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 الرياضيات ]النسخة الثانية[ مبحثعْمم معايير م
 بالرياضيات المعّمممعرفة 

 منياج الرياضيات المعّمم بمحتوى معرفة  1.1
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
 معرفة محتوى منهاج الرياضيات 1.1

 فئاتملمعرفة محتوى منياج الرياضيات 
 .ُتدّرسالتي  ةالعمريّ 

 
عمى اإلجابة عن األسئمة المناسبة  القدرة

 لمعمر باستخدام ىذا المحتوى.
 

باستخدام  مسائلال القدرة عمى حلّ 
و إلى تمك الفئات المحتوى الموجّ 

 ة.العمريّ 
 

عمى التفكير باستخدام المحتوى القدرة 
 ة.المناسب لمفئة العمريّ 

دة بمبحث يمتمك معرفة جيّ 
المستويات  فيالرياضيات 

 سيا.ة التي يدرّ الدراسيّ 
 

قدرتو عمى  لو إثباتيمكن 
تمك المعرفة من  استعادة

خبلل اإلجابة عن األسئمة 
 ،طمبتوالمناسبة لعمر 

التي  مسائلال حلّ  يمكنوو 
 ب تطبيق الموادّ تتطمّ 

ويمكنو  لعمرىم،المناسبة 
إنتاج سبلسل من أيضًا 

ة الدراسيّ لممراحل األفكار 

يوظف معرفتو في مبحث 
الرياضيات وعمى المستويات 
الدراسية التي يدرسيا لمتفكير 

 في خطط الدروس.
 

فقط من  باإلفادةال يكتفي 
السترجاع خطط الدروس 

المعمومات والمعرفة 
 بالطرائق اتالرياضيب

، بل َحْسبُ والخوارزميات 
عمى  اً أيضتساعده الخطط 

 عمى حلّ  تعزيز قدرتو
 باستخدام الموادّ  مسائلال

 يستخدم معرفتو في مبحث
الرياضيات لمساعدتو عمى 

 حتى إنو ،التخطيط لمدروس
يعرف محتوى المناىج 

ة السابقة والبلحقة. الدراسيّ 
عْمم م ومثاُل ذلك معرفةُ 

المرحمة فوف في بداية الّص 
في  ُيَدرَُّس ما  طةالمتوسّ 

ة وفي وقت االبتدائيّ المرحمة 
ة، ة الثانويّ المرحمالحق في 
في المعّممين  في حين أنّ 

ميا ة العُ الثانويّ المرحمة 
قبل ىذه  ُيَدرَُّس يعرفون ما 

يمتمك معرفة ممتازة بمحتوى 
منياج الرياضيات لمفئة 

ة والمراحل التي العمريّ 
ويتيح لو ىذا الفيم  ،سيارّ دَ يُ 

معرفتو و  من جية العميق
من جية مفاىيم الرياضيات ب

 أساس فرصًا لبناءثانية 
 ،اً الذي سيأتي الحق المحتوى 

ودعم معممي الرياضيات 
اآلخرين في تطوير معرفتيم 

بل استخدام سُ في المبحث وَ 
ىذه المعرفة لتخطيط دروس 

 .فّعال عمى نحو  



 

 

 
محتوى الرياضيات الذي  فيمضرورة 

 ستوياتموب ،نحو  عميقُيدّرسو عمى 
أن ليينبغي كما تتجاوز ىذا المستوى. 

 معرفة الطالبربط عمى  اً يكون قادر 
وبناء  ،ةالحاليّ التدريس  بأساليبالسابقة 
 .اً لممحتوى الذي سيأتي الحق أساس

 
ات أن يكون عمى دراية بخوارزميّ  ضرورة
 ومستعّداً  ،ةاإلجرائيّ  مسائلال دة لحلّ متعدّ 
 األساليب المختمفة لحلّ  متعّممتعّمم
 .وفيميا مسائلال
 

الرياضيات قادرون عمى  معّمميجميع 
يصال ىذا  ،ياوحمّ  مسائلالتفكير في ال وا 
ومن خبلل الرسومات ًا الفيم شفييّ 
ومن خبلل الكتابة  وزرمالو  ةالتوضيحيّ 

كما يمكنيم  ،درجات مختمفةعمى 
باستخدام  اتالرياضيحول التواصل 

استخدام و ، يدّرسياالتي 
عمى ىذا المستوى،  الموادّ 

األفكار  إيصال كما يمكنو
استخدام الرسومات بو ًا شفييّ 

 ة والرموز والكتابة.التوضيحيّ 
 

وتطبيق المناسبة لمعمر 
التفكير المنطقي عمى 

 المستوى المناسب.
 

قادر عمى التفكير في 
يصال ىذا يا وحمّ  مسائلال وا 

ًا ومن خبلل الفيم شفييّ 
ة الرسومات التوضيحيّ 

والرموز ومن خبلل الكتابة 
ة باستخدام مفردات رياضيّ 

 دقيقة عند الحاجة. 
 

لتحسين  طرائقَ يبحث عن 
ليكون  ؛فيمو لمرياضيات

 التعّممقدوة لمطمبة حول فكرة 
ة مدى الحياة ولفيم عمميّ 

 كطالب. التعّمم

في  ُيَدرَُّس أيضاً وما المرحمة 
المرحمة السنة األولى من 

)ولكن ليس من ة الجامعيّ 
اإلجابة عن  الضروريّ 

 الموادّ األسئمة أو فيم محتوى 
 ة(.يّ الجامع

 مسائلال يستطيع حلّ 
متزايد  عمى نحو  عبة الّص 
الرياضيات ة عمى مادّ  بناءً 
الدراسي المستوى مة في المقدّ 

 كما أنو قادر ،الذي يدرسونو
من  سبلسلَ تطوير عمى 

مُ األفكار التي  ِبَوصفيا  ُتَقدَّ
 . ُيَدّرسونولممستوى الذي تحّدياً 

لمدروس التي يخطط 
إيصال يعمل عمى و  ،يشرحيا

ًا ومن خبلل المفاىيم شفييّ 
ة الرسومات التوضيحيّ 

والرموز ومن خبلل الكتابة 

 
يعرف خوارزميات متعددة 

 ،ةاإلجرائيّ  مسائلال لحلّ 
المعّممين دعم  ويمكنو

 ىااآلخرين في تطوير 
 .استخدامياو 
 

المشورة تقديم يستطيع 
ل بُ سُ مين اآلخرين حول لممعمّ 

 تحسين مياراتيم في حلّ 
غمى بالنسبة  مسائلال
 ،لمستويات التي يدّرسونياا

تقديم يستطيع وبالمثل 
ل بُ لممعّممين حول سُ المشورة 

تحسين مياراتيم في التفكير، 
توصيل بل سُ من ذلك  واألىمّ 

 مختمفة. بطرائقَ الرياضيات 
 

 ، فيومعرفتوعمى الرغم من 



 

 

 دقيقة.ة مفردات رياضيّ 
 

الرياضيات )من  معّمميجميع  يستمرّ 
تطوير لخبراء( في اإلى صين مرخّ ال

 ؛ةيّ نِ يْ وال حياتيم المِ طَ  اتمرياضيفيميم ل
 بفكرة ما يتعّمق في ةبليكونوا قدوة لمطم

كيف تتّم فيم ول ،مدى الحياة التعّممالتعّمم
 .الطمبة تعّممالتعّممة عمميّ 

 

ة باستخدام مفردات رياضيّ 
 .دقيقة عند الحاجة

 
 دةً متعدّ  يعرف خوارزميات  

 ،ةاإلجرائيّ  مسائلال لحلّ 
وفيم  تعّمموعمى استعداد لم

 األساليب المختمفة لحلّ 
 .مسائلال
 

في البحث عن  يستمرّ 
مفاىيمو لتحسين  طرائقَ 
من لرياضيات، في ا ةالخاّص 

مثل االنضمام إلى مجتمعات 
من )التي قد تكون  التعّمم

أو ة خبلل المقاءات الشخصيّ 
 عبر اإلنترنت(.

ويجب  ،بإمكانو أنّ يدرك 
االستمرار في تطوير  ،عميو

 الخاّص  مفاىيم الرياضيات
المساعدة في وتقديم  ،بو

تسييل مجتمعات 
تمكين و  التعّمم،التعّمم

فعل خرين من اآلمين معمّ ال
 .اً أيض ذلك

   



 

 

رُ فيم كيف  1.2  منياج الرياضياتىيكل  ُيّطوَّ
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
رُ فهم كيف  1.2 هيكل منهاج  ُيَطوَّ

 الرياضيات
 ةؤلفكار الرياضيّ لمختمفة  فيم تمثيبلت  

 .يانفسِ 
 

ة التي تدعم فيم المبادئ األساسيّ 
 مجاالت المبحث المختمفة. 

ة ليست األفكار الرياضيّ  أنّ  إدراك
ولكنيا  ،المعرفة والمياراتمنفصمة عن 

 بينيا. في مامترابطة 
 

ىيكل المجاالت المختمفة  إدراك
لمرياضيات )األرقام والحسابات والجبر 

واليندسة والقياس واإلحصاء 
 تياحوالّشعور باالر ( و... تواالحتماال

خوارزميات ال عند التعامل معَ 

 مختمفةً  تمثيبلت   يعرف
يا ة نفسِ لؤلفكار الرياضيّ 

 بستوى الطمبةالمرتبطة 
 ، ومثاُل ذلك معرفةُ الدراسي

ة الكسور والكسور العشريّ  أنّ 
 ة تمثيبلت  والنسب المئويّ 

 و.لمشيء نفسِ  مختمفة  
 

الرياضيات  مفاىيمَ  يعرف
ة التي تدعم مجاالت األساسيّ 

المبحث المختمفة لممرحمة 
من سيا )رّ دَ ة التي يُ الدراسيّ 
النسبة ىي  أنّ  معرفةمثل 

من  كلّ  ل المبدأ األساسيّ 
خطط مُ خطط الدائري وَ المُ 

 المثمثات(.

 اً م الدروس مستخدميصمّ 
معرفتو بالتمثيبلت المختمفة 

يا ة نفسِ لؤلفكار الرياضيّ 
 بمستوى الطمبةالمرتبطة 
 ، ومثاُل ذلكالدراسي
الكسور  معرفتو بأنّ  استخدام

ة والنسب والكسور العشريّ 
 ل تمثيبلت  ة تمثّ المئويّ 
كما . ونفسِ  مشيءل مختمفةً 
بعض إيجابيات ىذه  يعرف
 المختمفة تالتمثيبل

في  طمبتوويدعم  وسمبياتيا،
استخدام ىذه التمثيبلت 

 وكفاءة. بفعالّية
  

 مفاىيميستخدم معرفتو 

رُ  أساليبو في التدريس  ُيّطوِّ
طط الدرس بناًء عمى خُ وَ 

الطمبة  اّطبلعو عمى معارف
ومعرفتو بيا الموجودة 
في رحمتيم وبيدف 

. وىذا ينطوي الرياضيات
أنشطة عمى معرفة 

 َطبََّقيا التي اتالرياضي
في السنوات السابقة، ة بالطم

 ومعرفة سابقة بموضوعات
إلى مثل الحاجة من نة )معيّ 

مستويات مجاالت  دراسة
األشكال قبل دراسة 

التمثيبلت ب، و أحجاميا(
ة فكار الرياضيّ لؤلالمختمفة 

ة والمفاىيم األساسيّ يا نفسِ 

مين اآلخرين في يدعم المعمّ 
تمثيبلت مختمفة  تعرُّف

ة لممفاىيم واألفكار الرياضيّ 
إيجابيات ىذه  ويعرف ،يانفسِ 

في  ياوسمبيات التمثيبلت
 المواقف المختمفة.

