس كل موضوعات الرٌاضٌات وفً 

ة , وإنما هناك طرابق تدرٌس مختلفة لتدرٌس جمٌع الموضوعات المختلف

الرٌاضٌات , ٌختار المعلم منها طرٌقة أو أكثر , وأن ٌكون المعلم على علم ودراٌة 

بؤن االعتماد على طرٌقة تدرٌس واحدة تجعل عملٌة التعلم جامدة وتبقى قاصرة , 

المساوئ,  فالطرٌقة التدرٌسٌة الواحدة مهما كانت لها من المحاسن التً تطؽى على

فؤن التمسك بها لوحدها وعدم االبتعاد عنها مع وجود بعض العٌوب فٌها , ٌجعلها 

فً بعض األحٌان ؼٌر صالحة فً تدرٌس بعض المفاهٌم , فهناك بعض 

الموضوعات فً الرٌاضٌات التً تحتاج الى استخدام المعلم الى طرابق تدرٌس 

رٌقة أو تلك فنندفع الى استعمالها مختلفة , وعلٌه ٌجب أن ال تؽرنا محاسن هذه الط

 تاركٌن الطرابق التدرٌسٌة األُخرى .

أي ال توجد طرٌقة معٌنة ٌقال لها أفضل طرٌقة تدرٌس, وذلك لتعدد طرابق 

التدرٌس بما ٌتناسبو)طبٌعة المادة الدراسٌة,وطبٌعة التالمٌذ والفروق الفردٌة بٌنهم , 

 تعلٌمٌة (.وطبٌعة الموقؾ التعلٌمً ذاته, والبٌبة ال

فطرٌقة التدرٌس التً قد تكون نافعة ومفضلة فً موضوع معٌن, وفً مرحلة  

معٌنة, قد ال تكون كذلك فً موضوع آخر أو مرحلة أخرى, وقد تكون ناجحة فً 

صؾ ما ووقت معٌن,ولكنها قد ال تكون كذلك لو أتبعت فً صؾ ؼٌره أو وقت 

 ؼٌر الوقت أألول.

ٌقة واحدة ٌجري التدرٌس بموجبها طوال حصة ومن المعروؾ أٌضاً أن أي طر

الدرس, أمر ال ٌتفق وطبٌعة التدرٌس الجٌد وال تتفق والفطرة البشرٌة التً ُجِبَل 

علٌها اإلنسان من حب التؽٌٌر والتنقل, ولكً ٌكون التدرٌس ناجحاً ومحققاً لألهداؾ 

درس الواحد التربوٌة المرجوة وحصول تعلم مثمر ٌنبؽً أن ٌتبع المعلم خالل ال

أكثر من طرٌقة تدرٌس واحدة , وأن ٌعرض الدرس بؤكثر من أسلوب , إذ أن 
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المعلم الجٌد هو الذي ٌستطٌع أن ٌختار الطرٌقة واألسلوب اللتٌن تحققان الؽاٌة التً 

 ٌرمً إلٌها تدرٌس الموضوع. 

وبصورة عامة توجد الكثٌر من العوامل التً ٌمكن أن تتدخل فً اختٌار المعلم  

 لطرٌقة أو طرابق أو أسالٌب التدرٌس , ومنها ما ٌؤتً :

طبٌعة الموضوع : فمثالً موضوع نظام الترقٌم ٌمكن تدرٌسه باستخدام طرٌقة اإللقاء  .1

وفٌها استجواب جٌد وهادؾ واستخدام بعض الوسابل التعلٌمٌة المساعدة والمتصلة 

ت , فان أفضل طرٌقة بهذا الموضوع , بٌنما موضوع المعادالت الخطٌة والمتراجحا

فً تدرٌسه هو الطرٌقة االستقرابٌة أو االستنتاجٌة , كما ان بعض موضوعات 

الرٌاضٌات تتطلب إشراك التالمٌذ فً المناقشة وتذلٌل صعوبات التعلم واكتشاؾ 

القوانٌن والحقابق , ومنها ما ال ٌمكن للتالمٌذ معرفته واكتشافه , فٌكتفً فٌه المعلم 

ء , باإلضافة الى ذلك فإن محتوى ومضامٌن الرٌاضٌات متنوع , بالعرض واإللقا

منها النظري مثل المقادٌر الجبرٌة واألعداد النسبٌة ... , ومنها العملً مثل طرٌقة 

رسم األشكال الهندسٌة  ... , ومنها ما ٌحتاج الى استخدام الوسابل التعلٌمٌة ومنها ال 

 ة تدرٌس مناسبة .ٌحتاج الى هذه الوسابل , ولكل منها طرٌق

فلسفة المعلم التربوٌة: وما ٌإمن به من أهداؾ التربٌة والتعلٌم بصورة عامة ,  .2

 وأهداؾ الرٌاضٌات بصورة خاصة.ومن األمور المتعلقة بهذا الشؤن :

فلسفة المعلم : وهً عامل مهم فً تحدٌد طرٌقة تدرٌسه , فالمعلم الذي ٌهدؾ مثالً ,  - أ

لرٌاضٌات هو مجرد اكتساب وحفظ المفاهٌم أن الهدؾ الربٌس من تدرٌس ا

والقوانٌن الرٌاضٌة والنجاح فً االمتحانات العلمٌة والعامة , تختلؾ طرٌقة أو 

طرابق تدرٌسه عن التً ٌتبعها معلم آخر ٌهدؾ تمكٌن التالمٌذ من فهم واستٌعاب 

 للمفاهٌم والقوانٌن فً الرٌاضٌات والى تحقٌق أهداؾ تدرٌس الرٌاضٌات .

