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 :نبذة عن المؤتمر
فقثالقا ننم  النميالةملننملالمننخاللننالسالقراننواملقحالةقاالضحننجالق تننيالةبننمفال اننمنخالجننلالملننملفقثالم ننم  الق و  نن  الق  ننم

 م  نننجال  ؛الإلجننننملالق  هالقا نننمجنننلال نننقجلمم  نننجالاالمنننمفاالق ملنممننن مثاالمنننخال ننن قالقا   ننننالاملن نننمالملنننن الرالجننن المنننخالقامقحمنننجال
قثالم نننم  الحمنننجالملنننملفق و   م نننجاالض نننقالاملاالريننن الق ملنممننن مثالجت  نننجالق   نننماال  حننن  المننن  ملال ننن ال ننن ماال مننن االممق

سالحال  نننااالق وننن انمنننخالمل تنننمالق  منمننننجالم نننم  الق و  ننن  القجلنننمم يالاالمنننمفاالق ملنممننن مثال نننن   ال ننن القا و نننم الةق ننن قح
  م  نجالةجالمبنمالنل ن القو الةق نملال؛الةذ كال وي  طالق تمحال   ال  قالقامممعالةفاقاةقاهوملالهب قالق شا المخالفقللال  ا م

الفالناننماالق تنن  اجالةقكوشننمق و   م ننجاالةانن و الاال نن قالقانن  ملالاننمللالج ننعالق مارننمثالق   م ننجالذقثالق  الرننجال  م مرشنن
الةم مجلوهمالجاا مبال  مي؛ال و  الق لمئ االقجلم ع.

 محاور المؤتمر:
 المقررات الدراسية:  .1

الم م  ال  ماالق ملنمم مثالجلالق مقرعالةق  ممل.ململفقثالال- 
المملقضلالق و منملالق يمجاجال  ململفقثالق  اقا جالةم االجنمضهمالاالإ  قفالق  م بال   اقاجالقجلمم  ج.ال-ال
الك ل جال  نقالة  منملالم م  الق  منمنجالج ملقال  م ج.الال-ال
الق ا  الق رتجميالاالإ  قفالململفقثالم م  الق ملنمم مث.ال-ال

 معلم الرياضيات: .2
ال  الق ملنمم مثال و انسالقامفا.كلمحاالم الال- 
القإلرامسال   القاه جالةفةاالم ايمثالق وا  ل.ال-ال
الإ  قفالة ا  لالم   الق ملنمم مثالامقكاجال  نقالقا م  الة  منمل م.ال-ال

 الطالب وقدرته علي استيعاب المقررات الدراسية: .3
الم  ماالق  م بالقجلمم ي.ال- 
ال  م ج؛الة شمل:الق ا اقثالق  ا  جال   م بالةر ماهمالمبلملفقثالقا م  الق ال-ال

الق وا نملالةق  ياجالالقاامج جالق ش   ج.ال– كمحالقلواماقثالق ال-اامسالقموحمنمثالق ال-قايوماالق  ماالالالالالالالالالالالال

ال اال ا  لالق  م بال   اقاجالقجلمم  ج.مال-الالالالالالالالال

ال  ماالرامسالق  م بالاالق  اقاجالقجلمم  ج.مال-الالالالالالالالال

ال
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 التكنولوجيا في تعليم الرياضيات:التقنيات التعليمية ومدى االستفادة من  .4
الق مامئلالق و   م جالقحل ن ج.ال- 
الجملجم مثالقحلمامب.ال-ال
الق ملجطالجلالقاو  قاالقحلمامباالةململفقثالم م  الق ملنمم مث.ال-ال
الق  ملقئنالقحل ن جال و انسالق ملنمم مثال-ال

 دور الجودة في تعليم الرياضيات: .5
 الشرائح المستهدفة:

 الةقاملقكزالق اح  ج.قألكمفمي م الةق احمثالاالقجلمم مثال
 . الل قحالقا م  الةقالوشم الق رتجمنم
 النمم مث.ق ملالالمل تمحال  ئجالق و انسالمبملض جالق و    القاوماطالةقجلمم مثالق   ا جالاالممفا
 .ق مزقاقثالةقا ايمثالةقهل ئمثالق  ة  جالذقثالق  الرج 