 
يدرك ىيكل المجاالت 

المختمفة لمرياضيات )األرقام 
والحسابات والجبر واليندسة 

والقياس واإلحصاء 
ويكون  ،(و...واالحتماالت 

 عند التعامل معَ  اً مرتاح
الخوارزميات واإلجراءات 

والتطبيقات المختمفة داخل 
 معَ  اويربطي ،مجال كلّ 



 

 

مختمفة داخل التطبيقات الجراءات و اإلو 
 بعضيا معَ  ، وربطيا كّميامجال كلّ 

 .بعضاً 
 

 متطمبات   ُتَعدُّ التي  معرفة الموضوعات
 .لآلخرين سبقةً مُ 

 
الموضوعات  يعرف أيَّ 
 متطمبات   ُتَعدُّ ة الرياضيّ 

لمموضوعات األخرى  سبقةً مُ 
الدراسي الذي  المستوى في 

ومثاُل ذلك معرفى  ،سورّ دَ يُ 
 ميم  المساحة فيم مفيوم  أنّ 

في  ةبالطمقبل أن يبدأ 
استخدام المصفوفات لمعمل 

ن يمي عمى منطقة المستطيم
معادلة معرفة  ذلك َطَمُبوُ 

مساحة المستطيل قبل 
مساحة معادلة استخدام 
وقبل العمل عين المَ المثمثات و 

 األشكالسطح  مساحةعمى 
 ة األبعاد.ثبلثيّ 

 
في  طمبةيعرف ما درسو ال
وكيف  ،السنوات السابقة

ة التي الرياضيات األساسيّ 
المبحث تدعم مجاالت 

ة لممرحمة الدراسيّ مختمفة ال
 ططخُ كجزء من  ايسرّ دَ التي يُ 

الروابط  ويستخدم ،الدروس
بين األجزاء المختمفة من 

مثل تمك من المنياج، 
المبدأ  ُتَعدُّ التي  النسب

خطط من المُ  لكلّ   األساَس 
 .خطط المثمثاتمُ وَ  الدائريّ 

 
 اً فقس وَ و در طط الخُ  دُّ عِ يُ 

 بالموضوعاتلمعرفتو 
بًا تطمّ مُ  دُّ عَ ة التي تُ الرياضيّ 
لمموضوعات األخرى سابقًا 
مستوى الدراسي الذي العمى 

من  التأّكد ، ومثاُل ذلكسورّ دَ يُ 
مفيوم يعرفون  طمبتو أنّ 

المساحة قبل البدء في 

التي تدعم مختمف مجاالت 
الرياضيات )في العمر 

 المناسبة(.ة الدراسيّ والمرحمة 
 
نواع األر إيجابيات يقدّ 
مختمفة من الترتيبات ال

مثل من ، ياوسمبيات ةالمنيجيّ 
تقن أو "المنياج المنياج المُ 

 .المولبي" التعميميّ 

 بعضًا. ابعضي
 

مين اآلخرين في المعمّ  يدعم
ة التي المفاىيم الرياضيّ فيم 

تكمن وراء الموضوعات 
التخطيط  وفي ،األخرى 

استغبلليا ُبغيَة لمدروس 
 واستكشافيا.

 
تخطيط  في زمبلءهيساعد 

الدروس المستفادة من 
الرياضيات التي درسيا 

 في السنوات السابقة.طمبة ال
 

مناقشة إيجابيات  يستطيع
أنواع مختمفة من ترتيبات 

مثل من ، ياوسمبيات اجالمني
"المنياج أو تقن المُ  جامنيال

 .المولبي" التعميميّ 



 

 

والمفاىيم  يرتبط ىذا بالموادّ 
في سونيا الجديدة التي سيدرُ 

 ىذا العام.

استخدام المصفوفات لمعمل 
 ،عمى مساحة المستطيل

 معادلةمعرفة  ويمي ذلك
مساحة المستطيل قبل 

مساحة معادلة استخدام 
والَمعين، وقبل المثمثات 

مساحة سطح العمل عمى 
 .ة األبعادثبلثيّ  األشكال

 
ز تركّ م الدروس التي يصمّ 
في  طمبتوما درسو عمى 

إلى  َوَيْنُقُموُ  ،السنوات السابقة
ة والمفاىيم الجديدة التي المادّ 

ىذا العام من في سيدرسونيا 
وعبر و فسِ نالموضوع 

ولكن  ،مجاالت مختمفة
 ج.امترابطة في المني



 

 

 ة  يّ فعالات بل استخدام أدوات الرياضيّ بُ معرفة سُ  1.3
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
استخدام أدوات الرياضيات  لِ بُ معرفة سُ  1.3

   بفعالّية
 

 .ةأ( األدوات الماديّ 
معرفة األدوات المرتبطة باألعمار 

من ة التي يدرسونيا، والمراحل الدراسيّ 
 مثل:
 القضبان :مثلمن ) ةيدويّ الدوات األ 

 ألواحو كتل األرقام، و ، ةالخشبيّ 
 .الجبر(

 ( المسطرة :مثلمن أدوات القياس، 
 .(البوصمةو  ،المنقمةو 

 ( قمم من مثل: أدوات الحساب
، ةبيانيّ ال الورقة، الو  ،رصاصال

 .(حاسبةالالت واآل
 

المرخص  المعّمم يعرف
الوقت المناسب الستخدام 

األدوات المادية والوقت غير 
. )عمى سبيل المناسب لذلك

المثال، إذا لم يتم رسم 
عمى نحو  يمكن مخطط ال

قد يكون من  وتوسيع
لحساب إجراء االضروري 

من قياس طول  بدالً 
سبل  كما يعرف .(الخطوط
مع  بشكل ممموسالتعامل 

أدوات الرياضيات ذات 
 الذي يدرسوالصف العبلقة ب
لمنقمة مسطرة واال)مثل 

 (.والبوصمة
 

المختص  المعّمم يستطيع
لوقت توجيو الطمبة لتحديد ا
األدوات المناسب الستخدام 

المادية والوقت غير المناسب 
ويخطط الدروس لتشمل  لذلك
. )عمى سبيل المثال، إذا ذلك

لم يتم رسم المخطط عمى 
نحو  يمكن توسيعو قد يكون 

من الضروري إجراء الحساب 
من قياس طول  بدالً 

يقدم الدعم (. كما الخطوط
سبل  لؤلطفال الذين يتعممون 

مع  بشكل ممموسالتعامل 
ياضيات ذات أدوات الر 

العبلقة بالصف الذي يدرسو 
)مثل المسطرة والمنقمة 

األول من قدرة  المعّمميتأكد 
طبلبو عمى تحديد الوقت 

المناسب الستخدام األدوات 
المادية والوقت غير المناسب 

لمتأكد لذلك ويخطط الدروس 
طمبة عمى التمييز من قدرة ال

. )عمى سبيل المثال، بينيما
إذا لم يتم رسم المخطط عمى 
نحو  يمكن توسيعو قد يكون 

من الضروري إجراء الحساب 
بداًل من قياس طول 

يقدم إنو الخطوط(. كما 
سبل  تعّمملالدعم لؤلطفال 

مع  بشكل ممموسالتعامل 
أدوات الرياضيات )مثل 

( المسطرة والمنقمة والبوصمة

الخبير الزمبلء  المعّمميدعم 
في تطوير فيميم وأساليبيم 
في التدريس باستخدام أدوات 

الرياضيات، بما في ذلك 
األدوات المادية )مثل 

المسطرة والمنقمة والبوصمة( 
وتكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت )بما في ذلك 
اآلالت الحاسبة واآلالت 

الرسومات ذات الحاسبة 
والبرامج والتطبيقات  البيانية

( بما اإللكترونيةمواقع الو 
المرحمة الدراسية يتناسب مع 

 .لمطمبة
 

عند العمل مع أعضاء 



 

 

ستخدام األدوات الالمناسب الوقت معرفة 
 .والوقت غير المناسب لذلكة الماديّ 

 
 ََ  ممموس عمى نحو  التعامل  لبُ سُ  معرفة
 .العبلقة ذوات الرياضياتأدوات 

 
 نطاق عدم الدقة في القياس. إدراك

 
ة الستخدام األدوات اآلثار التربويّ  إدراك

 مفاىيمفيم األطفال  المتعّمقة بتعزيز
إلنجاز  يااستخدام لبُ سُ وَ  ،لرياضياتا

 ة.مّ يَ مَ ىذه ال
 

 ب( تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
من المناسب استخدام  ما إذا كانمعرفة 

اآلالت الحاسبة كأداة إلجراء الحسابات 
يكون تركيز العمل عمى  حيثُ  ؛بسرعة

إجراء  خطوات استخدام النتيجة بداًل من
 الحساب.

المرخص نطاق  المعّمميدرك 
لن و عدم الدقة عند القياس. 

 اً تمام اً يكون أي قياس دقيق
عمى اإلطبلق لذا فإن السؤال 
الميم ىو ما إذا كان قياس 

 ليذهبما يكفي  اً معين دقيق
 .الغاية

 
المرّخص اآلثار  المعّمميدرك 

الستخدام األدوات التربوية 
لمفاىيم  لتعزيز فيم األطفال

وبناًء عمى . الرياضيات
قد يشمل الدراسية المرحمة 

ىذا النظر في استخدام 
األدوات العدادات وغيرىا من 

رسم البيانات ، أو اليدوية
 والبوصمةباستخدام المسطرة 

 فقط.
 

 والبوصمة(.
 

المختص )في  المعّمميخطط 
المراحل الدراسية ذات 

العبلقة( الدروس لمتأكد من 
فيم الطمبة الحتمالية عدم 
الدقة عند القياس، ويمكنو 
تحديد ما إذا كان القياس 

 بما يكفي ليذه الغاية. اً دقيق
 

 المعّممإن الدرس الذي يقدمو 
المختص يبرز فيمو لآلثار 
التربوية الستخدام األدوات 

لتعزيز فيم األطفال لمفاىيم 
عمى سبيل الرياضيات. 

المثال، يمكن أن تساعد 
البوصمة الطمبة في تنفيذ 

يمكن  اً البيانات ولكنيا أيض
أن تساعدىم في فيم سبل 

ويتأكد أيضًا من اآلثار 
التربوية الستخدام األدوات 

لتعزيز فيم األطفال لمفاىيم 
سبيل المثال، الرياضيات. 

يمكن أن تساعد البوصمة 
الطمبة في تنفيذ البيانات 

يمكن أن  اً ولكنيا أيض
تساعدىم في فيم سبل رسم 

 ىذه البيانات
 

األول )في  المعّمميخطط 
المراحل الدراسية ذات 

العبلقة( الدروس لمتأكد من 
فيم الطمبة الحتمالية عدم 
الدقة عند القياس، ويمكنو 
تحديد ما إذا كان القياس 

بما يكفي ليذه الغاية  اً دقيق
ويربط ذلك مع المواضيع 

، بحسب المختمفة في المنياج

 وزمبلء قسموآخرين في 
الخبير  المعّمم يركزآخرين، 
قدرة التأكد من عدم عمى 

المعممين عمى التبلعب 
باألدوات فقط )سواء كانت 

نية إلكترو مادية أو أدوات 
تكنولوجيا مبنية عمى 

عند المعمومات واالتصاالت( 
صحيحة، الجابات اإلوضع 

استخدام  اً أيضوأن بإمكانيم 
األدوات لتعزيز مفاىيم 

الذين  الطمبةلدى الرياضيات 
، مع األخذ في يدرسونيم

االعتبار ما إذا كان من 
المناسب استخدام أداة أو 

طريقة معينة في حالة 
 معينة.

 
الخبير  المعّمميدرك زمبلء 



 

 

 
عمى استخدام اآللة الحاسبة  القدرة

 طريقة لمتحقق من اإلجابات.ِبَوصفيا 
 

 معرفة ما إذا كانت اإلجابات معقولة.
 

استخدام اآللة الحاسبة  لبُ معرفة سُ 
 مفاىيم لتطويرطريقة ِبَوصفيا 

 األرقام. معرفةلرياضيات، بما في ذلك ا
 

أحيانًا اآللة الحاسبة تعطي  أنّ إدراك 
أنو في بعض المواقف قد و  ،اً تقريبّ  اً مقْ رَ 

 .ةيكون من المفيد تقديم إجابات دقيق
 

 قّدمتياتفسير اإلجابات التي  عمى القدرة
اآللة الحاسبة، بما في ذلك درجة 

الوحدات بالتقريب/ الدقة وما إذا كانت 
 مطموبة.ال
 

مرخص أنو ال المعّمميدرك 
في بعض األحيان من 
األنسب تنفيذ العمميات 

 ، وأحياناً الحسابية ذىنياً 
باستخدام لقيام بيا ا يمكن

 ، وأحياناً ةالقمم والورق
كما استخدام اآللة الحاسبة. 

ما إذا كان  يقررأن  ويمكن
من المناسب استخدام آلة 

حاسبة في سيناريو معين أم 
 ال.
 

 المرخص المعّمميستطيع 
 وىو قادرتقدير اإلجابات 

عمى تحديد ما إذا كانت 
 كما يمكنواإلجابات معقولة. 