ة المعلم : وتحدد طرٌقة التدرٌس التً ٌتبعها المعلم , فالمعلم المتمكن من مادة كفاء - ب

موضوعه ومستوعب تفاصٌلها , سوؾ ال ٌتحرج من استخدام طرٌقة المناقشة فً 

التدرٌس , بٌنما المعلم الذي ال ٌثق بنفسه  وإمكانٌاته , ؼالباً ما ٌلجؤ الى طرٌقة 

 ل وال ٌسمح لؽٌره بالتعلٌق .المحاضرة ألن المحاضر ٌحدد ما ٌقو

كذلك فإن المعلم الذي ال ٌتمكن من أن ٌرسم أو ٌستخدم جهاز عرض الرسوم    

السرٌعة , سوؾ ٌقلل فً أثناء استخدام طرٌقة التدرٌس من استعماله لهذه األنواع 

 من الوسابل التعلٌمٌة.
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لما بٌنهم من فروق  ثقافة المعلم : ٌختلؾ استخدام طرابق التدرٌس بٌن المعلمٌن تبعاً  - ت

فً الثقافة واالطالع على كل ما ٌحدث فً مجال تخصصه من المادة العلمٌة 

 وطرابق تدرٌسها .

 . خصابص المنهج 0

 من العوامل التً تدخل فً استخدام الطرٌقة  فً التدرٌس هو المنهج من حٌث :

 مدى انسجام المنهج مع مستوى النضج العقلي للتالميذ . أ

 مدى ارتباط المنهج بحاجات التالمٌذ وحاجات مجتمعهم  . ب

 طرٌقة تنظٌم محتوى المنهج ومدى طوله وما ٌتضمنه وموضوعاته . . ت

امكانٌات المدرسة : فالمدارس ومكتباتها التً تتوافر فٌها الوسابل بؤنواعها  .4

المختلفة , كالرسوم البٌانٌة واألفالم والمطبوعات والنماذج , عامل مهم فً 

 طرٌقة أو طرابق التدرٌس المستخدمة .  تحدٌد

فلسفة مدٌر المدرسة والمشرؾ التربوي : ولها تؤثٌر على اختٌار المعلم لطرٌقة  .5

تدرٌسه أو الطرابق التً ٌستخدمها دون ؼٌرها , ألن المعلم ٌتؤثر بتقدٌر 

عمله التعلٌمً , والمدراء والمشرفٌن التربوٌٌن ٌإثرون تؤثٌراً بلٌؽاً فً 

 لمعلم لطرٌقة تدرٌسه .اختٌار ا

عوامل أخرى تإدي دوراً مهماً فً اختٌار طرٌقة التدرٌس وهذه العوامل تنحصر  .6

 فً :

 المستوى التحصٌلً للتالمٌذ. - أ

 المرحلة الدراسٌة واعمار التالمٌذ. - ب

 بعض الصعوبات التً ٌعانً منها التالمٌذ فً تعلم الرٌاضٌات . - ت

 

وهً كل ما ٌستخدمه المعلم من اجل تسهٌل  -الوسائل التعلٌمٌة : -ب: -ثالثاً:

حدوث عملٌة التعلٌم والتعلم مثل السبورة والطباشٌر الملون والمعداد ولوحة الجٌوب 

 .... الخ . 

  -اهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً المرحلة االبتدائٌة :
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 توفر خبرات حسٌة للتالمٌذ . .6

 اثارة اهتمام التالمٌذ وترؼٌبهم فً الدرس . .2

 ر من حاسة واحدة فً الدرس ٌإدي الى سهولة فهمه . اشراك اكث .0

 تساعد على مواجهة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ . .4

 تجعل التلمٌذ اكثر اتصاالً بالبٌبة التً ٌدرسها .  .5

 تساعد على تكوٌن االتجاهات االٌجابٌة نحو المادة . .6

 

هو عملٌة تحدٌد او قٌاس مدى تحقٌق االهداؾ التً خطط لها  -التقوٌم : -رابعاً :

المنهاج أي مستوى ما وصل الٌه الطالب , وتتحقق لدٌة من نتاجات تعلٌمٌة 

 وخبرات مكتسبة , وتوافقها مع االهداؾ المرسومة . 

  -ٌقسم التقوٌم الى : -انواع التقوٌم :

ٌة تعلم ما , وٌهدؾ أي تحدٌد مستوى الطالب قبل بدء عمل -تقوٌم قبلً : .6

التقوٌم هنا الى قٌاس مدى تمكن الطالب من المفاهٌم والمهارات والمعلومات 

 الرٌاضٌة الالزمة للتعلم الجدٌد . 

تجري عملٌة التقوٌم فً هذه المرحلة اثناء  -التقوٌم التكوٌنً ) البنائً( : .2

طالب سٌر عملٌة التعلم نفسها وذلك من خالل المالحظة المستمرة لنشاط ال

ومن خالل االختبارات القصٌرة التً ٌعدها المعلم اثناء عملٌة التخطٌط 

 للتدرٌس .

والهدؾ من التقوٌم هنا متابعة الطالب فً تعلمه والتؤكد من انه ٌسٌر           

فً اتجاه بلوغ االهداؾ المرسومة له بشكل مناسب وتحدٌد مدى مالبمتها 

 لالهداؾ. 