ال  
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 ملخصات بحوث المؤتمر:

 )دراسة تقويمية(األساسيتكنولوجيا التعليم في تدريس الرياضيات بمدارس التعليم 
ال غمليبالالالالالالالالالالالالالقالبمم جالقجلالال-كت جالالال- رتج جالقياالك  جالنننننننننمفيالق  امننننننننننننننننيالحمم المنننننننننننف.الفوحالالالالالالالال

 ق غمليبالبمم جالقجلالال-كت جالالال–ف.القهلمفيالمي مفالملجمالق اما القامل مقاالك  جالق رتج جالالالالالالالالال
الال

الةق وت م مب جاال سلال مخ قا مصملا قحل ما بمقنب مج ع ا قا  ممم  ج ق  ماا  واثري نحملق الالالالال ق و ماقثالق   م ج
 ل مو ا ا االم همالة مظ لهمجلالةقراولمف م هما ةق وت   ق و ماقث   ه كل مع ق لملف   ممل مخ ململ ر ملصاي

 جت ب  لم   ج ة  انا ج  ئجال    م جج  مفريلالسال  وت م مب مالق و    المخ قاوزقن ا جمألمه ج  ش مل فا الج ملثالق  ةس
اوه ف ال  هالق  اقاجالق و ملفال   القايومملاالةج  كالق جم و ماالقاويماعالةق وغري نوم ز   مل ق ومماالقاو  ملالا

رياال اجالر ملالجخالغشمايالمب قألاالةقرعال مقفملالةقاو  قاال ت م مب مالق و    الاال  انسالق ملنمم مثالمب قاسالق و    
الةق لملةقالجلالقا الة تمن ال   ج الحبيبالموغريالا مقثالق  اا ال)  اقاق  ملالاالقاو  قمهم الم  مم ال77جالمخ: )

مقئ جاالةكمن الاجالق  شم  ملنةم  مجالمخالم  ميالم قاسالق و    القألامايالمب  اجالر ملالجخالغشرياالمتالقلو ما  الج
ال ت م  القاهمااالاهماقثالقاو  قا القألفقح المالضحج الج مرج ال خ ال اماا الق  اقاج الملفقا الاال    ا وقمب م فجال ملالةقاوا م 

جخالال القألامايالر ملق و   ال قاسمب مقفمل مالجما قاساالةر ال مص  الق  اقاجالإىلالمل ال  اال مقفملال ت م مب مالق و    ال
ال القألامايالر ملق و   ال قاسمبغشرياالةالر ماق الاالمهماقثالقاو  قاال ت م مب مالق و    ال  االم  ميالق ملنمم مثال

ال مبمفالفملةقالذقثالفر الجمإلممفج ال ت م مالجخالغشريا الإض مئ جالاالمهماقثالقاو  قا الق ج  االم  ميال  و    الب م
الق ملنمم مثالمب قاسالق و    القألامايالر ملالجخالغشريال  زاالاوغريالا مقثالق  ا.
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الدراسة إشكاليات تطبيق المناهج المطورة )السنغافورية( لمادة الرياضيات في ليبيا

 و    الج جالةق نملالجمزقااالق رتالاملكزالق  ماال  و انبالةق و مالقال– ا ق يالاالحمم الصمفما
الم ملق جال–ك  جالق   ماالق وا  جالالال–يننننننننننننننملالق ش مفننننننننننننننننننحمم ال مالالالالالالالال

 
ما نمافالجصنالالملج مئهنمالالخالاملناهنم ُ  الق  م  جالق و   م جالمخالمل  ال  مصملالج محالق  ة جاالإذال يالق  م  جالق يتالنو ال ن

  ننجال نن ال  مصننملالق  م  ننلالمننخالملةكنن  كالقفمفحننجال  نن ال منننجال  ننكالق  ة ننجاالةالالهننماةق نن قثالق الزمننجال  تمنننمقالفننم  لالف 
بالمالق ومنننمفالملاننن مالكنننم الهلمل نننق و   م نننجالقا نننم  الق رتجمننننجاالةرننن اللممننن ال  ا نننمال  نننن الق و نننمابالاال غ نننريالقا نننم  االةال