حساب اإلجابة الدقيقة 
أو باستخدام أو كتابيًا  )ذىنياً 

، عمى مستوى (اآللة الحاسبة

 .رسم ىذه البيانات
 

تص المخ المعّمميخطط 
لمدرس بحيث: يدعم األطفال 

من المناسب أنو  تعّممفي 
استخدام اآلالت الحاسبة 
كأداة إلجراء الحسابات 

بسرعة )حيث يكون تركيز 
العمل عمى استخدام النتيجة 

بداًل من خطوات إجراء 
الحساب بحد ذاتيا( 

ويشجعيم عمى استخدام اآللة 
الحاسبة كطريقة لمتحقق من 

فال اإلجابات، ويساعد األط
ما إذا عمى اتخاذ قرار حول 

كان من المناسب استخدام 
آلة حاسبة في سيناريو معين 

 أم ال.
 

 .الحاجة
 

األول اتخاذ  المعّمميستطيع 
 ات المناسبة الخاصةالقرار 
اآلالت سبل استخدام حول 

الحاسبة كأداة إلجراء 
الحسابات بسرعة )حيث 
يكون تركيز العمل عمى 
استخدام النتيجة بداًل من 

خطوات إجراء الحساب بحد 
، ويستخدم اآللة ذاتيا(

الحاسبة كطريقة لمتحقق من 
اإلجابات والتأكد من 

صحتيا، وتشجيع الطمبة 
عمى تقدير اإلجابة قبل 
حساب اإلجابة الدقيقة 

أو كتابيًا أو باستخدام )ذىنيًا 
 اآللة الحاسبة(.

 

أي من اإلجابات الحسابية 
تقريبية، بما في دقيقة وأييا 

 ذلك أن المقاييس ىي دائماً 
ير دقيقة وأن اإلجابات غ

التي تقدميا اآللة الحاسبة 
وتشمل خانات عشرية قد 
تكون أقل دقة من الكسر 

 (.surdsالجذر )العشري أو 
 

الذي  الخبير المعّمميستطيع 
مة يعمل مع طمبة المرح

كتابة وتبادل مواد الثانوية 
الدرس التي يتم فييا استخدام 

اآللة الحاسبة ذات الرسوم 
البيانية الستكشاف الرسوم 

البيانية والربط بين التمثيبلت 
المختمفة بما في ذلك بيانات 

 الجبر والرسوم البيانية.
 



 

 

واألوقات المناسبة ل بُ سُّ المعرفة 
 باستخدام ةالستكشاف الرسوم البيانيّ 

 .ةذات الرسوم البيانيّ حاسبة اللة اآل
 

القدرة عمى استخدام برامج الكمبيوتر 
والتطبيقات التي ة اإللكترونيّ مواقع الو 

 مفاىيم تطويرعمى  ةبالطمتساعد 
 مثل:من لرياضيات، ا

  ّةالرسوم البياني. 
  ّةاليندسة الديناميكي. 
 اإلحصاء. 
 
 

 الصف المناسب.
 

مرخص أنو ال المعّمميعرف 
من المناسب استخدام اآللة 

الحاسبة كأداة لتنفيذ العمميات 
الحسابية بسرعة، حيث يتم 

التركيز في العمل عمى 
من التركيز عمى  النتيجة بدالً 
يذ العممية تنفخطوات 
 ويمكنو. بحد ذاتياالحسابية 

استخدام آلة حاسبة لمتحقق 
 من اإلجابات.

 
سبل المرخص  المعّمميعرف 

استخدام اآللة الحاسبة 
كطريقة لتطوير مفاىيم 

)عمى سبيل  لرياضياتا
أن  لمتأكيد عمىالمثال، 

ضرب رقمين سالبين يعطي 

 المعّمميخطط يستطيع 
المختص الدرس لمساعدة 
طبلبو عمى: تحديد ما إذا 
كانت اإلجابات معقولة، 
وتشجيعيم عمى تقدير 

اإلجابة قبل حساب اإلجابة 
الدقيقة )ذىنيًا أو كتابيًا أو 

 اآللة الحاسبة(. باستخدام
 

المختص  المعّمميستطيع 
استخدام اآللة الحاسبة كجزء 

من أسموبو في التدريس 
لتطوير مفاىيم الرياضيات 
)عمى سبيل المثال، لمتأكيد 

عمى أن ضرب رقمين 
سالبين يعطي نتيجة إيجابية، 
أو إدراك لتوضيح أن ضرب 
عدد بين صفر وواحد يجعل 

 العدد الناتج أصغر(.

األول اتخاذ  المعّمميستطيع 
قرار حول الوقت المناسب 

ستخدام اآللة الحاسبة ال
كجزء من أسموبو في 

في فيم بلبو لدعم طالتدريس 
مفاىيم الرياضيات )عمى 

سبيل المثال، لمتأكيد عمى أن 
ضرب رقمين سالبين يعطي 

نتيجة إيجابية، أو إدراك 
ضيح أن ضرب عدد بين لتو 

صفر وواحد يجعل العدد 
 الناتج أصغر(.

 
يتأكد األول من  المعّمميتأكد 

من أن طبلبو يدركون أن 
اآللة الحاسبة تقدم أحيانًا 

وما إذا كان من  اً تقريب اً رقم
المفيد تقديم إجابات دقيقة 

أو  (piباي ))باستخدام 

البحث الخبير  المعّمميستطيع 
عن خطط ومواد الدرس 

وتطويرىا وتعديميا المناسبة 
اآللة عم استخدام وتبادليا لد

الحاسبة وبرامج الكمبيوتر 
والمواقع اإللكترونية 

والتطبيقات أساليب التدريس 
لمساعدة الطمبة عمى تطوير 

مفاىيم الرياضيات )ذات 
العبلقة بالمرحمة الدراسية( 

 مثل:
  الرسوم البيانية )الرسوم

البيانية ذات الخط 
المستقيم والرسوم البيانية 

الرباعية وغيرىا من 
الرسوم البيانية الرئيسة 
األخرى، مثل المكعبات 
والرسوم التبادلية والرسوم 
البيانية المثمثية، والرسوم 



 

 

نتيجة إيجابية، أو إدراك 
بين أن ضرب عدد لتوضيح 

العدد صفر وواحد يجعل 
 .أصغر(الناتج 

 
أن اآللة الحاسبة تقدم يعرف 
)مثل عند  اً تقريب اً رقمأحيانًا 
الدوائر أو مساحة حساب 
عمى بعض الجذور البحث 

ويعرف أنو في التربيعية( 
بعض المواقف قد يكون من 

، المفيد تقديم إجابات دقيقة
 أو (pi) ياوذلك باستخدام ب

 .(surds) الجذر األصم
 

تفسير اإلجابات  يستطيع
ميا اآللة الحاسبة، تقدالتي 

بما في ذلك درجة التقريب / 
وما إذا كان ىناك الدقة 

 
من أن طبلبو يدركون يتأكد 

أن اآللة الحاسبة تقدم أحيانًا 
)مثل عند حساب  اً تقريب اً رقم

مساحة الدوائر أو البحث 
عمى بعض الجذور 

أنو في بعض و التربيعية( 
المواقف قد يكون من المفيد 
تقديم إجابات دقيقة، وذلك 

أو الجذر  (piباستخدام باي )
 (.surdsاألصم )

 
يستطيع طبلبو تفسير 

اإلجابات التي تقدميا اآللة 
الحاسبة، بما في ذلك درجة 

وما إذا كان التقريب / الدقة 
ىناك حاجة الستخدام 

)عمى سبيل المثال،  الوحدات
عادة ما تأخذ قيم المال 

( (surdsالجذر األصم )
ويمكنيم تفسير اإلجابات 

الحاسبة، التي تقدميا اآللة 
بما في ذلك درجة التقريب / 

الدقة وما إذا كان ىناك 
 .حاجة الستخدام الوحدات

 
الذي األول  المعّمميستخدم 

يعمل مع طمبة المرحمة 
الثانوية اآللة الحاسبة ذات 
الرسوم البيانية الستكشاف 
الرسوم البيانية والربط بين 
التمثيبلت المختمفة بما في 

الرسوم بيانات الجبر و  ذلك
 البيانية.

 
 

اآللة الحاسبة وبرامج  تتخمل
الكمبيوتر والمواقع 

البيانية التي تعمل عمى 
حل أنظمة المعادالت 

 المعقدة(
 اليندسة الديناميكية 
 اإلحصاء واالحتماالت 
 مسائلحل ال 
 



 

 

حاجة الستخدام الوحدات 
عادة ما )عمى سبيل المثال، 

منزلتين تأخذ قيم المال 
عشريتين، لذا يجب أن 

اآللة من  5.2إجابة تستبدل 
 (5.2ٓبالرقم الحاسبة 

 
 المرّخص المعّمم يستخدم
المرحمة  ةبطممع  يعمل الذي

اآللة الحاسبة ذات الثانوية 
الرسوم البيانية الستكشاف 

بما في ذلك  الرسوم البيانية،
الخطوط المستقيمة والرسوم 

حسب بالبيانية التربيعية، 
 .الحاجة لذلك

 
استخدام برامج الكمبيوتر 

والمواقع اإللكترونية 
والتطبيقات التي تساعد 

منزلتين عشريتين، لذا يجب 
من  5.2أن تستبدل إجابة 

 (5.2ٓاآللة الحاسبة بالرقم 
 

المختص  مالمعمّ يستخدم 
الذي يعمل مع طمبة المرحمة 
الثانوية اآللة الحاسبة ذات 
الرسوم البيانية الستكشاف 

الرسوم البيانية، بما في ذلك 
الخطوط المستقيمة والرسوم 
البيانية التربيعية، بحسب 

 الحاجة لذلك.
 

يخطط الدروس لتشمل 
استخدام برامج الكمبيوتر 

والمواقع اإللكترونية 
ي تساعد والتطبيقات الت

الطمبة عمى تطوير مفاىيم 
الرياضيات )ذات العبلقة 

اإللكترونية والتطبيقات 
أساليب التدريس بشكل  

الطمبة عمى  ةساعدمناسب لم
تطوير مفاىيم الرياضيات 

)ذات العبلقة بالمرحمة 
 الدراسية( مثل:

 لرسوم الرسوم البيانية )ا
البيانية ذات الخط 

المستقيم والرسوم البيانية 
الرباعية وغيرىا من 

الرسوم البيانية الرئيسة 
األخرى، مثل المكعبات 
والرسوم التبادلية والرسوم 
البيانية المثمثية، والرسوم 
البيانية التي تعمل عمى 
حل أنظمة المعادالت 

 المعقدة تصاعديًا(
 اليندسة الديناميكية 
  االحتماالتاإلحصاء و 



 

 

الطمبة عمى تطوير مفاىيم 
 العبلقة)ذات الرياضيات 

( والمرحمة الدراسيةبالعمر 
 مثل:
  الرسوم البيانية )الرسوم

خط الذات البيانية 
الرسوم البيانية مستقيم و ال

غيرىا من و الرباعية 
ة الرئيسالرسوم البيانية 
المكعبات األخرى، مثل 

والتبادلية  والرسوم
، المثمثيةالرسوم البيانية و 
التي الرسوم البيانية و 

حل أنظمة تعمل عمى 
المعادالت المعقدة 

 (تصاعدياً 
 اليندسة الديناميكية 
 واالحتماالت اإلحصاء 
 مسائلحل ال 

 المرحمة الدراسية( مثل:ب
  الرسوم البيانية )الرسوم

البيانية ذات الخط 
المستقيم والرسوم البيانية 

الرباعية وغيرىا من 
الرسوم البيانية الرئيسة 
األخرى، مثل المكعبات 
والرسوم التبادلية والرسوم 

والرسوم البيانية المثمثية، 
البيانية التي تعمل عمى 
حل أنظمة المعادالت 

 المعقدة تصاعديًا(
 اليندسة الديناميكية 
 اإلحصاء واالحتماالت 
 مسائلحل ال 

 مسائلحل ال 
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معرفة في طرق دعم الرياضيات 

لمجاالت المباحث الدراسية األخرى، 
 مثل الجغرافيا والعموم.

 
معرفة في االختبلفات في طريقة 

استخدام الرياضيات في تمك المباحث 
في مبحث األخرى. )عمى سبيل المثال، 

الرسوم البيانية العموم يمكن أن تتضمن 
 المبعثرة نطاقات خطأ.(

 
تطبيق الرياضيات  سبلتساىم معرفة 

تعزيز األخرى في المباحث مجاالت في 
مين لممعمّ يمكن و لمرياضيات.  ةبالطمفيم 

الذين لدييم ىذه المعرفة أن يقوموا 

مرخص بعض ال المعّمميدرك 
بين الرياضيات  الروابط

الدراسية األخرى، والمباحث 
العمر المناسب بمستوى 

يدّرسيم ؤلطفال الذين ل
 الدراسية التي يعملوالمرحمة 

 فييا.
 