 

أي تحدٌد مستوى التحصٌل لدى الطالب بعد  -( :التقوٌم البعدي ) النهائً .0

االنتهاء من عملٌة التعلٌم والهدؾ من التقوٌم فً هذه المرحلة تقوٌم مدى 

تمكن الطالب من المفاهٌم والمهارات والمعلومات الرٌاضٌة التً اشتملت 

 علٌها العملٌة التعلٌمٌة / التعلمٌة . 

ٌلة االساسٌة لقٌاس تحصٌل الطالب وتعتبر االختبارات بانواعها المختلفة الوس

 فً هذا المجال .  

 أنـواع األختبارات
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ٌوضح المخطط اآلتً أنواع األختبارات التً سنتطرق لها فً هذه المحاضرة وهً 

: 

 

 

 

 

 

 

وهً فقرات قلٌلة العدد فً االختبار الواحد وتصاغ  -:االختبارات المقالٌة  .6

بطرٌقة تطلب من المتعلم القٌام بؤجراءات وتنظٌم الحلول للتمارٌن والمسابل 

المختلفة , ومن  محاسن هذا النوع انه ٌعطً التلمٌذ حرٌة مطلقة فً االجابة , 

وهً  ال أن هناك بعض السلبٌاتإوبالرؼم من حسنات هذا النوع من االسبلة 

اقتصارها على عدد محدد من االهداؾ التعلٌمٌة وانها لٌست على درجة عالٌة من 

الموضوعٌة , وذلك الختالؾ تقٌٌم االجابة )أي اعطاء العالمة المستحقة ( 

 باختالؾ المصحح , او اختالؾ الوقت الذي ٌصحح فٌه السإال . 

 

 ال:االمور التً ٌجب مراعاتها عند وضع وتصحٌح اختبارات المق- 

 تحدٌد الهدؾ من كل سإال وصٌاؼة االسبلة بدقة و وضوح . .6

تحدٌد وقت مناسب لالجابة على كل سإال بحٌث ٌكون مناسب للتفكٌر  .2

 لالجابة على السإال .

 وضع عدد كبٌر من االسبلة بدل من عدد صؽٌر من االسبلة الطوٌلة . .0

 جعل اسماء التالمٌذ ؼٌر معروؾ عند القٌام بالتصحٌح . .4

 وذج لالجابة على كل سإال مع االلتزام به عند التصحٌح .وضع نم .5

قراءة سإال واحد و تصحٌحه فً جمٌع االوراق قبل البدء فً تصحٌح  .6

 االجابة على السإال التالً.

 

وهً اختبارات لٌست ذاتٌة او شخصٌة وال تتؤثر  -االختبارات الموضوعٌة : .2

ارات المقالٌة وٌمكن بشخصٌة واضعها وطرٌقة تصحٌحه , وهً اشمل من االختب

 -وضع مفتاح للتصحٌح خاص بها , واالختبارات الموضوعٌة على انواع هً :
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وهذا النوع ٌتضمن عبارة رٌاضٌة مفتوحة او عالمة ناقصة  -اختبارات التكمٌل: . أ

 تتطلب االكمال .

 

 

 : شروط صٌاغة اختبار التكمٌل- 

 صحٌحة .ان تخطط االسبلة بحٌث ٌكون لكل فراغ اجابة واحدة  .6

 ٌجب ان تكون العبارات قصٌرة قدر االمكان . .2

 ٌجب ان تكون الفراؼات قرب نهاٌة العبارة ولٌس فً اولها . .0

 ٌجب تحاشً الكلمات والمصطلحات ؼٌر المؤلوفة للتالمٌذ . .4

 ٌجب اال تذكر الحروؾ االولى من الكلمات المطلوب وضعها فً الفراؼات . .5

 

 : ممٌزات اختبار التكمٌل- 

 رات متنوعة كالتعرؾ والتطبٌق باالضافة للتذكر .ٌقٌس قد .6

 عداد و التصحٌح .سهولة اإل .2

 شاملة للمادة العلمٌة المراد االختبار فٌها . .0

 اثر التخمٌن فٌها ضعٌؾ مقارنة باالنواع االخرى . .4

 

 : عٌوب اختبار التكمٌل- 

 ٌشجع التالمٌذ على حفظ المعلومات واستظهارها.  .6

 ٌسمح بالؽش و التخمٌن. .2

 

فً هذا االختبار تعطى عبارات رٌاضٌة بعضها  -: اختبار الصواب و الخطؤ . ب

 صحٌح و بعضها خاطا والمطلوب من الطالب تحدٌد الصحٌح من الخطؤ .

 :شروط صٌاغة اختبار الصواب والخطؤ- 

 ٌجب ان تكون عبارات واضحة , و تتضمن كل عبارة فكرة واحدة فقط . .6

 الخاطبة فً االختبار توزٌعاً عشوابٌا .ٌجب ان توزع العبارات الصحٌحة و  .2

 ٌجب عدم استخدام الجمل المنفٌة قدر االمكان , وتجنب النفً المزدوج. .0

ان ٌكون عدد العبارات الصحٌحة مساوٌاً تقرٌباً لعدد العبارات ؼٌر  .4

 الصحٌحة .

 تجنب استخدام بعض الكلمات التً توحً باالجابة . .5
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 : ممٌزات اختبار الصواب و الخطؤ- 

 عداد و التصحٌح .هولة اإلس .6

 ٌؽطً جزءاً كبٌراً من المادة . .2

 

 : عٌوب اختبار الصواب والخطؤ- 

 % .53ٌسمح بالتخمٌن بنسبة  .6

 ال تقٌس مستوٌات عقلٌة علٌا كالتحلٌل و التركٌب و التقوٌم . .2

 كثٌرا ما ٌحتوي على عبارات ؼامضه ٌتخبط التالمٌذ فً تفسٌرها . .0

 كر وال تقٌس قدرته على الفهم .تقٌس قدرة التالمٌذ على التذ .4

ٌستخدم هذا النوع من االختبارات على نطاق واسع  -اختبار االختٌار من متعدد :ج. 