 قالق غننمل الهلنن اننجاالةرنن المتال نن االق  القا ننم  الق رتجمنننجالقحل ن ننجالقا ومنن اال  نن الق لهنن الة  ننمنملالق ولتننريالق  مرنن الةقإلجنن ق ي
 نتمرثاالض نقالإم  ال ن اال ملمججالم م  الان غمفمانجالانمف"ال ق ملنممن مثالةق   نما االةرن الصنمضا الق ومنمفال ن هالقا ن

االغمفمااالة  ا ننم  مننيالجينن متالفاقاننجال نن هالقإل ننتمرثالة ممنن حهمالاال نن قالق احننقاالةمتال مننلالمامانننجالجننلالق ينن  الق و 
   منيال نجالق  منمننجالقمنعالقاملضالق و   منيال  م نم  ال)ق تونب(ةقفوماالق و   ميال  م نم  ال)ق تونب(االةملنملفقثالقفونماال

ملقالاننننأل ننن قفاالانننمجامالةفة نننجالقإلمنننماقثالةق ينننن مفنجاالةكننن  كال ممننن يالإ ننننتمرثال  ا ننننالقا نننم  المننننخالض نننقال)ق
الق و انساالةقألنش جالق  ل جاالة ا  مثالق و    االةق مامئلالق و   م جالةق واممي(.

ملناننننجالم انننننالج المل ال  ا نننننال نننن هالقا ننننم  الكننننم الغننننريالمنننن اةسالةغننننريالة مصننننلالق احننننقالإىلال نننن االنوننننمئ االملمههننننم:
ونماالق تممنلالمنخالقفال  انلالغنريصح حج؛الةذ كالرلوالفالق ي  الق و   ميالجلالق ا  نخالةق ا ئنجالق و   م نجالج  همنماالةق

ال م  .ق ي غمفمايالة  االنالالق توبالقا مضاجاالةك  كال  اال ا  لالقا  ملال و انسال  هالقا

ال  
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الد معلم رياضيات المرحلة الثانوية بكليات التربية في ليبيابرنامج مقترح إلعدا

السبمم جالاملقج ال-ب زةاال-جالق رتج جال  كالال-.ف.الملمح الق  ملنليال مملالق شمافالملالالالالالالال
 مم جالاملقج سبال-ب زةاال–ق رتج جالالجك  الال- الص  يبننننننننننننلالنمانننننننننننننمل.ال اريالل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 نجبمم جالق زقةالال-ق    الثال-   ماال  جالقكالال-ماكالننننننننننننننملالقمانننننننننننننم الم انننننمل.الامتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 خطة الدراسة تشمل ما يلي:
  م .  ن القااملاقثالق ملنمم جالقا ااجال   الا اجالك  مثالق رتج جالاال  ا مالضم  -1
  م .جال   الا اجالك  مثالق رتج جالاال  ا مالضم   ن القااملاقثالق رتجمنجالقا اا -2
الةإ -3 الك  مثالق رتج ج الا اج ال    القا ااج الةق رتجمنج القااملاقثالق ملنمم ج ةساللالاالج عالق  قا  مال  قف  ن 

 ق  ملج ج.
الق ملال -4 الج عالقاو   لالاالق ملنمم مثالة ملج ج ال  و ملفال   الملفقح لو ما  الالقمثالنو النمم   م  القاوامنج

 ك   جالما مفاال   اقاج.
الم     -5 الإ  قف ال  نمم  الق و منمل الل ج الضمس الجو ما ال   ملةج الق  اقاج النومئ  ال  ا ماالانمم مثالق ملالال  ل

 ةقررتقلالقااملاقثالق ملنمم جالةق رتجمنجالق الزمجال   ك.
 ةمعالج عالق ومص مثالةقاارتضمثالضمسالإ  قفالم   الق ملنمم مثالاال  ا م. -6
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ال

الالرياضيات بالمرحلة الثانوية في ليبياأسباب عزوف العناصر الوطنية من الذكور عن تدريس مادة 

 دراسة تطبيقية من وجهة نظر معلمي المادة
الم ملق جال–ك  جالق   ماالق وا  جالالال–يننننننننحمم ال مملالق ش مفالال
بمم جالال–مفالنننننننننننن  جالقررو كال–حمم الم  ل الجمزن جقالالالالالالالال
الم ملق ج