أن الرياضيات  المعّمم يدرك
ُتستخدم في موضوعات 
أخرى وأن إتقان استخدام 

عند  ضروري الرياضيات 
في مجاالت أخرى.  وتطبيق
لعمر  اً أنو )وفق يدرككما 

( قد يكون ىناك تركيز طبلبو
أو  ةمختمف رموزمختمف أو 

المختص في  المعّممُيظير 
خطط الدرس وأساليبو في 
التدريس وعيًا لمروابط بين 

الرياضيات والمباحث 
الدراسية األخرى، بمستوى 
العمل المناسب لؤلطفال 

 الذين يدّرسيم.
 

توضح خططو وعيًا بأن 
الرياضيات ُتستخدم في 

إتقان  وأنموضوعات أخرى 
ضروري استخدام الرياضيات 

عند تطبيقو في مجاالت 
وتوضح دروسو أخرى. 

فييا يكون  الظروف التي
تركيز مختمف أو رموز 

األول  المعّمميستطيع 
استخدام السياقات من 

مباحث دراسية أخرى كنقطة 
أجزاء  تعّممانطبلق لتدريس و 

)مثل معينة في الرياضيات 
المتوسط أو الرسوم البيانية(، 

بحسب ما يناسب عمر 
 طبلبو. 

 
أن خطط الدروس يتأكد من 

تشمل سببًل الستخدام 
موضوعات  الرياضيات في

ويدعم طبلبو في أخرى 
الرياضيات في تطبيق 

كما تبين مجاالت أخرى. 
ظروف دروسو أن ىناك 

الخبير تقديم  المعّمميستطيع 
المشورة لمعممين رياضيات 

حول سبل إضافة آخرين 
الروابط بين الرياضيات 

ومباحث دراسية أخرى في 
أساليبيم لمتدريس، بحسب ما 

 يناسب عمر طبلبو.
 

يمكنو تقديم المشورة لمعممي 
المباحث األخرى حول سبل 
تدريس الرياضيات وتعمميا، 
بما في ذلك األعمار التي 

يمتقي فييا الطمبة مع مفاىيم 
رياضيات محددة وطرق 

المفاىيم عرض ىذه 
 وتعمُّميا.



 

 

وأن يشمموا ىذه الروابط بتطوير وتعزيز 
في العالم الحقيقي في  مسائلحل ال

 دروسيم.
 

لئلجابة  اً أيضيؤدي تطوير ىذه الروابط 
"لماذا تدرس  -التالي عمى السؤال 

لممعممين الذين الرياضيات؟" يمكن 
 ةبلمطمبيذه المعرفة أن ُيظيروا يتمتعون 

أىمية الميارات التي تعمموىا في 
حل و المرونة و الرياضيات )المنطق 

في التعرف عمى األنماط( و  مسائلال
 جميع جوانب الحياة والعمل.

 
استخدام الرياضيات في معرفة في سبل 

سيناريوىات حقيقية مثل تقدير األحجام 
واألجوبة، وشرح ما إذا كان حل معين 

 .ىو حل معقول
 
 

استخدام مختمف لمرياضيات 
 ويمكنوفي مواضيع أخرى. 

استخدام الرياضيات التي 
في عمميم  ةبالطميحتاجيا 

 في مواضيع أخرى بطبلقة.
 

المرخص أن  المعّمميدرك 
بعض الموضوعات الرياضية 

عمري )عمى مستوى 
تم تطويرىا  مناسب( قد

لدعم مواضيع  اً خصيص
 أخرى.

 
اإلجابة عمى  المعّمميستطيع 

 تدرسالسؤال "لماذا 
 الرياضيات؟".

 
بفيم المرخص  المعّمم يتمتع

الرياضيات في لسبل تطبيق 

مختمفة أو استخدام مختمف 
لمرياضيات في مواضيع 

  أخرى. 
 

المختص  المعّمميستطيع 
استخدام معرفتو بأن بعض 

الموضوعات الرياضية )عمى 
مستوى عمري مناسب( قد 

لدعم  اً تم تطويرىا خصيص
مواضيع أخرى من خبلل 
خطط الدروس وأساليب 

 التدريس.
 

يفّكر عند التخطيط لمدروس 
في سبل تعزيز بعض 

الميارات األساسية التي يتم 
تعّمميا في الرياضيات، مثل 

المنطق والمرونة وحل 
والتعرف عمى  مسائلال

يكون فييا تركيز مختمف أو 
رموز مختمفة أو استخدام 
مختمف لمرياضيات في 

 مواضيع أخرى.  
 

األول فكرة أن  المعّمميعزز 
الميارات في الرياضيات، 

مثل المنطق والمرونة وحل 
والتعرف عمى  مسائلال

األنماط، ىي ميارات ىامة 
 في الحياة والعمل.

 
األول من إدراك  المعّمميتأكد 

طبلبو أن الرياضيات نرتبط 
ومفيد في بعض 

السيناريوىات الحقيقية 
خاصة تمك التي المحددة، ال 

 التقدير والتفسير. تتطمب
 

 
يمكن أن يكون بمثابة مدافع 

عن مبحث الرياضيات، 
كمبحث أساسي وىام 

لمباحث أخرى وكمبحث 
مثير ممتع ومثير لبلىتمام 

 بحد ذاتو.



 

 

سيناريوىات حقيقية، خاصة 
تمك التي تتطمب التقدير 

 .والتفسير

 األنماط وسبل التأكيد عمييا.
 

المختص  المعّمميستطيع 
استخدام سيناريوىات حقيقية 

الدي مبلئمة ومناسبة لمعمر 
، ال سيما إلثبات كيف يدرسو
التقدير ُيطمب منيم ولماذا 

 والتفسير.
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 لمرياضيات.
بعض الخمفية التاريخية  فّعالال المعّمميعرف 

 تتضمنيالرياضيات التي المرتبطة با
 .ةالدراسيالمناىج 

  تسجيل يؤدي إلى الو  عدالالحاجة إلى
 األرقام وطرق الحساب.

  استخداميا لتوسيع الطريقة التي يمكن
األرقام من األعداد الطبيعية إلى نظام 

 (األعداد الصحيحة )اإليجابية والسمبية
 ،إلى األرقام المنطقية واألرقام الحقيقية

 األرقام المركبة.وصواًل إلى 
  نظام فيم أىمية الصفر وأىمية تطوير

 .األرقام قيمة -مكان
 قيمة األرقام )واستخدام  -نظام مكان نإ

الصفر( تم تطويره من قبل عمماء 

المرّخص  المعّمميدرك 
ض الخمفية التاريخية بع

والثقافية لمرياضيات التي 
يدّرسيا، بما يتناسب مع 
عمر والمرحمة الدراسية 

لطبلبو. وىذا يشمل خمفية 
المفاىيم ذات العبلقة التي 
تم ذكرىا ىنا، مثل تطوير 

وتوسيع نظام األرقام، 
وأىمية نظام مكان وقيمة 
األرقام والطبيعة الحيوية 
لمصفر، وأن ىذا قد تم 

ويره من قبل عمماء تط
 الرياضيات العرب.

 
المرّخص أن  المعّمميدرك 

 تصخالم المعّمميدرك 
الخمفيات التاريخية والثقافية 

بما ىنا لمرياضيات المبينة 
تناسب مع عمر والمرحمة ي

 كما. الدراسية لطبلبو
ىذه المعرفة في  يستخدم

وأساليبو  لدروسوالتخطيط 
إلثراء فيم في التدريس 

 ومساعدتيم مرىوتطو  طبلبو
عمى إدراك أنو في حين أن 

نظام جيد ىو الرياضيات 
ولكنو التكوين ومتماسك، 

عمى مدى آالف  تطور
 السنين.

 
 تصخالم المعّمميستخدم 

 اً األول تمام المعّمميدرك 
الخمفيات التاريخية جميع 

والثقافية لمرياضيات المبينة 
ىنا بما يتناسب مع عمر 
. والمرحمة الدراسية لطبلبو

ىذه المعرفة في  كما يدمج
ساليب وأ دروسوط خط

ر اختكما ي، التدريس
 يريدالحمقات التي 
أن ويتأكد من استخداميا 

ىذه الحمقات تثري فيم 
كما . موتطّورىطبلبيم 

عمى إدراك  طبلبوساعد ي
أنو في حين أن الرياضيات 

متسقًا  اً أصبحت اآلن نظام
جيد، إال بشكل   اً ومتماسك

الخبير الزمبلء  المعّمميدعم 
لمخمفيات في فيميم 

التاريخية والثقافية 
لمرياضيات المبينة ىنا بما 
يتناسب مع عمر والمرحمة 

كما يقدم . الدراسية لطبلبو
ممعممين اآلخرين المشروع ل
دمج ىذه المعرفة حول سبل 

وأساليب ط الدروس خطفي 
 زمبلئوساعد التدريس، وي

عمى فيم أنو في حين أن 
الرياضيات أصبحت اآلن 

 اً ومتماسكمتسقًا  اً نظام
جيد، إال أنو لم بشكل  

يتطور عمى مدى آالف 
السنين فحسب، بل استمر 



 

 

اآلن في ومعتمد الرياضيات العرب 
 جميع أنحاء العالم.

  بعض التاريخ القصير لؤلفكار بمعرفة
ج افي منيالمستخدمة والنظريات 

نظرية فيثاغورس مثل الرياضيات. 
مثمث باسكال. و تسمسل فيبوناتشي و 

دراك  ال تحمل ظريات النأن ىذه وا 
)كان مثمث مكتشفيا بالضرورة اسم 
في الصين قبل قرون  اً باسكال معروف

 من والدة باسكال(.
  معرفة بأن الرياضيات التي تم تدريسيا

في المدرسة ىي مجموعة فرعية من 
الرياضيات الموجودة حاليًا وتم تطويرىا 
وتدوينيا عمى مدى سنوات طويمة في 

عمى سبيل دول وقارات مختمفة. 
المثال، الرياضيات التي تستخدم 

)مثل قرار الحصول  0ٓمضاعفات 
قد كاممة( الدورة لمدرجة  00ٓعمى 

 من البابميين.تكون جاءت 

بعض المفاىيم واالكتشافات 
الرياضية تتم تسميتيا عمى 
أسماء أشخاص محددين 
ولكن ىؤالء األشخاص 

ليسوا بالضرورة ىم مكتشفي 
 األفكار.

 
المرخص  المعّمميتمتع 

بوعي أساسي بالطرق التي 
يتم من خبلليا استخدام 

الرياضيات في الثقافة والفن 
والرياضة، ال سيما في الفن 
اإلسبلمي والفن التجريدي 

 واليندسة المعمارية.
 

المرخص أن  المعّمميدرك 
الرياضيات ال يتم تسجيميا 
بنفس الطريقة في كل بمد 

 في العالم.

الرياضيات في معرفتو بدور 
الثقافة والفن والرياضة 

)خاصة في الفن اإلسبلمي 
اليندسة و والحديث والفن 

المعمارية( لتعزيز فيم 
 وتقديرىم لمرياضيات. ةبالطم

 
المختص أن  المعّمميقدر 

عتبر لغة دولية يالرياضيات 
أنو عمى الرغم من أن  يعممو 

كبير،  ىذا صحيح إلى حدِ 
إال أن ىناك اختبلفات في 

 جيموتسالطرق التي يتم بيا 
في التعميم في  واستخدامو
 .الدولمختمف 

تطور عمى مدى يلم  أنو
آالف السنين فحسب، بل 

 والتطور.النمو في  استمر
 

مدور ل طبلبو تعّمميتأكد من 
الذي لعبتو )في الماضي 

عمماء والحاضر( 
الذكور واإلناث الرياضيات 

العديد من الدول في 
 والقارات المختمفة.

  
األول معرفتو  المعّمميستخدم 

بإشراك الرياضيات في 
الثقافة والفن والرياضة 

)خاصة في الفن اإلسبلمي 
اليندسة و والفن الحديث 

المعمارية( لتعزيز فيم 
 الطمبة وتقديرىم لمرياضيات.

 

بمساعدة  والتطورالنمو في 
 عمماء الرياضياتمن 

الذكور واإلناث من جميع 
 أنحاء العالم.

 
معرفتو الخبير  المعّمم دليتبا

الرياضيات في الثقافة بدور 
والفن والرياضة )خاصة في 

الفن الفن اإلسبلمي و 
اليندسة المعمارية( و الحديث 

مع الزمبلء حتى يتمكنوا من 
وتقديرىم  ةبالطمتعزيز فيم 
 لمرياضيات.