 رؼم صعوبة بنابه فانه فً ؼاٌة االهمٌة النه ٌقلل من فرص التخمٌن .

 : شروط صٌاغة اختبار االختٌار من المتعدد- 

تقل فرصة الوصول الى  اال ٌقل االجابات المعطاة عن اربعة او خمسة حتى .6

 االجابة الصحٌحة عن طرٌق التخمٌن .

 ان تكون جمٌع االجابات محتملة من وجهة نظر التلمٌذ . .2

 اال ٌتضمن احد االسبلة اجابة عن سإال سابق . .0

ان توضع االجابات الصحٌحة على االسبلة بصورة عشوابٌة فمن الخطؤ ان  .4

 خٌرة . تكون االجابة الصحٌحة هً االولى دابما او اال

 

 : ممٌزات اختبار االختٌار من المتعدد- 

 ٌتم تصحٌحها بسرعة و موضوعٌة . .6

 عامل التخمٌن فٌها اقل من االختبارات الموضوعٌة األخرى. .2

 تعتبر أكثر صدقا و ثباتا من األختبارات الموضوعٌة األخرى. .0

 

 :عٌوب أختبار األختٌار من المتعدد- 

 تتطلب وقتا و جهدا فً األعداد.  .6

 انٌة الؽش فٌها أسهل منه فً األختبارات المقالٌة.أمك  .2

تتطلب من المعلم قدرة لؽوٌة تتمثل فً الطالقة فً التعبٌر و القدرة على   .0

 أختٌار األلفاظ.

هذا النوع ٌشمل مجموعتٌن من العناصر , حٌث أن عناصر   -أختبار المزاوجة:د. 

 ة األخرى.أحدهما تجد لها أوصافا أو نتابج من بٌن عناصر المجموع
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 :شروط صٌاغة أختبار المزاوجة- 

أن تكون جمٌع العبارات فً كل سإال متجانسة أي تدور حول   .6

 موضوع واحد.

أن ٌزٌد عدد العبارات فً أحدى القابمتٌن عن عددها فً القابمة   .2

األخرى بثالث عبارات على األقل لتالفً أحتمال الوصول الى 

 األجابة الصحٌحة دون العلم بها.

التؤكٌد من أن كل عبارة من عبارات القابمة األولى ال ٌمكن أن   .0

 ترتبط بؤكثر من أجابة واحدة صحٌحة من القابمة الثانٌة.

 

  :ممٌزات أختبار المزواجة- 

 سهولة األعداد و التصحٌح.  .6

 مناسب لمختلؾ مستوٌات التالمٌذ.  .2

 أثر التخمٌن فٌها قلٌل.  .0

 

  :عٌوب أختبار المزواجة- 

التالمٌذ على التذكر و ال تقٌس قدرته على التحلٌل و التركٌب و  تقٌس قدرة .6

 التقوٌم.

 ٌتطلب مساحات كبٌرة من الورق لكتابته. .2

 

  : عند بناء األختبار ال بد من أتباع الخطوات اآلتٌة/ -طرٌقة بناء األختبار 

 تحلٌل المادة الدراسٌة المراد أختبار الطالب فٌها. .6

البنود األختبارٌة بصٌاؼة سلوكٌة واضحة و وضع األهداؾ التً تقٌسها  .2

 محددة و قابلة للقٌاس.

أٌجاد توازن بٌن قٌمة كل هدؾ و عدد العناصر التً تمثله ضمن جدول  .0

 المواصفات )الموازنة(. 

 وضع فقرات األختبار. .4

 ترتٌب فقرات األختبار بحٌث تكون متدرجة من السهل الى الصعب. .5

 مع نوع فقرات األختبار. وضع أشارات واضحة و دقٌقة تتماشى .6

 

 :ٌعد التخطٌط أحد المتطلبات األساسٌة للنجاح فً تنفٌذ معظم   -التخطٌط

النشاطات الحٌاتٌة التً نقوم بها, فالمعلم الناجح ٌحتاج الى وقت لٌقضٌه فً 

اعداد الخطط السنوٌة و الخطط الٌومٌة باألضافة الى األمتحانات التً 
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التحقق من وصول التالمٌذ الى األهداؾ  ٌستخدمها فً تقوٌم األنشطة و

 المتواخاه.

هو أسلوب خاص أو طرٌقة معٌنة أو نهج مبتكر  و التخطٌط فً مفهومه و اساسه

بمثابة رسم بٌانً أو خرٌطة فالتخطٌط لتنفٌذ عمل من األعمال بنجاح نسبً , 

توضٌحٌة ٌستعٌن بها التدرٌسً قبل التنفٌذ و التقوٌم , و ٌوضح مسار عمل 

 لتدرٌسً و أتجاهاته و طرابقه و مشكالته و كٌؾ ٌمكن التؽلب علٌها.ا

 

 :فوائــد التخطٌط- 

 بالنسبة للمعلم المبتدئ: . أ

 ٌسهل عملٌة تذكر ما ٌرٌد القٌام بتدرٌسه. .6

 ٌكسبه أحترام تالمٌذه. .2

ٌعزز الثقة فً نفسه, وٌساعده على التؽلب على عوامل الشعور  .0

 باألضطراب أو عدم األطمبنان.