 
نن النشننتلالألجالق و   م نج؛الصنملالق  م  ننةق وغ ننرياالةقا  ن المل ن ال  م  ن الق رتج نجالةق و  ن  الملفقاالمهمننجالاال م  نجالق ا نمحال

ا  مننلاالة ننيالقاالمشننمكلالض اننجالق مصننلالجننلالمج ننعال  مصننملالق  م  ننجالق و   م ننجاالةرنن ال  مة  ننمالاال نن هالق  اقاننجالإضنن 
مهبمالومن الفاقانجالملاناف  ا نماالال زةفالق   مصملالق ما  جالمنخالق ن كماال نخال ن انسالمنمفاالق ملنممن مثالجماملض نجالق  منمننجالا

مبالقا فنننجال نن القألانناملةج ننعالقاارتضننمثالحلننلالقاشننت جالمننخالةبهننجالنحننملالم  مننيالقاننمفااالة مصنن  الق  اقاننجالإىلالمل ال
  هننمال ننعاالة ننمالمننمالجوننملال   م   ننزةفال ملبننعالإىلالنحننملاالقهومننعالاه ننجالق ونن انسالفهننمالنننملاالمل الق  مننلالمبه ننجالق و  نن  الم

 ننجال ننجالق و  نن  المهذال  نن المهإمه ننجالق و  نن  .الالمه ننجالغننريال  مفينن جاالةكنن  كالمننغماالق  مننلالقجلينن نجالةق  لينن جالكاننرياالا
اال ت نملااليالحبمبنجالقانمفمفااالفهنمو اجالة مرجاالةك  كالمل  القألاامبالقا فنجال   زةفال ملبعالإىلالاا  نجالقان ه الهلن هالقان
   مننيالمفننجالقفوننماالقم ننجاالةك قألنشنن جالق  ننل جالةقرلواننماقثالةق و ننمعالاالاملقئنننالق ونن انسالةقاننو ممسالق ماننمئلالق و   

ال  ممفا.

ضنمقفزالالجال نيالر نجالةبنمفةقام  نالخالمل  القألاامبالقا فنجال   زةفالق يتال ملبعالإىلالق و ح منمثالةق  نمقئيالقإلفقاننجةم
الم  منجال  م   االة  االةبمفالضمقفزالممفنجالجمزنجال  م   االةم  الالقاملفةفالقاميل.

 الق  اقانجالجو  نال ن ال نيالمل ملممالمل  القألاامبالقا فنجال   زةفالق يتال ملبعالا   القامفاالةقلو نماهالهلن قالق و 
ننننجاالاملض نننجالق  منمالانننريالاالقكق ملنممننن مثال ونننمجالاهنننماقثال لتنننريال   نننمال    نننملاالةهونننمجال ننن انسالقانننمفاالههنننمفالنلينننيالال
الالملبنعال    انجال نيفالق نيتال ةفاقاجال  قالق و   الرالن   كال  ملالهلملالغريالق و    االةمل ن القألانامبالقا فننجال   نزةال

الق   منيال   انجالق وح ن لالجال ومب هنمثالقا  ن الةقالنم المينوماك ملاالظنم ملاالق غنوالة نمالمنمالملفاال  ن االمانمراالق   ان
بننن القانننجالملنننن الرال مالمنننح الق  االقاملض نننجالق  منمننننجاالةمننن  الاغانننجالق   انننجالاالق وح ننن لالق   منننيالجماملض نننجالق  منمننننجاالةملةال

المثال وننن   لال ننن هقاارتضنننالفملةرنننمثالم  مننننجالجنننلالق اقحال  نننزاال  موغنننريقثالق  ميغملقف نننجاالةرننن ال مصننن  الق  اقانننجال نننا ع
 ةملةص الجو ا اهم.الق   مبا
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ال

الMicrosoft Mathematics 4.0استخدام برنامج 

الكمساعد للمعلم ومحفز للطالب على تعليم وتعلم الرياضيات

البمم جالاهمال–ملةجمايالال– جالق رتج جال ك-ري الق ملنمم مثالال-حمم ال ا القهللالق ي همبمل.الالالالالالالالال
 