 
يعرف أن الرياضيات 

موضوع وكمبحث مثير 
ممتع ومثير لبلىتمام بحد 

حتاج إلى سياق ذاتو وال ي
 يبرر تدريسو.



 

 

 أن الرياضيات تعبر الثقافات، معرفة ب
وأن عمماء الرياضيات من خمفيات 

مختمفة يعممون في كثير من األحيان 
، مثل ىاردي )من إنجمترا( اً مع

الرجال ويؤدي اليند(. من وجان )ورامان
دورًا ىامًا في تطوير والسيدات 

الذي  أدا لوفبليالرياضيات )مثل 
 يعتبر أول مبرمج كمبيوتر(.

 
استخدام الرياضيات سبل في معرفة 

في الثقافة والفن والرياضة. واالستفادة منو 
ل في الفن واألشكال ثبلثية يالتماثمثل 

العبلمات وتحديد األبعاد في النحت 
 والحفاظ عمى السجبلت في الرياضة.

 
 عادة رسماً الفن يكون في الثقافة اإلسبلمية، 

ويمكن العثور عمى أمثمة رائعة لمفن  اً ىندسي
اإلسبلمي اليندسي منذ مئات السنين عبر 

وجنوب أفريقيا الشرق األوسط وشمال 

ال يستخدم الروابط الثقافية 
كطريقة لتبرير الرياضيات 

الذي يتم تدريسو بل كسياق 
 لمموضوع.

 
األول من أن  المعّمميتأكد 

طبلبو يعرفون أنو في حين 
تعتبر الرياضيات لغة 

دولية، إال أن ىناك بعض 
التي  االختبلفات في الطرق 

يتم بيا تسجيمو واستخدامو 
في التعميم في مختمف 

 الدول.

 
الخبير الزمبلء  المعّمميدعم 

في التواصل أنو في حين 
تعتبر الرياضيات لغة 
دولية، توجد بعض 

االختبلفات في الطرق التي 
 تسجيمو واستخدامويتم بيا 

في التعميم في مختمف 
 .الدول



 

 

 قصر الحمراء في إسبانيا.مثل أوروبا، 
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 لرياضياتاالطمبة  تعّممل بُ سُ المعّمم فهم  2.1

ليم سقة وعالية تَّ توقعات مُ  وجودو 
النظر عن  بغّض  طمبتو ومعرفة جميعًا،
أو  لغتيمة أو الثقافيّ  خمفيتيمأو  يمجنس

 لديو فيم  لِـ سيكون  لذا؛ةيّ ميالتعم حاجاتيم
: 
  ّمنظريات التعم. 
  ّةنظريات التنمية المعرفي. 
 حاجاتتحديد األطفال ذوي  طرايق 

 ، وأساليب دعميم.ةالخاّص  التعّمم
 الحوافز. 
 

ىناك العديد من النظريات  أنّ إدراك 
من م، ة حدوث التعمّ المختمفة حول كيفيّ 

 التعّممونظريات  ،ةة البنائيّ مثل النظريّ 
في أفضل ىذه ودراسة  ،االجتماعيّ 

يدرك بعض النتائج  
صة من العموم ستخمَ المُ 

بتدريس المرتبطة ة المعرفيّ 
، ويدرك وتعّممياالرياضيات 

يتزايد م عمّ لتة العمميّ فيمنا  أنّ 
 التعّممنظريات  باستمرار وأنّ 

 ر.التطوّ تزال قيد  ما
 

 ةبالطماستراتيجيات دعم  يعمم
، الخاّصة التعّمم حاجاتذوي 

عمى دعميم  وىو قادر
ج الموصول إلى مني

 الرياضيات.
 

الطمبة بعض  أنّ يدرك 
والكبار يعتقدون  الّصغارِ 

ة يعرف النظريات الحاليّ 
ة المرتبطة لمعموم المعرفيّ 

 وتعّمميا،بتدريس الرياضيات 
يتزايد  لمتعّممفيمنا  ويدرك أنّ 
 التعّممنظريات  وأنّ  ،باستمرار

 تزال قيد التطّور. ما
 

لعدد من  فيمًا واسعاً  يمتمك
 ،الشائعة التعّمم حاجات
ستراتيجيات دعم ا ويعرف

 التعّمم حاجاتالطمبة ذوي 
ن ، مما يضمن تمكّ ةالخاّص 
من الوصول الطمبة جميع 
 ج الرياضيات.اإلى مني
 بإمكان طمبتو أنّ  يعرف

النظر عن  )بغّض  جميعيم

 ةَ الحاليّ  يعرف النظرياتِ 
المرتبطة ة لمعموم المعرفيّ 

 ا،ميبتدريس الرياضيات وتعمّ 
 التخطيطويستخدميا في 

 ويدرك ،عمى المدى الطويل
يتزايد  تعّممفيمنا لم أنّ 

 التعّممنظريات  وأنّ  ،باستمرار
 ر.التطوّ تزال قيد  ما
 

فيم من  عالياً  مستوى  يمتمك
، بما في ذلك طمبتو حاجات
دة، عقّ المُ  التعّمم حاجات
االختيار من بين  ويمكنو

 ةبالطماستراتيجيات دعم 
؛ الحاتالذين لدييم ىذه 

ن جميع أن يتمكّ  من الميمّ و 

 يعرف األول النظرياتِ 
ة لمعموم المعرفيّ  ةَ الحاليّ 
رتبطة بتدريس الرياضيات المُ 
ويستخدميا في  ا،ميوتعمّ 

التخطيط عمى المدى 
فيمنا  يدرك أنّ و  ،الطويل

 وأنّ  ،يتزايد باستمرار تعّمملم
تزال قيد  ما التعّممنظريات 
وأن النظريات  ،التطّور

 الختبارالجديدة تخضع 
مكانيّ فعال  ،ة تطبيقيايتيا وا 

من خبلل  زمبلءهكما يدعم 
تبادل األشياء الجديدة التي 

قيا في الغرفة ميا وطبّ تعمّ 
 ططو.وفي خُ  الصفّية

 



 

 

 نة.معيّ  ة  دراسيّ  مراحلَ  معَ النظريات 
 

، ةالعمميّ  ةالمعرفيّ  المفاىيممواكبة أحدث 
قابل مجال الىذا  االعتراف بأنّ  معَ 

 الضروريّ وأنو سيكون من  ،رلمتطوّ 
رات والنظريات التطوّ االطبلع عمى 

 .بانتظام الجديدة
 
 

لضمان  ؛ةبالطمدعم جميع  لبُ دراسة سُ 
ج اقدرتيم عمى الوصول إلى المني

. بفعالّية التعّمموقدرتيم عمى الدراسي 
 التعّمم حاجاتذوي  ةبالطم)يشمل ذلك 

 ة(.خاّص ال
 
 ، بغّض الطمبةجميع  تأكد من أنّ ال

، يعرفون خمفيتيمأو  يمالنظر عن جنس
يمكنيم الوصول  الرياضيات موضوع   أنّ 

 د.جيّ  عمى نحو  يمكنيم تحقيقو كما إليو 

بعض األشخاص  خطًأ أنّ 
فقط يستطيعون الوصول إلى 

في الرياضيات مستوى عال  
عمى الجنس أو بناًء ما )ربّ 

 ة(.الخمفيّ 
 

 تحفيز الطمبة فيأثر يعرف 
معًا عمى طّ يكون مُ وقد  ىم،
 "ة النموّ عقميّ "ة تشجيع أىميّ 
 الرياضيات. تعّممفي 

( ةجنسيم أو خمفيتيم الثقافيّ 
الوصول إلى الرياضيات 

درجة عالية في ىذا  وتحقيق
 الموضوع.

  
 الداخمّية الحوافزأثَر يدرك 

 ،تحفيز الطمبة فيالخارجية و 
في " ة النموّ ويشير إلى "عقميّ 

 .طط الدروسخُ 
 

أولياء  التواصل معَ  يمكنو
األمور لمحصول عمى 

 تعّممدعميم من خبلل 
 .الرياضيات أطفاليم

من الوصول إلى  طمبتو
 ج الرياضيات.امني
 

الداخمّية يدرك الحوافز 
ويعرف أثر ذلك  ،ةالخارجيّ و 

تحفيز الطمبة واختيار  في
ستخدمة االستراتيجيات المُ 

 المختمفة الدروسفي 
ي لمتأكد من أنيا تمبّ  وتعديميا
عمى نحو  مناسب  حاجاتيم
 أكثر.

 
من التصريحات  يّتضح

الواضحة ومن الدالالت 
إيماُن الطمبة  البسيطة
َطواَل مّدة دراستيم  جميعيم

النظر عن جنسيم أو  بغّض )
 بإمكانّية( ةخمفيتيم الثقافيّ 

إلى الرياضيات  وصوليم

فيم درجة عالية من  يمتمك
، بما ةبالطمجميع  حاجات
 التعّمم حاجاتفي ذلك 

االختيار من  ويمكنو ،دةعقّ المُ 
 ةبالطمبين استراتيجيات دعم 

 الحاجات،الذين لدييم ىذه 
مين دعم المعمّ  كما يمكنو

أساليبيم اآلخرين في تطوير 
 .طمبتيمجميع  حاجاتلتمبية 

 
يمتمك قدرًة عمى التأثير في 

طمبة قسمو أو طمبة المدرسة 
النظر عن  )بغّض جميعيم 

 ة(جنسيم أو خمفيتيم الثقافيّ 
من حيُث توجيُو طموحاتيم 

إلى   إلى إمكانّية وصوليم
الرياضيات وتحقيق درجة 
 عالية في ىذا الموضوع.

 



 

 

 
، سواًء أداخمّيًة كانت افزو ة الحفيم أىميّ 

 ة التعّمم. بعمميّ  أم خارجّيًة، وعبلقة ذلك 
 

تسخير اىتمامات الطمبة  إمكانّيةدراسة 
في  "ة النموّ عقميّ " وتشجيع ،لدعم دوافعيم

 استطاعة مَع تأكيد، الصفّيةالغرفة 
 بغّض الرياضيات  تعّمم الطمبة جميعيم

 النظر عن مستوى فيميم الحالي.
 

أولياء األمور  ة التواصل معَ فيم أىميّ 
حول عمل الطمبة في الرياضيات، بما 

في ذلك دعم األىالي الذين قد ال 
يعرفون التغييرات األخيرة في المناىج 

 .وتعّممياتدريس الرياضيات  وطرائق
 
  

درجة عالية في ىذا  وتحقيق
ة عمى أىميّ  دويشدّ  ،الموضوع

 ."نموّ الة عقميّ "وجود 
 

أولياء األمور  معَ  يتواصل
لمحصول عمى دعميم من 

أطفاليم  تعّممخبلل 
 يشرحأن  ويمكنو ،لرياضياتا

تدريس الرياضيات  لَ بُ ليم سُ 
 ميا في المدرسة.وتعمّ 

مين اآلخرين في المعمّ  يدعم
الداخمّية الحوافز فيم 

الخارجية واألفكار الكامنة و 
ل بُ سُ وَ  "ة النموّ عقميّ "وراء 

 ؛ بيدف التأثيراستخداميا
 .ةبحوافز الطم في
  
 
 



 

 

تقاننوا من تطبيق الرياضيات بفيم ل دعم الطمبة حتى يتمكّ بُ فيم سُ  2.2   .ومرونة وا 
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
نوا من ل دعم الطمبة حتى يتمكّ بُ فهم سُ  2.2

تقانتطبيق الرياضيات بفهم   .ومرونة وا 
 
 الرياضيات الطمبةيفيم  أنّ ة أىميّ ر يقدت
 .(عمى شرح "لماذا" القدرة)
 

حالة الالمفيوم من  فيم طريقة تحويل
وصواًل ة التصويريّ إلى الحالة الممموسة 

 ؛ ُبغيةَ (الحاجةالتمثيل الرمزي )عند إلى 
التي تكمن ، وفيم "لماذا" ةبالطممساعدة 

 وراء الرياضيات.
 