على تقلٌل حاالت المحاولة و الخطؤ و هذا ٌعنً أنه ٌتجه  ٌعمل .4

 مباشرة الى ما ٌرٌد أن ٌدرسه بشكل منظم دون تخبط.

 ٌساعد على أستخدام المعٌنات التعلٌمٌة المناسبة. .5

 

 بالنسبة للمعلم غٌر المبتدئ: - ب

التعرؾ على األهداؾ التربوٌة العامة و كذلك األؼراض السلوكٌة و  .6

 ٌعمل على تحقٌقها.

 التحسن و النمو فً المهنة. .2

األطالع على مصادر أخرى ؼٌر الكتاب المنهجً فتتاح له فرص  .0

كبٌرة للتعرؾ على أسالٌب عرض أو طرابق جٌدة لم ٌتطرق الٌها 

 الكتاب المنهجً مما ٌساعده على تحسٌن تدرٌسه.

 

 و التخطٌط نوعان //     أ: الخطة السنوٌة . 

 ب: الخطة الٌومٌة.                           

ٌضع المعلم خطة سنوٌة للمقرر الذي سٌعلمه للتالمٌذ ٌتضمن  -أ: الخطة السنوٌة:  

أهداؾ المقرر و النشاطات ألالزمة لذلك و أدوات و وسابل التقوٌم المناسبة للحكم 

ة السنوٌة مرنة على مدى تحقق األهداؾ فً نهاٌة العام الدراسً, و أن تكون الخط
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تراعً العطل و األجازات و الظروؾ الطاربة و عند أعدادها ٌجب أن ٌؤخذ المعلم 

 بعٌن األعتبار األمور اآلتٌة:

 تحلٌل المقرر الى الوحدات الدراسٌة. .6

 تحدٌد األهداؾ المرجوة لكل وحدة دراسٌة. .2

 تحدٌد الوقت الالزم لتحقٌق هذه األهداؾ. .0

 لالزمة لتنفٌذ األهداؾ.تحدٌد النشاطات و الوسابل ا .4

تحدٌد أدوات و وسابل التقوٌم من األختبارات و ذلك للوقوؾ على مدى  .5

 تحقق األهداؾ المرجوة من قبل التالمٌذ.

 س/ كٌف نبنً خطة سنوٌة؟

 معرفة التقوٌم الدراسً السنوي )متى نبدأ المدرسة حتى نهاٌة السنة(. .6

 نٌة.معرفة تقوٌم المناسبات و العطل الرسمٌة و الدٌ .2

 أمتالك الكتاب المقرر الذي سٌقوم بتدرٌسه. .0

ٌجب أن تمتلك كتاب المعلم للماجة الدراسٌة و هو كتاب تصدره وزارة  .4

 التربٌة ٌحتوي على األهداؾ العامة و الخاصة بالكتاب المقرر.

 -بداٌة سنة -نمتلك رإٌة واضحة لمعطٌات السنة الدراسٌة )تؽٌرات مناخ .5

 نهتٌة سنة(.

 خبرة المعلم السابقة. األستفادة من .6

 األهمٌة النسبٌة لكل فصل أي حسب حجم المادة الدراسٌة. .7

و هو عبارة عن برنامج عمل المعلم لدرس واحد أو عدة  -الخطـة الٌومٌــة: -ب

 دروس.

 أهم النقاط التً تراعى عند وضع خطة الدرس

 تحدٌد موضوع الدرس بشكل واضح. .6

 ضح.تحدٌد األهداؾ السلوكٌة للدرس بشكل وا .2

تحدٌد الوسابل التعلٌمٌة/ و تتمثل فً كل ما ٌعٌن المعلم على أن ٌقدم الدرس  .0

بصورة واضحة و مناسبة للمستوى العقلً و الدراسً لمجموعة التالمٌذ و 

تتمثل فً السبورة و الطباشٌر األبٌض و الملون و أستخدام األدوات الهندسٌة 

 فً الرسم..... ألخ.

ألنشطة التً ٌتضمنها الدرس بشكل عرض الدرس/ ٌفضل أن تسجل ا .4

 متسلسل بما فً ذلك التدرٌبات الشفوٌة و المناقشات.
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ال بد أن ٌكون فً الدرس ما ٌكفل تحضٌر التالمٌذ و شدهم والٌه و ٌساعدهم  .5

على المشاركة و المناقشة و التتبع و أن ٌربط الدرس بالواقع لتتضح الفابدة 

 العلمٌة و العملٌة منه.

روق الفردٌة و تقوٌم التالمٌذ فً أثناء سٌر الدرس عن طرٌق األعتناء بالف .6

 األسبلة الشفوٌة و التحرٌرٌة.

أن تكون الدروس مترابطة مع ما قبلها و مع ما بعدها و ٌفضل أن ٌكون  .7

 الربط فً الدقابق األولى من الدروس.

أن تكون العالقات بٌن التالمٌذ و المعلم عالقات أنسانٌة ٌسودها األحترام  .8

متبادل و التعاون حتى ٌشعر التلمٌذ بالراحة عند طرح األسبلة و المناقشات ال

 و أن ٌوجه الى األتجاهات الصحٌحة.