الق ملنمم مثال الجملنمم  ال    ال وي  طالق تمح الق اح  ج الق مارج  Microsoft Mathematicsهت فال  ه
ال و    الالال4.0 الج ملنج ال    م ج الكما  ج ال غمل ال  م  القاو  قم  الةم يملا الاه ج الج ملناج الةم زق     ملنلم الخب مئ  

ال تلالج  الةم ايجال الإ ترتةن ج الكافقا الة  ا  ق الةق ي يالإلفلم   الجتملفق الملفتماالةملم   الق ملنمم مثالقألك مل ة    
الممل اب.الال    م جالاال  ا مالاالإاماالمشملةعالةاينال ممل

  ال قاال لم   جالةملن اجاالةالاهلالق و   بالجمقبهجالقاو الMicrosoftق  نمم ال    ميالجممينالمخالإنومجال ملكج:ال
ال النيم   الفإن  الق لم  ج الق ملنمم ج القألفةقث المخ الهمم ج الةجوتم   الفمئنا الضيمب ال   الميّتخةالحمملك الة    المخ   

الجم ومقزيالمعالجمهمفقث ال  ملالملفةق   الملا ج.    ال تمالق ملنمم مثالجيهم جالةامل ج
ُ
  مسالق  البالقاومملقاالم الققا

الج الق  نمم الج لالق ملنمم مثالمملئ ج ملنجالاالاامم جال  منك الألفقمموالالجم ملنمم مثال و م نالفهمه الةج مغه الق ولمق.
   ملاالةمخالالق  يماالاالةمخمب ثملقثالفن مم ت جاالض قال وا بالقأل تمسالةقهيممثالقهل  ا جالمخالقألمماال     

الجا الةق  تس ال ألاللا الةق قأل    القالم    الة   ل ال  منمل ال اهنم المخ المو  فاا المال ومئ  مق  الف  اكج رج الو م  جا
ثالقا مفرثالمب ممالالوال بق  البالق ملنمم مثالجشتلالملفتلال   ممال ا االج ملناجالمملئ جاالكممالميومزالخبمص جالق 

ال  وغريقثالةق واثريقثالقارت اجال   الذ كالجمإلممف الق لمانج الإىلق ملنمم جالةقاشم  ا حلملكيالقاعالةق و ابال ووقلمص جالالج
الإلظهماالك ل جال غرّيالر  الق  ق جال   الامسالجممهلم.ال

الق  ن الةإمتمنمث ال ا اقث القألم ل ال الاو  قا الماي ج ال    م ج الاملناج الق مارج الم زقالمم ار م   ال جومظ  
 ا اهمالملظهملثالنومئ ال   فااالةالقاوالةل مئ  الكما  جال    م جال ا  جال  ميم  االجو    الة  ّ  الق ملنمم مثالمب مرهتم
الإممفج الةق مر ا ال   ه  الكارينخ الةقلو ماق ال مفريق الحم ةف الن مق ال    الثاالق  م ي ال  شمل القمفج ر  ترتةيناالق و    
مسالىلال  م نالق لتن فيالإالق  يالةك  كالق  ا جالق  م  جالةق تم جال و ماالنمعالق له الق  م ناالةق ملقاخاال  ملنمم مث

الحنم مالةمتم لجالقر ومماالهبم.ال

الال
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الالطرائق الحديثة لتدريس الرياضيات

البمم جالقاملربال–القألل ماالر ملالال-ك  جالق فقبالةق   ماالالال-مل.الفنمبالقهلممشيالق ملةمييالالالالالالالالال
 

ال مالاالق  م  جاجالةفةاال  ملنق  فالق احقالقحلميلالإىلالق و ملفال   الملهمميالق  ملناجالةق و انساالةم ملفجالملمه جال
الالملقئنالق و انسا  معالاالملاامبةالق و   م جاالةك  كالق و ملفال   القألاسالق  ممجالق يتال اىنال   همالاملقئنالق و انسال

ق و ملفالالمفجالإىلنساالإمق و انساالةم منريالقلو ماالاملقئنالق و االكممال  فالإىلالق تش ال   ال    لمثالاملقئنال
 ملفجالملاسال مثاالةم ملنممق   القهل فالق ملئ ييال  احقالق  يالن  ال   الق و ملفال   الق  ملقئنالقحل ن جال و انسال

الجنملالاملننالق و انسالاالق ملنمم مث.