 ؛ ُبغيةَ دجيّ  الدروس عمى نحو  تصميم 
ل تنفيذىا بُ الممارسات ومعرفة سُ فيم 

ة واألمثمة العمميّ  يااستخدامووقت 
، ةاالستكشافيّ  ةيّ نيجموالتعميم المباشر وال

الرياضيات يستطيع شرح 
 ،ميا الطمبةالتي يتعمّ 

 سبب عمل مفاىيمَ توضيَح و 
 نة بطريقة ما.معيّ 
 

 غم من أنّ يدرك أنو عمى الرّ 
الطمبة يستخدمون في الغالب 

، فمن الميم ةً تجريديّ  تمثيبلت  
 أنيا تمثيبلت  بفيم  أن يبدؤوا
غالبًا ما يكون و . ةممموس

-الممموسالتصويريّ النموذج 
 مفيدًا. التجريديّ 

 
يبدأ  درستصميم  لَ بُ سُ  يعمم

يساعد  مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ،بمسألة
رياضيات  تعّممالطمبة عمى 

يخطط الدروس لمساعدة 
عمى فيم الرياضيات  طمبتو
 يدرسونيا.التي 

  
م تسمسل الدروس، إذا يصمّ 

، لتشمل اً كان ذلك مناسب
نقطة بداية ممموسة ونقطة 

نياية تمّثل استخدام 
 التمثيبلت التجريدية.

 
 فرصعمى  ل دروسوتتشم
 الستكشاف مفاىيمَ  ةبلمطم

ىذه وتطوير جديدة،  ة  رياضيّ 
 الفكريّ المفاىيم في نموذجيم 

بيذا  الخاّص الحالي 
تقان سُ  ،لموضوعا ل بُ وا 

الرياضيات  فيمَ  المعّمم َيُعدُّ 
 ،أسموبو في التدريس جوىرَ 

طط الدروس ويستخدم خُ 
 .لدعم ذلك

 
نموذج الل استخدام بُ يدرس سُ 

 التجريدي-يري صو التممموسال
 بيدف تطوير؛ موضوع في 
طمبة ال تعّممة عمميّ 

 .واستيعابيم
 

االستراتيجيات  يختار
 فرصاً  ةبمنح الطملالمناسبة 

 رياضياتالستكشاف مفاىيم 
د من تخصيص ، ويتأكّ جديدة

ليتمّكنوا  ليمالوقت الكافي 

في  المعّممين اآلخرينيدعم 
 أساليب تدريسيمتطوير 

مساعدتيم عمى وضع الفيم ب
 .ساليبتمك األفي صميم 

 
ل بُ م نموذجًا يمّثل سُ يقدّ 

تطوير أساليب التدريس لتبدأ 
بشيء مألوف لمطمبة )عادة 

 ،ما يكون تمثيبًل ممموسًا(
إلى النموذج االنتقال  مَّ ثَ  نْ مِ وَ 

)إذا كان ذلك التصويري 
وصواًل إلى التمثيل  ،مناسبًا(

 التجريدي.
 
 لممعّممين اآلخرينم يقدّ 

ل اختيار بُ يمّثل سُ نموذجًا 



 

 

منح  معَ  ،بمسألةالدرس  ومثاُل ذلك َبدءُ 
 معَ أو الوقت لمعمل بمفردىم  ةبالطم

مَع  ،مجموعاتضمن أو  شركائيم
استخدام أسموب التدريس  إمكانّية
 .مستوى االستيعابلتوضيح  المباشر

 
في وتعّرف أىمّيتو تقان اإلدور  تقدير

القدرة عمى تنفيذ الحسابات )الرياضيات 
 .(بثقة
 

مباشر أكثر  عمى نحو  الرياضيات إتقان 
 ةبطم يم)بما في لطمبة الرياضيات

عمى  ؛ ُبغيَة التركيزالمدارس(
 تعّممو المسائل  االستكشاف وحلّ 

يجب أال يكون )الرياضيات الجديدة 
 .(المفاىيمالستيعاب  اً ىدف
 

 الخاطئةالطمبة ة مفاىيم أىميّ  إدراك
ميا لتخطيط الدروس اواستخد  وتوّقعيا،

 جديدة.
 

 ،اإلتقانعنيو ييدرك ما 
لممراحل ويعرف كيف يبدو 

كما  ،سياالتي يدرّ ة الدراسيّ 
مرحمة من  في أيّ  يعرف

ن أنو مفيوم معيّ  تعّمممراحل 
)ليس اإلتقان بيدف مرتبط 

ما  فير سمبًا يؤثّ رًا بحيث مبكّ 
رًا وليس متأخّ  ،فيمو الطمبة

 ،(فّعاليجعمو غير  إلى حدّ 
ىناك  أنّ أيضًا ويعرف 

العديد من أساليب إتقان 
 .المختمفة الحساب

 
من  اً ىناك عدد يدرك أنّ 
 التعّممو  التدريسأساليب 

المختمفة عند دراسة 
 الرياضيات.

النتائج الوصول إلى 
 المناسبة. بالطرائق

 
ىدفًا س و در الط طخُ تضمن ت

الطمبة تقان إحول يتمحور 
الحسابات المرتبطة بيم التي 

 .يحتاجون إلييا
 

ة المفاىيم أىميّ  يدرك
بعض  كما يدرك ،الخاطئة

المفاىيم الخاطئة تمك 
ح أن ة التي من المرجّ الرئيس
 تظير.

 
 منيجياتِ دروس الن تتضمّ 

مختمفة تتناسب  تعّممتدريس و 
ة العمريّ  مرحمة الطمبة معَ 

الرياضيات مَع و ة والدراسيّ 
 .ُتَدرَّسالتي 

ىذه المفاىيم في من تطوير 
الحالي  الفكريّ نموذجيم 
 الموضوع،بيذا  الخاّص 
تقان سُ  ل الوصول إلى بُ وا 
 .المناسبة بالطرائقالنتائج 

 
تخطيط  طرائقَ يعرف 
 ةبالطمالتي تساعد  الدروس
الحسابات إتقان عمى 

 التي يحتاجون المرتبطة بيم 
 خبلل دروسو ، ويطّبقياإلي

إلتقان  مختمفةً  أساليبَ 
 الحسابات.

 
الخاطئة التي  يتوقع المفاىيمَ 

من المحتمل أن تظير في 
ويخطط  ،موضوع كلّ 
مكشف عنيا للدروس ا

 يا.والتعامل معَ 

االستراتيجيات المناسبة لمنح 
الطمبة فرصًا الستكشاف 
مفاىيم رياضيات جديدة، 
ويبّين كيف يمكنيم دعم 

ليتمّكنوا من تطوير الطمبة 
ىذه المفاىيم في نموذجيم 

بيذا  الفكري الحالي الخاّص 
 .الموضوع

  
الدعم في لزمبلئو م يقدّ 

التي تساعد  دروسيمتخطيط 
حسابات إتقان الالطمبة عمى 
 التي يحتاجون المرتبطة بيم 

خبلل دروسو يطّبق و  ،ياإلي
مختمفة إلتقان  أساليبَ 

  .الحسابات
  

 حولَ م المشورة لزمبلئو يقدّ 
المفاىيم الخاطئة التي من 



 

 

 الفيم.بيدف توضيح 
 

من أساليب  اً ىناك عدد إدراك أنّ 
المختمفة عند دراسة  التعّممالتدريس و 
منيا أكثر  ومعرفة أيّ  ،الرياضيات

 نة.ة ومبلءمة في ظروف معيّ إنتاجيّ 
 
  
 

  
 

 
عند تخطيط  ،يختار

منيجيات التدريس ، الدروس
األكثر مبلءمة  التعّممو 

ويدعم  ،نلموضوع معيّ 
في  طمبتو ليكتسبوا مرونةً 

 لرياضيات.ااستخداميم 

 المحتمل أن تظير في كلّ 
ويساعدىم عمى  ،موضوع

تخطيط الدروس لمكشف 
 يا.عنيا والتعامل معَ 

 
في الدعم لزمبلئو م يقدّ 

منيجيات اختيار أفضل 
المتعّمقة  التعّممالتدريس و 

وفي  ،نموضوع معيّ ب
مساعدة الطمبة ليتمّتعوا 

في استخداميم أكبر مرونة ب
 لرياضيات.ا

 
 



 

 

 وتعّمميا في تدريس الرياضيات وحّميا مسائلال أدوارفيم  2.3
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
في تدريس  هاوحمّ  مسائلفهم أدوار ال 2.3

 وتعّممها. الرياضيات
 مسائلال فيم استراتيجيات حلّ 

ة العمريّ )في المستويات  ياومعطيات
 .المناسبة(

 
وتعديميا  مسائلالقدرة عمى استكشاف ال

كان ذلك ما كمّ وتغييرىا وتوسيعيا 
 .اً مناسب

 
ز يمكن أن تحفّ  مسائلال أنّ  تقدير

 جديدة، وأنّ  الحاجة إلى رياضيات
ة الحالية يمكن تطبيقيا المعرفة الرياضيّ 

 في كثير من األحيان لممساعدة في حلّ 
 .مسائلال
 

المرخص حل  المعّمميستطيع 
الرياضيات ألنفسيم  مسائل

باستخدام منيجيات 
الرياضيات المناسبة لعمر 

بتدريسيم.  يقومالطمبة الذين 
استراتيجيات ويعرف بعض 

ومعطيات حل مثل ىذه 
 .مسائلال
 

يعرف سببًل الستكشاف 
ويمكنو الرياضيات  مسائل
كمما كان ذلك بيا  التوّسع
 .اً مناسب

 
تطبيق الرياضيات يستطيع 

 لمساعدتويا بالفعل يعرفالتي 

 تصخالم المعّممخطط ي
 مسائل دروسو لتشمل

يمكن أن يحّميا رياضية 
ويستخدم مواضيع ، الطمبة

لعمر الرياضيات المناسبة 
 طبلبو كما أنو يدعم. طبلبو

 التعّمماستراتيجيات من خبلل 
حل ىذه لواالستدالل 

 .مسائلال
 

لتسمسل الدروس يخطط 
ليتمّكن  اً تتضمن فرصبحيث 

استكشاف الطمبة من 
الرياضية وتوسيع  مسائلال

حسب ب مسائلنطاق ال
 .الحاجة

األول المسائل  المعّمميختار 
حتى الرياضية المناسبة 

طبلبو باستخدام يحّميا 
الرياضيات المناسبة مواضيع 

 التعّممومرحمة  طبلبولعمر 
 كما يقدمالتي وصموا إلييا. 

ومعطيات  تعّمماستراتيجيات 
لحل مثل ىذه كمختمفة 
عمى طمبة ع الويشجّ المسائل 

 .وتعديميااالختيار من بينيا 
 

لتسمسل الدروس  يخطط
تشتمل عمى أنواع حيث 

طمبة مختمفة من الفرص لم
المسائل الستكشاف 

يا الرياضية وتوسيع نطاق

الدعم الخبير  المعّمميقدم 
ممعممين اآلخرين في ل

ال حتى التخطيط لمدروس 
طمبة لم اً تتضمن فقط فرص

 ،لمعمل عمى المسائل وحميا
طمبة مساعدة ال اً ولكن أيض

استراتيجيات  تعّممعمى 
كما حل المسائل. ومعطيات 

القيام ًا لسبل نموذجيقدم 
المستويات الدراسية بذلك مع 

 الخاصة بيم.
 

خرين اآلمعممين لمدعم يقدم ال
تسمسل الدروس لتخطيط لم

مختمفة  اً تتضمن أنواعحتى 
طمبة من الفرص لم



 

 

ل يجب أن يتخمّ  مسائلال حلّ  أنّ  تقدير
جميع مناىج الرياضيات في جميع 

ويجب أال  ،ةة والدراسيّ المستويات العمريّ 
 منفصبًل. اً يكون موضوع

 
 بحيُث تكون مناسبًة الصفّية الغرفة إعداد 

 تعّمميسالتي  مطرائقولألسموب الدرس 
 ،أفضلعمى نحو  من خبلليا الطمبة 

 قادرين عمى التفاعل معَ بحيُث يكونون 
تييئة بيئة  ، ويشمل ىذااً بعضيم بعض

االحترام  مسائل لحلّ  ةبلمطمآمنة 
باألمان لتحمل  ون حتى يشعر  ؛والتعاون 
ضوا يم لن يتعرّ أن ، ويعممون المخاطر

َسُتَوظَُّف بل  أخطائيم، لمسخرية بسبب
 .العميقفيم الو ر التطوّ  في تعزيز

 
 ،مسائلال بيئة تساعد عمى حلّ وجود 

 عمى نحو  لمعمل  اً فرصتمنح الطمبة و 
 مجموعات.ضمن شركاء و  معَ و فردي 

ويدرك ، مسائلفي حل ال
 الرياضيات مسائلأن  اً أيض

يمكن أن تحفز الحاجة إلى 
 معرفة رياضية جديدة.