 

 )حـل املسـائـل يف الـريـاضيـات(

أن مهمة المعلم قٌادة تالمٌذه الى الحل الصحٌح و ٌعد من األجزاء المهمة فً       

عملٌة التعلٌم آلنه ٌتوقؾ على خبرة المعلم و مبادرته و أبداعه, فؽالبا ما ٌتم هذا 

 الجزء بطرٌقة طرح األسبلة على التالمٌذ ألشراكهم فً الحل.

لدى التالمٌذ القدرة على تناول المسابل  أن قٌادة المعلم لتالمٌذه هً التً تنمً      

و المبادرة الى حلها, لذا ٌجب أن ٌكون المعلم صاحب الدور األساسً بكل ما 

تنطوي علٌه من أنشطة و ممارسات و أبداعات و مبادرات و أن ٌبرمج المعلم خطة 

 درسه بصورة تمكن التلمٌذ من تناول المسابل و التدرٌب على حلها بتوجٌه منه أوال

ثم باألعتماد على نفسه فً األخٌر, و علٌه ال ٌنصح المعلم بالقٌام بحل المسابل 

بنفسه مهما كان هذا الحل صحٌحا و واضحا و مرتبا آلن ذلك سٌقتل روح التفكٌر 

عند التالمٌذ و ٌعطل أبتكارهم و ٌجعلهم سلبٌٌن فً العملٌة التعلٌمٌة, كما ال ٌنصح 

عدة تالمٌذ فً حل المسابل داخل الصؾ فٌكون المعلم األعتماد على تلمٌذ أو 

الدرس حكرا علٌهم, بل ٌجب أن ٌقود المعلم بنفسه موجها األسبلة لمجموع التالمٌذ 

لٌكونوا مشاركٌن جمٌعا فً هذا النشاط و ٌضع الخطوات التً ٌتوصل الٌها على 

 السبورة و هكذا الى أن ٌنتهً الحل.

فابقة أثناء تعلٌم الرٌاضٌات هو  تنمٌة قدرة  و من األمور التً ٌجب أن تنال عناٌة

التالمٌذ و تدرٌبهم على كٌفٌة حل المسابل أو المشاكل الرٌاضٌة و الحٌاتٌة بؤستخدام 

 طرقا رٌاضٌة اذ أن الهدؾ الشامل للتربٌة كلها 
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 هو تنمٌة القدرة على حل المشاكل و منها الحٌاتٌة.

وقؾ جدٌد و ممٌز ٌواجه الفرد أو هً م -و المسؤلة ) أو المشكلة( الرٌاضٌة:

 المتعلم, و ال ٌكون له عند الفرد حل جاهز فً حٌنه.

عملٌة قبول تحد, و العمل على حله أو التؽلب علٌه, أو هو  -أما حل المسؤلة فهو:

األستجابة المناسبة لوضع جدٌد لم ٌتعرض له المتعلم من قبل و لٌست لدٌه حلول 

 جاهزة.

 لـة الـرٌـاضٌــةأهمٌـة تـدرٌـس المسـؤ

أن تدرٌس حل المسؤلة الرٌاضٌة له أهمٌة بالؽة فً تعلم الرٌاضٌات لألسباب     

 -اآلتٌة:

 ٌعتبر حل المسؤلة الرٌاضٌة وسٌلة لتعلم مفاهٌم جدٌدة. .6

أن حل المسابل الرٌاضٌة ٌكسب التدرٌب على المهارات الحسابٌة بصورة  .2

 ذات معنى.

 حد كبٌر فً أنتقال أثر التعلم.ٌساهم حل المسؤلة الرٌاضٌة الى  .0

 ٌساهم حل المسؤلة فً اكتشاؾ معارؾ و مهارات جدٌدة. .4

 حل المسؤلة ٌثٌر فضول التالمٌذ و ٌشجع لدٌه حب األستطالع. .5

 المـراحـل التـً تـمر فٌــها حـل المســؤلـة

 -حدد )) جـورج بولٌـا(( أربع مراحل لحل المسؤلة الرٌاضٌة و هً:

ال بد فً هذه المرحلة أت ٌتؤكد المعلم من أن المسؤلة حٌث  فهم المسؤلة: .أ 

واضحة و مفهومة من قبل التلمٌذ و قد ٌساهم المعلم فً مساعدة التالمٌذ 

 -المطلوب -على معرفة عناصر المسلة و هً               ) المعطٌات

 الشروط(.

علم ٌتعلق بؤختٌار فكرة الحل و أستراتٌجٌة الحل و على الم أبتكار خطة حل: .ب 

أن ٌساعد التالمٌذ من خالل عرض بعض األسبلة التً تقودهم الى التوصل 

 الى فكرة الحل.

أن تنفٌذ الفكرة من قبل التلمٌذ ألمر معٌن خاصة اذا أدرك تنفٌذ فكرة الحل:  .ج 

 التلمٌذ الخطة أدراكا صحٌحا.

ٌقوم التلمٌذ فً هذه المرحلة بالتحقق من صحة الحل و ذلك مراجعة الحـل:  .د 

 ٌر بخطوات عكسٌة لخطوات الحل من خالل التعوٌض.بالس
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 )الصعـــوبــات التـً تــواجـه التالمٌـذ فـً حـل المسـائــل(

 أو أهم أسباب الضعف فً حل المسائل الرٌاضٌة:

 عدم التمكن من القراءة. .6

 عدم التمكن من أستٌعاب المسؤلة. .2

 عدم التمكن من أختٌار خطوات الحل و ترتٌبها. .0

التلمٌذ بالخبرات السابقة ألالزمة لحل المسؤلة من مفاهٌم و عدم ألمام  .4

 تعمٌمات و مهارات.