الالالال الفاقاج النو مةس الق  ي القا ه  الة م الق وح   يا الق مصلي القا ه  الق امضق كمئ جالالالةظمق ملالض قثملقاو  ا
الةممبمفاالةمومضجال   اقاجالةق احقالفة ال  للالق امضقالاالجمملنمهتم.

وا الك   م جاالق يتالالالثالقةقهالكممالقاو  االق امضقالملفقاالق احقالةقاوم لالاالق توبالةقاملقبعالةق  ةانمثالالالالالال
الاالممممعالق احق.

الةق وملالق ل لالق  مينال  احقال   الق   مصملالق وم  ج:

الملناجالةق و انس.قاا مفالمبلهمميالق  ال-
ال  جالق و   م ج.قألاسالق  ممجالةفةا مالاالق  مال-
الملاامبال   فالة  معالاملقئنالق و انس.ال-
ال    لمثالاملقئنالق و انس.ال-
الق ملنمم مثالةقاوم  جالا:الق  ملقئنالقحل ن جال و انسال-
القارتق    جالق و   الق و مةين.ال-
القارتق    جالق و   الجمركوشمف.ال-

القارتق    جالضلالقاشتالث.
الرتق    جالق و   الجمحلمامب.قاال-
القارتق    جالق و   الق  نمجميال.ال-
النومئ الق احق.ال-

الكممالمتالق ملةجالجا عالق ومص مثالمخالِرَالالق امضقالمخاللالسالممالمتال ملم .
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 ( في تعليم وتعلم الهندسة  GSPأثر استخدام برنامج الرسم الهندسي )

الفي مراحل التعليم األساسي والثانوي

البمم جالاملقج سال–ك  جالق رتج جالالال-قحل م فمزنجالملمح الالمل.الالالالال
 

   ننن  الالاال(GSPالنهنن فالق احنننقالإىلالحممة نننجال ا نننيالملثننملالقانننو  قاالجملننننمم الق ملاننن القهل  اننيال) مضنننجالب نننمم رت
الحننقالقإلبمجننجال ننخمةسالق اة   نن القهل  اننجالاملقضننلالق و  نن  القألاماننيالةالق  ننمنميال  نن الجممم ننجالمننخالقألج ننمفاالض ننقالهنن

الق ويمؤرثالق   ج:
ال  : اال  انسالقهل  اجالال(GSPملنمم الق ملا القهل  ايال)ال مضجالب مم رتالممالملثملالقاو  قاالج

 ؟. كملالقا  مممث   اجالة ق:ال  م جالقا ملفجالقهل  ا جالة لمقال)التذكر(جُ  الق وح  لالق  اقايال  االق  الب (1
 ا من ج؟.فه الق  البال  ملم   القهل  ا جالةالق ملاماالق  :)الفهم(جُ  الق وح  لالق  اقايال (2
 :ال يلالقألفقحالقاهمايالاالقهل  اج؟.)المهارة(الجُ  الق وح  لالق  اقاي (3
 الب؟.  ايال   :الميومنمثال)فم ال منل(ال  ولتريالقهل)التفكير الهندسي(جُ  الق وح  لالق  اقايال (4
 وح   نيالقرانو رسال:الملثنملالق نملجطالجنلالقرانو رسالق ا نمليالةالق)حلل المشلكالت(جُ  الق وح  لالق  اقانيال (5

 ةملنش جالضلالقاشتالثالاالممقم عالقهل  اج؟.
 ملنممننننيالق نننن قثالقال(الحننننمالق ملنممنننن مث:القجتم ننننمثالق  نننالبالحنننننمال   ننن القهل  اننننجالةملهنننمااالتجاهللللاتجُ ننن ال) (6

   نه .
جالنشننن جالق و   م ننن زننننزالقأل(:ال ينننلالملفقحالقا  منننلالاالقاهمنننمثالقهل  اننن جالة أداء المعلملللينجُ ننن ال ينننلال) (7

   م  مل.
  اقانننمثاللالنونننمئ القسالةن نننمروالةه نننة وحا ننننال ننن هالقأل ننن قفالمتالق انننمعالقاننن ه الق مصنننليالق وح   نننيالق ننن يالنننن اال
  اقانجاالققألحبنمثالر ن الالة  اقانمثالةقألحبمثالقف  جالةالقإلر  م جالةقألب ا جالقاهومجالهب قالقاممنمعاالض نقالمتال امننبالق