 
المرخص أن  المعّمميدرك 
ليس  الرياضيات مسائلحل 

يمكن  " منفصبلً اً "موضوع
تعممو بمعزل عن غيره، 

ىو فكرة  مسائلولكن حل ال
ة تتخمل جميع رئيسرياضية 
والمنياج المبحث مجاالت 
 الدراسي.

  
طرقًا مختمفة  المعّمميعرف 

لترتيب الغرفة الصّفية لمقيام 
، بما في مسائلبميام حل ال

ذلك التصميم الفعمي لمغرفة 
د من قدرة الطمبة وسبل التأك

 
الدروس التي تشمل  يخطط

الرياضية التي تحفز  مسائلال
الحاجة إلى المعرفة 
 الرياضية الجديدة.

 
أن  تصخالم المعّمم يتأكد

ليس  الرياضياتحل مسائل 
منفصبًل يمكن  اً موضوع

تعممو بشكل منفصل بل أن 
ىو فكرة  مسائلحل ال

رياضية أساسية تتخمل جميع 
 والمنياج. المبحثمجاالت 

 
عند تخطيط الدروس يأخذ 

في االعتبار أساليب مختمفة 
لترتيب الغرفة الصّفية لمقيام 

، بما في مسائلبميام حل ال
ذلك التخطيط الفعمي لمغرفة 

. )قد تتضمن الحاجةحسب ب
صغيرة مسائل المسائل ىذه 

 أو تحقيقات كبيرة(.
 

عند التخطيط لمدروس، يفكر 
استخدام تم ما إذا فيبعناية 
إلثارة الحاجة إلى المسألة 

 جزء جديد من الرياضيات.
 

جزءًا من حل المسائل يعتبر 
ول، مما األ المعّممدروس 

المسائل يضمن أن حل 
" اً الرياضية ليس "موضوع

 بمعزل  تدريسو يمكن  منفصبلً 
، بل عن المواضيع األخرى 

ىو فكرة رياضية أساسية 
ج ايالمنع اضيمكممة لممو 
 .الدراسي

 

 مسائلالستكشاف ال
ومساعدتيم عمى الرياضية 

ىذه توضيح سبل توسيع 
قد بشكل مناسب. ) مسائلال

تتضمن ىذه المسائل مسائل 
 (.صغيرة أو تحقيقات كبيرة

 
 ًا لسبل استخدامنموذج يقدم

حاجة لجزء الإلثارة المسائل 
 جديد من الرياضيات.

 
أن  من الخبير المعّمم يتأكد

تدريس الرياضيات في 
يتضمن حل المسائل  مدرستو

كجزء ال يتجزأ من تسمسل 
 تقديموبداًل من  ،الدروسكل 

كموضوع "منفصل" يمكن 
 منعزل.بشكل   تعّممو

 



 

 

 
التخطيط لمدروس التي  لبُ سُ معرفة 

المستوى  عاليةَ  رياضيات   مسائلَ تستخدم 
تنطوي عمى و  ،(الحاجة)عند 

استراتيجيات طرح عالية المستوى لتعزيز 
 ومناقشاتيم.الطمبة تفكير مستوى 

 

 ية.فّعالعمى التعاون ب
 

طمبة وسبل التأكد من قدرة ال
ية. يدرس فّعالعمى التعاون ب

سبل تييئة بيئة آمنة لمطمبة، 
حيث يمكنيم ارتكاب 

األخطاء دون التعرض 
لخطر السخرية وحيث يتم 
 اً تشجيعيم ودعميم لمعمل مع

 ومناقشة مياميم.

عند تخطيط الدروس، يختار 
األول أنسب الطرق  المعّمم

لترتيب الغرفة الصّفية لتنفيذ 
بما في  ،ميام حل المسائل

لمغرفة  ذلك التخطيط الفعمي
والطرق التي الصّفية 
متعاون. لطمبة السيطبقيا 

حول  وط دروسخطتركز و 
بيئة مفتوحة وداعمة تطوير 

أسئمة عالية طرح حيث يتم 
عمى الطمبة المستوى 
وأفكارىم مع مياميم ومناقشة 

 المعّمماآلخرين ومع طمبة ال
وحيث يحدث ىذا دون 

الخوف من السخرية إذا تم 
 ارتكاب أخطاء.

 المعّمميقوم  ،دروسوفي 
لتنظيم بتقديم نموذجًا الخبير 

حيث الغرفة الصّفية والطمبة 
يمكن تنفيذ ميام حل 

 ية.فّعالالمسائل ب
  

يقدم الدعم لمزمبلء اآلخرين 
في تخطيط واستخدام 

استراتيجيات وميام التحقق 
عالية المستوى، وفي تعزيز 

مستوى تفكير الطمبة 
ومناقشاتيم وفي تطوير 

وتعزيز بيئة مفتوحة وداعمة 
حيث يتم استخدام األخطاء 

ة إيجابية لتعزيز عممية بطريق
 التعّمم.

 



 

 

 التفكير والنقاش وتقديم البراىين ، ُمستعينين ِبُسُبلدعم الطمبة لمتواصل بأسموب رياضيّ  2.4
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
، بأسموب رياضيّ دعم الطمبة لمتواصل   2.4

والنقاش التفكير  ُمستعينين ِبُسُبل
  .وتقديم البراهين

ة عدّ يأخذ  التواصل الرياضيّ  أنّ تقدير 
)بما في ذلك استخدام األرقام  أشكال

ة والحسابات والجبر والرسوم البيانيّ 
وأنو من  ،والكممات والتفسيرات(

ل بُ سُ األطفال  تعّممأن ي الضروريّ 
ووقتيا  المختمفة األنماطاستخدام ىذه 

 .المناسب
 

 تواصل رياضيّ ديم نموذج قالقدرة عمى ت
، واستخدام المفردات الصحيحة فّعال

. سقتَّ بأسموب  مُ ة بالرياضيات الخاّص 
من الفرص لمتواصل  العديدَ ومنح الطمبة 

 ميم.معمّ  ما بينيم ومعَ  ًا فيرياضيّ 

رياضيات يمكن ال يدرك أنّ 
مختمفة  ة أساليبَ بعدّ  ُتقّدمأن 

)بما في ذلك استخدام األرقام 
والحسابات والجبر والرسوم 

ة والكممات البيانيّ 
 أساليبَ  وأنّ  ،والتفسيرات(

التواصل المختمفة ىذه 
عّدة ظروف ُتستخدم في 

 .وحاالت مختمفة
 

 ،يعرف مفردات الرياضيات
عمى ويستطيع استخداميا 

صحيح لتوصيل  نحو  
 .وفعالّيةبكفاءة  يامفاىيم

 
يستطيع كتابة تفسيرات 

يخطط دروسو حتى يتمّكن 
الطمبة من التواصل بأسموب 

ة أساليب مختمفة رياضّي بعدّ 
)بما في ذلك استخدام األرقام 
والحسابات والجبر والرسوم 

ة والكممات البيانيّ 
 لطمبتوبّين وي ،والتفسيرات(

التواصل المختمفة  أساليبَ  أنّ 
عّدة ظروف ىذه ُتستخدم في 
 .وحاالت مختمفة

 
لمدروس التي سيكتب  يخطط

 تفسيرات   ةبفييا الطم
وسيكون لدييم  ،ومبررات  

العديد من الفرص لمناقشتيا 
، باستخدام أسئمة وتعّمميا

 الطرائقيختار أنسب 
ويكشف  ،اً لمتواصل رياضيّ 

ويخطط  ،الطمبة عن ذلك معَ 
 ليمح حتى يوّض الدروس 

التي ُتستخدم  تمك الطرائق
المختمفة وسائل التواصل بيا 

وحاالت عّدة في ظروف 
 مختمفة.

 
 طرائق تدريسأنسب  يّتبع
كتابة  أساليبَ  ةبالطم

 ،التفسيرات والتبريرات
 تيالمناقش اً فرص يمويمنح

 لدعم مناقشاتيم،  ياتعّممو 
 ،مستوى ال عاليَ  التحققَ 
خبلل دروسو  ليمم ويقدّ 

من خبلل أساليبو في  ،ميقدّ 
، نموذجًا ألساليب تدريسال

 المختمفة،التواصل الرياضّي 
ويتأكد من مشاركة الطمبة 

 . عمى نحو  كامل
 

مين اآلخرين المعمّ  يساعد
ل بُ سُ عمى التفكير في 
 موضوعاتالتواصل حول 

ل تدريس بُ سُ وَ  ،الرياضيات
استخدام  طرائقَ  طمبتيم

 المتعّددةأساليب التواصل 
وحاالت عّدة في ظروف 

 مختمفة.
 
م نموذجًا لتدريس الطمبة يقدّ 



 

 

 
ة المختمفة التي معرفة اليياكل المنطقيّ 
عمى والقدرة  ،تظير في الرياضيات
 استخداميا وشرحيا.

 
من بلستدالل )لمختمفة النواع األ معرفة

االستدالل و  االستقرائيّ مثل االستدالل 
 الطمبة تمكينعمى والقدرة  ،(االستنباطي

. مَن الشرح باّتباع طرائَق تفكير منطقّية
ن ىذا اإلجابة عن أسئمة عادة ما يتضمّ و 

استخدام أسئمة عالية المستوى و  ،"لماذا؟"
في  بعمق التعّممو  ةالخطابأسموب لتعزيز 
 التفكير المنطقيلشرح و  الصفّية،الغرفة 

 .وتوجيو المناقشات
 

العناصر  الدليل ىو أحدُ  أنّ  إدراك
تطوير  ُسُبلومعرفة  ،ة لمرياضياتالرئيس

المستويات )في  ياحيوضوتالبراىين 
 المناسبة(.ة ة والدراسيّ العمريّ 

ويمكنو تطوير  ،وتبريرات
ة عمى المستوى الدراسي أدلّ 

يعرف األنواع و  ،الذي يدّرسو
ويمكنو  ،المختمفة لبلستدالل

 كما ،شرح االختبلفات بينيم
والتفكير الدليل  أنّ يعرف 

المنطقي ىما جوىر 
العناصر الرياضيات ومن 

عن  ىاالتي تمّيز الرئيسة 
 .المباحث األخرى 

 َحَسبَ عالية المستوى 
 .ذلكإلى الحاجة 

 
 طمبتو األدّلة د من تعّرفيتأكّ 

 الدراسيّ مستوى ال)عمى 
 المناسب(.

العديد من الفرص لمتواصل 
من ما بينيم  ًا فيرياضيّ 
 .ُو من جية ثانيةومعَ جية 

 
 لطمبتو فرصًا مناسبةيختار 

 ضمنلدراسة البراىين )
 المستوى الدراسي المناسب(.

التفسيرات  ل كتابةبُ سُ 
 اً فرصويمنحيم ،والتبريرات
وتعّمميا من خبلل لمناقشتيا 
استخدام األسئمة ل بُ تقديم سُ 

 عالية المستوى.
 
إلى المعّممين اآلخرين م يقدّ 

ن لتوفير فرص مناسبة دعمًا 
لدراسة البراىين  لطمبتيم

 مستوى الدراسيّ  ضمن)
 المناسب(.



 

 

 
 
 



 

 

 ة التعّممأساليب التدريس وعمميّ  ؛ بيدف دعملمرياضيات تقييم محّددل استخدام بُ فيم سُ  2.5
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
د ل استخدام تقييم محدّ بُ فهم سُ  2.5

أساليب  ؛ بهدف دعملمرياضيات
 .ة التعّممالتدريس وعمميّ 

التقييم و  معرفة معنى التقييم التكوينيّ 
ل بُ سُ وفيم  ،الختاميّ التقييم و  التشخيصيّ 
 .وتعّرف وقتيا المناسب استخداميا

 
ة لتقييم فيم تكوينيّ  استخدم أساليبَ 

 ،في الدروس عمميموتحديد  ،طمبةال
 أخطائيمعمى تصحيح  ومساعدتيم
 .فيميموسوء المغموطةومفاىيميم 

 
لتوجيو التقييم تطبيق ة من فّعالال اإلفادة
المخاطر واختبار  ،التعّمم عممّية

عمى رؤية طمبة المنخفضة لمساعدة ال
م الذي يحققونو وما قد يحتاجون التقدّ 

 اً ىناك أنواع يدرك أنّ 
مختمفة واستخدامات 

متقييمات، بما في ذلك ل
ة التقييمات التكوينيّ 

ة التشخيصيّ التقييمات و 
 ة.الختاميّ التقييمات و 
 

ل التمييز بين بُ يعرف سُ 
 المغموطةخطاء والمفاىيم األ

ويعرف كيف  ،وسوء الفيم
يمكن تطبيق التقييم التكويني 

 لممساعدة في تشخصييا.
 