عدم القدرة التلمٌذ على أختٌار األسلوب المناسب و ذلك لضعؾ قدرته على  .5

 التفكٌر األستداللً و التسلسل فً خطوات الحل.

ضعؾ قدرة التلمٌذ على التخمٌن و التقدٌر للحل و الجواب الصحٌح و  .6

 الى اآللٌة التقلٌدٌة فً مباشرة الحل و متابعته.اللجوء 

 )األمور التً ٌتبعها المعلم لمساعدة تالمٌذه على حل المسائل الرٌاضٌة(

 كٌؾ ٌساعد المعلم تالمٌذه فً التكٌؾ مع حل المسؤلة؟ -

بصفتك معلم رٌاضٌات كٌؾ ٌمكن تنمٌة قدرة المتعلمٌن على حل المسابل  -

 الرٌاضٌة؟

ى التكٌؾ مع المسؤلة و التحلً بروح التفكٌر و التؤمل و مساعدة التلمٌذ عل .6

 الصبر.

 تشجٌع التلمٌذ على أعادة صٌاؼة المسؤلة بلؽتهم الخاصة. .2

مساعدة التلمٌذ على تذكر و أستحضار األفكار و المعلومات ألالزمة لحل  .0

 المسؤلة.

مساعدة التلمٌذ على رسم المسؤلة و توضٌحها باألشكال أو أنشاء نموذج  .4

 حها.ٌوض

 مساعدة التلمٌذ فً تجرٌب أكثر من حل للوصول الى الحل الصحٌح. .5

مساعدة التلمٌذ من خالل األشارة الى أبراز العالقات و النظرٌات التً ترتبط  .6

 بها المسؤلة و أختٌار ما ٌناسب منها.

 )األلعـاب التـربــويــة(

التربوٌة( كوسابل تلعب األنشطة التعلٌمٌة دورا مهما فً العملٌة التعلٌمٌة )    

لتجسٌد المفاهٌم المجردة و قد تكون هذه الوسابل على شكل مواد تعرض المعلومات 

للطالب مثل الكتاب المدرسً أو الفٌلم التعلٌمً,كما ٌمكن أن تكون على شكل أجسام 
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ذات ثالثة أبعاد مثل األشٌاء المصنوعة أو النماذج و فً هذا النوع من الوشابل ٌؤخذ 

 علومات منها بدراستها و بتفحصها.الطالب الم

و هناك نوع آخر من الوسابل تعرض المعلومات للطالب لكنها باألضافة الى ذلك 

تدفعه للتفاعل معها بشكل ما ألكتساب المعلومات مثل الكتب المبرمجة و أجهزة 

المحاكاة و األلعاب التربوٌة, وٌعد هذا الصنؾ من الوسابل التً ٌجعل المتعلم نشطا 

اعال أثناء أكتسابه للحقابق و المفاهٌم و المبادئ و العملٌات فً مواقؾ تعلٌمٌة و ف

 قرٌبة من الواقع.

بؤنها نشاط ٌبذل فٌها الالعبون جهدا كبٌرا لتحقٌق هدفا ما و تعرف اللعبة التربوٌة  

 فً ضوء قوانٌن )قواعد( معٌنة.

و الطالب من خالل اتباع  نشاط هادؾ ٌتضمن أفعاال معٌنة ٌقوم بها المعلمأو أنهــا 

قواعد معٌنة, لما تتمتع به من ممٌزات كثٌرة و متعددة لخدمة األهداؾ الوجدانٌة و 

 المعرفٌة و ذلك اذا أحسن المعلم أختٌارها و توظٌفها.

 و عند أستخدام األلعاب فً عملٌة التعلم من الضروري مراعاة ما ٌلً: -

 لعبة:أو ما هً األجراءات القبلٌة قبل البدء بال -

 تحدٌد الخبرات التعلٌمٌة المتضمنة فً اللعبة. .6

 تحدٌد األهداؾ المعرفٌة و الوجدانٌة للعبة. .2

 عداد المسبق للوسابل الضرورٌة ألكمال اللعبة.اإل .0

 اجراء التقوٌم القبلً للعبة من أجل التؤكد من أستعداد التالمٌذ لتعلم اللعبة. .4

التؤكد من فاعلٌة اللعبة فً أستخدام استراتٌجٌات التقوٌم البعدي من أجل  .5

 تحقٌق األهداؾ التً وضعت من أجلها.

 )أستخدام األلعاب التعميمية في التعميم( 

 تستخدم األلعاب التعميمية كمصدر لمتعمم في التعميم كاآلتييي :
 كتييئة قبل الدرس. .1
 لتنشيط التالميذ و تحريك األجواء التعميمية. .2

 .كوسيمة تعميمية و خاصة في الرياضيات .3

 لتحقيق األىداف الوجدانية. .4

 في التقويم. .5
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 )أهداف األلعاب التعميمية( 

 تنمية ميارة طالقة التفكير الرياضي عند التالميذ. .1
 تنمية روح الفريق و التعاون األيجابي من خالل تطبيق األنشطة الجماعية. .2

 تنمية و صقل الميارات األساسية في الرياضيات. .3

 عند التالميذ.تنمية روح المبادرة األيجابية  .4

 إثارة الدافعية نحو التعمم عن طريق القيام بأعمال يحبونيا و يرغبون بيا. .5

 خمق جو من التنافس البر ء بين التالميذ. .6

 ت رس في نفوس التالميذ أحترام  راء اآلخرين. .7

 معالجة صعوبات التعمم عند األطفال. .8

 تعمم عمى نقل أثر التعمم و أعطاء معنى لما يتعممو الطفل. .9

 )فــوائـد أستـخـدام األلعـاب فـي تعميـم الـريـاضيـات(

 أن التعميم عن طريق األلعاب يثير رغبة كثير من التالميذ نحو التعمم. .1
 تزود المتعمم بخبرات أقرب لمواقم العممي من أ  وسيمة تعميمية أخر . .2

تمكن المربين و اآلباء من الحكم عمى قدرة المتعممين عمى تطبيق  .3
لمفاىيم و المبادئ و الميارات التي درسوىا عمى المواقف الحقائق و ا

 الحياتية المختمفة.