  نننننال   هننننمالهننننمالةق و ة  نننن  لهمال  نننن الضيننننبالمل نننن قفهمالة   مهتننننمالةم ه هننننمالةنومئ هننننم؛ال  يننننهلال م  ننننجال   ننننلالنومئ 
الجالج عالق ومص مثالةقاارتضمث.الراو الصالنومئ الق احقاالةكومج

 
ال

ال  
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 استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتعليم الرياضيات

 بمم جالاهمال–ملةجمايالال–ك  جالق رتج جال-المت جاللريالقهللالق زنخالصمحلالالالالالال
 

نخالإىلال وح نن لالةق و ننزالقخالثامفننجالجا قنننجالق اننمل القحلننمفيالةق  شننملنخالجتننمةزثالق  م  ننجالق و   م ننجالقألمننماالق وا   نننجالمنن
ق اننمفاال  نن ال ننو االقاانن عالةاللتننملاالقاثامفننجالقإلجنن قعالاالةمننخالثامفننجالق ا نن الةق مارننجالإىلالق ننو   القانن م ال وشننت لالق  اننلالقا

الن ج.إ ترتةن جالض الىلالةامئلإفاقكال الرمثالب ن االةاؤاالقارتق    جالض ن جال و مةزالقألةممعالق وا   نجال  و    الإ
 الاو نن فااالة مظننقق ماننمئطال االقحلمقانن باالةق  جم ننمثالةالنُ نن الق و  نن  القإل تننرتةينالاملناننجال    م ننجالض ن ننجال يننو 

 ملفةقثالةةامئلال ا  جالقا  مممثال ال  مسالجشاتجالقا  مممثالق  ة  ج.
مجال  ن الن نمقالريالمينو   و   المشت جالق  اقاجالجمبمفال  االةامئلال    م جالاالجممسالق ملنمم مثاالإرالملهنمالغن

  ن الال  ن االقاان ااال  نج؟االملة الهبنمالكمانمئلال    م نجالفمةقانعالفقلنلالقا اينمثالق و   م نج.الانمذق؟.ال نلال  ن االق و ملنن
القاو  قمهمالجم ملغ المخالملمه وهمالق ام غج؟

 ننننجالقاننننو  قمهمالاالةإمتمنهتننن فال نننن هالق  اقاننننجالإىلالق و ملنننن الجم ماننننمئلالق و   م ننننجالقحل ن ننننجالاالجمنننمسالق ملنممنننن مث
ال و انسالق ملنمم مثالمبملقضلالق و    القاوماطالةق  ميل.

ةاننملقال مظ نن الال ملنممنن مثجيننملفالة  نن   الق ماننمئلالق وا  ننجالقحل ن ننجالاالجمننمسالقال  ننوه الق  اقاننجالقجلمنننبالق  حننملي
ال فا.ةقاو  قاالكٌلالم همال و    الة  َ  القالم   الةق و ا امثالاالجممسالق ملنمم مثالقاو 

ملالممن مثالاالاال  نمسالق ملن تمخالملمه جالق  اقاجالاال ي  طالق تمحال   الملضن ثالق مانمئلالق و   م نجالق وا  نجالاالجمن
؟الةك ن ال نجالمنمذقالن  َن ظلالق وا الجاةبههمالقاو  فاال يالمسو ؛الفمخالقجل نملال ا ميالق ي قسالق وميل:ال املصاح الق وا  جال

اننو   ال عالقا  َنن الةق   الالة شننن  َنن ؟ االةم نن الفم  اقاننجالرنن ال يننم  الجننم و ملن الجم ماننمئلالق و   م ننجالقحل ن ننجالاالةرنن ال نن
مالقإلجننننننمزالحننننننقف  نننننوه الفو َ  الة  منننننيال  ننننن القانننننو  قمهمالاالق وح ننننن لالق   منننننيالةزننننننمفاالفقف  نننننوه الإىلالق و  ننننن  الةق ننننن

الةق وح  ل.
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الكيفية تحديث و تطوير مناهج الثانوية بطرق علمية