استخدام  لَ بُ يدرك سُ 
المخاطر  ةمنخفض اتتقييمال

سمسمة من الدروس  عبرَ 

يخطط سمسمة من الدروس 
ن االستخدام المناسب تتضمّ 

ة لمتقييمات التكوينيّ 
ة التشخيصيّ التقييمات و 
 ة.الختاميّ التقييمات و 
 

 التقييم التكوينيّ  يستخدم
خاذ القرار ليساعده عمى اتّ 
من  جزء  حول ما إذا كان 

عن  اً ة الخاطئة ناجممّ يَ المَ 
أو مفيوم  خطأ اعتياديّ 

 أو سوء فيم. مغموط
 

يستفيد من التقييم منخفض 
مناسب  عمى نحو  المخاطر 
 تعّممة لدعم عمميّ  ؛في دروسو

ط سمسمة من الدروس يخطّ 
ن أفضل استخدام تتضمّ 

ة لمتقييمات التكوينيّ 
ة التشخيصيّ التقييمات و 
 ة.الختاميّ التقييمات و 
 

 منخفضةَ  يستخدم تقييمات  
المخاطر في جميع أساليبو 

 . ّيةالتدريس
 

 يستخدم التقييم التكوينيّ 
فيو يساعده،  وفعالّية؛بكفاءة 

خاذ القرار حول ، عمى اتّ مثبلً 
ة مّ يَ من المَ  إذا كان جزء  ما 

عن خطأ  اً الخاطئة ناجم
أو  مغموطاعتيادي أو مفيوم 

خرين اآلمين معمّ مم الدعم ليقدّ 
في التخطيط لسمسمة من 

 أفضلَ ن الدروس تتضمّ 
ة استخدام لمتقييمات التكوينيّ 

ة التشخيصيّ التقييمات و 
 ة.الختاميّ التقييمات و 
 
 نم الدعم لمعّممين آخرييقدّ 

في استخدام تقييمات 
 .منخفضة المخاطر

 
 
م نموذجًا الستخدام التقييم يقدّ 

د التكويني، بما في ذلك التأكّ 
الطمبة فرصة  منح من

لمتغذية الراجعة  االستجابة



 

 

مراقبة ول ،إلى التركيز عميو في المستقبل
رسمي؛ الغير عمى المستوى  يممتقدّ 
طط الدروس قتراح تعديبلت عمى خُ وال

 ميم.ة التي ستساعد في تعمّ المستقبميّ 
 
من  ودعميم لئلفادةطمبة ع اليشجت

ودراسة  ،فّعال عمى نحو  التغذية الراجعة 
مين ليصبحوا متعمّ  يمتمكينل بُ سُ 

 ين.مستقمّ 
 

 مياالتغذية الراجعة التي يقدّ من  اإلفادة
من و  ،التقييم الذاتيمن و  ،الزمبلء
 اً توجيي لمطمبة رتوفّ التي  ونماذج
 .اً واضح

 
لبلختبارات  بفعالّيةطمبة إعداد ال
 ة.الرسميّ 

 
السابقة ،  معرفة الطمبةعمى  االعتماد

 .الطمبة تعّممة عمميّ لدعم 
 
 

ة تحّمل الطمبة يعرف أىميّ 
ة ة عن عمميّ لمسؤوليّ ا

يمكن  طرائقَ يعرف و  ،تعّمميم
عمى أن  لمساعدتيمتطبيقيا 
 مين أكثرَ متعمّ  يصبحوا
 ة.استقبلليّ 

 
يعرف استراتيجيات دعم 

 لموادّ االطمبة في مراجعاتيم 
االستعداد لبلختبارات في و 

 .ةالرسميّ 

ميم الطمبة ومراقبة تقدّ 
وفيميم بأسموب  غير رسمي 

 أثناء الدروس.في 
 
 

يمنح بيدف ط لمدروس يخطّ 
ة ل مسؤوليّ الطمبة فرصًا لتحمّ 

وتشجيعيم  ،ة تعّمميمعمميّ 
عمى االستجابة لمتغذية 

 وىا.الراجعة التي تمقّ 
 

يستخدم استراتيجيات لدعم 
 ،لموادّ افي مراجعاتيم  طمبتو

االستعداد لبلختبارات في و 
 ة.الرسميّ 

ونتيجة لذلك يقوم  ،سوء فيم
بتعديل خطط دروسو 

 ة.المستقبميّ 
 

ط دروسو لمنح الطمبة يخطّ 
ة ة عمميّ فرصًا لتحّمل مسؤوليّ 

استخدام التغذية بتعّمميم 
ميا الزمبلء الراجعة التي يقدّ 
نماذج تقييم )من خبلل تقديم 

د والتأكّ  ،تساعدىم عمى ذلك(
من استجابة الطمبة لمتغذية 

 وىا.الراجعة التي تمقّ 
 

يختار أكثر االستراتيجيات 
في  طمبتولدعم  فعالّية

في و  المواّد،مراجعاتيم 
االستعداد لبلختبارات 

 ة.الرسميّ 

 يقينيم قادرون  ،وىاتمقّ التي 
م الذي عمى رؤية التقدّ 

 .تقّدمذلك ال ورصد ،يحرزونو
 

في تطوير زمبلءه  يدعم
ونماذج التغذية الراجعة 
يقّدمونيا، التي التقييم الذاتي 

،  ويساعدىم عمى استخداميا
طط تعديل خُ  َوِمْن َثمَّ 
كنتيجة  ةالمستقبميّ  مدروسي
 ة التي جمعوىا.لؤلدلّ 
 
م استراتيجيات لدعم يقدّ 

 ،لموادّ االطمبة في مراجعاتيم 
االستعداد لبلختبارات في و 

 ة.الرسميّ 
 

 معرفة الطمبةيعتمد عمى 
الروابط  ويطّورالسابقة ، 



 

 

المفاىيم الروابط بينيا وبين  وتطوير
 .واألفكار الجديدة

بينيا وبين المفاىيم واألفكار 
 .الجديدة

 
 
 



 

 

 األخرى  باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والموادّ  بفعالّيةل التدريس بُ فيم سُ  2.6
 

 الخبير المعّمم األول المعّمم المختص المعّمم المرّخص المعّمم  
باستخدام  بفعالّيةل التدريس بُ فهم سُ  2.6

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 .األخرى  والموادّ 

 
 ل إعداد أنواع مختمفة من موادّ بُ معرفة سُ 

الدروس والبحث عنيا وتعديميا 
واستخداميا، بما في ذلك أوراق العمل 

 والميامّ  مسائلة والوالعروض التقديميّ 
 األخرى.

 
يجب أن التخطيط لمدروس  أنّ  تقدير
يجب  ، كمابإتقان ىذا الموضوعيبدأ 

مي الرياضيات أن يكونوا عمى معمّ 
مدروس الختيار االقادرين عمى استخدام 

عالية المستوى التي  ئلمساوال لمميامّ 
تقانو ي إلى فيم ىذا الموضوعتؤدّ   .وا 

يعرف أين يمكن العثور عمى 
المناسبة الستخداميا  الموادّ 

 في تدريس الرياضيات
ىذه ن قد تتضمّ و  وتعّمميا،

يمكن أن  موادَّ  الموادُّ 
 مسائلَ و  يستخدميا الطمبة

 .عرضيايمكنو  وموادَّ يا لحمّ 
 
 وميامَّ دروسًا  رف أنّ يع

يمكن تقديميا من  دةمحدّ 
مختمفة )كأن  أساليبَ خبلل 

أو  ،يستخدم جياز العرض
الطمبة فرصًا لمعمل  يمنح
 (.ىذه الميامّ  عمى

 
 الكتاب المدرسيّ  يعرف أنّ 

 و لتشمل الموادَّ ط دروسَ يخطّ 
لدعم الطمبة في المناسبة 

وقد  ،الرياضيات تعّمم
 موادَّ  ن ىذه الموادُّ تتضمّ 

يمكن أن يستخدميا الطمبة 
 ويمكن موادَّ يا و لحمّ  مسائلَ و 

 عرضيا.
 

ة تخطيط في بداية عمميّ 
إتقان  لَ بُ ، يدرس سُ الدرس
ويخطط  ،لموضوعَ االطمبة 

 لمدروس باستخدام أنواعَ 
ن من األساليب تتضمّ  مختمفة  
عرض  مختمفة لتقديم  أساليبَ 

كأن يستخدم جديدة،  موادَّ 
 يمنحجياز العرض أو 

األكثر مبلءمة  يختار الموادَّ 
 تعّممفي  طمبتولدعم 

وتشمل ىذه  ،الرياضيات
يمكن أن  موادَّ  الموادُّ 

 مسائلَ يستخدميا الطمبة و 
 يمكنو عرضيا يا وموادَّ لحمّ 
ة وتكنولوجيا مدرسيّ  اً كتبو 

المعمومات واالتصاالت )بما 
في ذلك اآلالت الحاسبة(. 

، ةه الخاّص إعداد موادّ  ويمكنو
 الموادّ تعديل  اً أيض يمكنوكما 

د لمتأكّ  التي ينتجيا اآلخرون 
لحاجات مبلءمتيا من 
 .طمبتو

 
ر أنّ  لدروس اتخطيط  يقدِّ

خرين في اآلمين معمّ اليدعم 
لدعم األنسب  اختيار الموادّ 

 ،الرياضيات تعّممفي  طمبتيم
 موادّ الستخدام  اً نموذجم ويقدّ 
التي يجب  مسائلالو  ةبالطم

 وموادّ  ةبأن يحّميا الطم
ة العرض والكتب المدرسيّ 
وتكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت )بما في ذلك 
 اآلالت الحاسبة(.

 
خرين في اآلمين معمّ ال دعمي

وفي  دروسيم إعداد موادّ 
التي ينتجيا  الموادّ تعديل 
د من أنيا لمتأكّ  ؛آخرون 
 .طمبتيم لحاجاتمناسبة 



 

 

 
عرض العمى استخدام أجيزة القدرة 

 تستخدمومعرفة كيف ومتى  ،مختمفةال
 لتحقيق أفضل النتائج.

 
ة القدرة عمى استخدام الكتب المدرسيّ 

واآلالت الحاسبة وتكنولوجيا المعمومات 
 ومناسب فّعال عمى نحو  واالتصاالت 
 في الدروس.

 
ة اإللكترونيّ  التعّممأنظمة إدارة  أنّ إدراك 

 ،يمكن أن تكون مفيدة في عرض الدرس
وسيمة لمتفاعل  طمبةإلى إعطاء ال إضافةً 

ظيار ما يفيمونو. اً بعضيم بعض معَ    وا 

 ميّماً يمكن أن يكون مصدرًا 
 الطرائقَ ويدرك  ،ومفيداً 

المختمفة الستخدام ىذا 
 الكتاب. وبالمثل، يقّدر أنّ 

تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت )بما في ذلك 

اآلالت الحاسبة( يمكن 
 طرائقَ ة استخداميا بعدّ 

 .الصفّيةمختمفة في الغرفة 

الطمبة فرصًا لمعمل عمى 
 .ىذه الميامّ 

 
ط لمدروس التي تستخدم خطّ ي

 مصدراً  الكتاب المدرسيّ 
ويدمج في مناسبة،  أساليبَ ب

تكنولوجيا  الدرس أدواتِ 
المعمومات واالتصاالت 
المناسبة )بما في ذلك 

 .(اآلالت الحاسبة

بإتقان يجب أن يبدأ 
اختيار يستطيع و  ،الموضوع

عالية  مسائلوال لميامّ ا
ي إلى فيم المستوى التي تؤدّ 

تقان ىذا الموضوع عمى  ووا 
نُ كما  ،نحو  مدروس  ُيَضمِّ

 الدروس أكثرَ طط خُ 
 موادّ اللتقديم  فعالّيةاألساليب 

 جديدة.ال
 

 التعّممأنظمة إدارة  يدرك أنّ 
ة يمكن أن تساعد اإللكترونيّ 

إضافة  ،في عرض الدرس
الطمبة وسيمة  منحإلى 

بعضيم بعضًا  لمتفاعل معَ 
ظيار ما يفيمونو.  وا 

 
التخطيط  أنّ د من يتأكّ 
ط المدى )الذي يقوم بو متوسّ 
ز و( يركّ ئزمبل معَ و و بنفسِ 

 ،ن من الموضوععمى التمكّ 
 اً مدروس اً مزيج ويسَتخِدم
 مسائلوال من الميامّ  اً ومبلئم

عالية المستوى لممساعدة في 
 تحقيق ذلك.

 