تعمل عمى أشراك المتعمم أيجابيا في عممية التعمم أكثر من أ  وسيمة  .4
أخر  مشابية آلنو يستخدم قدراتو المختمفة في أثناء ألمعب، لذلك تعد 

تنميتيا و األلعاب التربوية وسائل فعالة لقياس أتجاىات المتعممين و 
 تعزيزىا.
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 )مـصادر األلعـاب(

 بطاقات أو كروت توزع عمى ألالعبين. .1

 أجيزة مثل الكمبيوتر. .2

 مواد بالستيكية. .3

 عيدان أو عصي ص يرة يتم تنظيميا بأشكال  مختمفة. .4

 ألعاب تستعين بزىرة نرد. .5

 ألعاب الدومينو. .6

 )شروط / معايير أختيار المعبة في الرياضيات(

 تعة و مسمية و ذات ىدف تعميمي.أن تكون المعبة مم .1

أن تتوافق المعبة مم عدد التالميذ من حيث العدد اذا كانت فردية أو  .2
 من حيث الحجم اذا كانت جماعية.

 أن تتناسب مم المستو  العمر  و المعرفي لمتالميذ المشتركين. .3

 أن تكون قابمة لمقياس. .4

 .أن تكون قابمة لمتنفيذ بحيث تخمو من التعقيد و الخطورة .5

أن يختبر المعمم المعبة و خاصة اذا كانت جديدة عميو ليحدد طريقة و  .6
 قواعد تنفيذىا.

 )أصنـاف/ أنـواع األلعـاب فـي الـريـاضيـات(

 أوال: ألعاب لحل األلغاز أو المغالطات الرياضية/

و تتطمب بعض األلعاب حل أل از أو م الطات و أثناء الحل     
 يطبق التالميذ ميارات و مفتاىيم و مبادئ رياضية، مثال ذلك:

 فما ىم؟ 333س/ ثالثة أعداد متتالية مجموعيم 
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 333=  112+111+111ج/ 
و أضفتو الى الثاني أصبل الثاني  1س/ عددان أذا أخذنا من األول 

                                                      أخذت                                                                                                                         ضعف األول، و أذا 
 و أضفتو الى األول تساو  العددان فما ىما العددان؟ 1من الثاني 

 4  ،  2  3،   3ج/ 
 

 س/ ثالثة أعداد حاصل جمعيم يساو  حاصل ضربيم فما ىم؟
 1x2x3  =6=  3+2+1ج/ 

/ و تتضمن األلعاب األكتشافية تحميال  ثانيـا: ألعـاب أكتشافيـة
لعمميات رياضية كما تتضمن تطبيق ميارات و مفاىيم و مبادئ، و 

من أمثمة األلعاب األكتشافية لعبة تسمى         ) الحساب عند 
 اعي ال نم(.ر 

ىناك راعي عن في أحد البرار  ال يعرف أجراءات عمميات الضرب 
بالطريقة الحديثة و لكنو يجر  عمميات الضرب بطريقة خاصة تعتمد 
عمى مضاعفة األعداد و تنصيفيا و ىو ال يحب الكسور و يتشائم 

دينارا( لمخروف  12( خروفا بسعر )27من األعداد الزوجية، باع )
 حساب ثمن البيم أجر  العمميات اآلتية:الواحد، و ل

 الثمن عدد الخراف

27 12 

13 24 

6 48 

3 96 

1 192 
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 324 

 
 
 

 /ثالثـا: ألعـاب البحث عن أنـماط أو قـواعـد
أحد األعمال اليامة التي يقوم بيا الرياضيون ىو البحث عن        

تعميمات و أنماط يمكن أن تقود الى أكتشافات رياضية جديدة مثال 
1: 

 أدرس النظام التالي و من ثم أستنتج تعميماع.. -
                    1+1+2 

                    1+2+3 
                    2+3+4 

                    3+4+5 
                    4+5+6  

 ( 1-(+ن+)ن1ن= )ن+3الحل /   
  1،2 ،3 ،4 ....،حيث ن =       
مجموع أ  ثالثة اعداد طبيعية متتالية = حاصل ضرب  -أ  ان :     

 3× العددالوسط 
                                                                      

 /رابعــا: ألعــاب لمتدريب عمى المهارات
 ؟  -13-11-7-4-1أكمل المتسمسمة  -
 ؟ -16-11-7-4-2-1أكمل المتسمسمة  -
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 /خامسا: ألعـاب لتـعمم التـقديـر             

ىي أحد  الميارات الميمة في برامج الرياضيات و ىناك ثالثة أنواع من         
 التقدير التقريبي مرتبطة بالرياضيات ىي :

 تقدير األجابات لممسائل الكالمية في الحساب و الجبر و المثمثات. .أ 
 تقدير األجابات في نتائج العمميات الحسابية. .ب 

 تقدير قياسات األشياء الفيزيقية. .ج 

 