الالة   ينجال–  منمنجال مملض جالقملووال ملجميالممفاالق ملنمم مثال ال–مفيالنننننننننننننننمملميالملوملال  يالقحلم
الالة   ينجال–ض جالق  منمنجال ملنمم مثال  مملالقمفاالنننننننننننننننننننن المننننننننننننننننن  مال–فمامجالق   مفالقهلمفيالق و ميال

 
االفتمننن ال ويننمؤرثمننخاللننالسال  انينن مالهلنن هالقا ننم  ال  نن االانن مقثالكمننن ال نن ن مالجممم ننجالمننخالقاالضحننمثالةق
اقاننوهمالفننإ الالاح هننمالةففملصننجال نن قالقانن  ملالإل نن قفالحبننقالن ننمللالف نن المننمال نن ن مالمننخالمالضحننمثالة يننمؤرثالة مصنن مثال 

ال  ل الج لالقحليام الاالةمعالة  منملالقا م  .الكمن الصمئاج
  منمنجالة  فالق مملض جالمثال جمإلممفجالإىلالمالضحم  مالمتالملل الهاقحالةمالضحمثال  فالمخالم  ميالممفاالق ملنمم ال

الاالقجلمم مث.خالملام    فالممخالم  ميالقامقفالق   م جالقأللملاالق يتال و مةسالاالم م  همالم م  الق ملنمم مثالةال
مجالضحمثال مةمالالململفقثالم م  الق ملنمم مثالقحلم  جالةةمعالل ماال ملنتجفليال  قالق احقال  الفاقاجال

ال-جبالق مرمفال   هماالةكمن الكم ":
ال ي يلالقألجمقبالاالكلالماملا.ال-
 مامانجالجلالماملاقثالق ي مقثالق  الث.ال-
الاملناجال مل القألائ جالةق وممانخ.ال-
ال الم مااجالمعالقفوماالملةالر؟  مةنخالقألجمقبال لالكمنال-
الق  اةس. تملقاال  مةنخالال-
ال. و يريالقا حمظالة مالممالن فيالإىلال غ بال ا عالقالم   الةق امقنلالقاهمجال   م بقال-
 نننعالق انننمقنلال نننم  الق ملنممننن مثالقحلم  نننجالوال تنننخالمينننومف جالانننمال و  اننن الم نننم  الق   نننماالقأللنننملااالض نننقالنمبننن الجمال-

ال ننننمل الهلننننمالم ننننم  مالملةال وةقا نننن  حمثالق ملنممنننن جال و مةهلننننمالملةال و ننننمل الهلننننمالم ننننم  الق   ننننماالقأللننننملاالراننننلالمل ال و مةهلنننن
 ق ملنمم مث.

 الق   ننننماالمثالةم ننننم ةمننننخالقاالضنننن الملنتننننمالاالملننننملفقثالقا ننننم  ال نننن اال مض نننن ال غننننجالق ملمننننمزالجننننلالم ننننم  الق ملنممنننن 
 قأللملااالة مالممالن فيالإىلال شو الق  م بالجلالقا م  .

حالمن الال تونبالننملالق ل زالضنف   الاا لالقا مسالق  ينبالقا    نجالاالم نم  الق ملنممن مثال تونب:البنماالبونماالظنماالاال
sin , الcos , tanينم اجالملمنماالمهالقإل نمااالق ةملنتمالهب قالقرلوالفالاال غجالق ملممزالنوشو الق  م نبالضنيفالاالقجتناالال

 الالالالالالالق ملر الملةالقا   يالملاالل ل .الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
لاالضيفالومجالإىلال   نم  جالملةال ب  اال  مملض جالقجلماالحب  مالإىلالقا م  القحلم  ج:ال لال   الما مجالالة  ملم مالملنتمال-

ال  ايالمملض جالنيول  الم همالق  م بالملث محالفاقاو القجلمم  جال؟
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الأهمية الوسائل التعليمية لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة االبتدائية

المنجبمم جالق زنوال- مل منجالال–امقالقجلم جالال-ك  جالق فقبالالال-ف.الق شمافالمي مفالقاملغينالالالالالالال
ال

ئ جالملض جالقرجو قثالاالقامم منوتمخال  قالق احقالق  يالملبمليالاالق مامئلالق و   م جالةاملقالق و انسالامفاالق ملن
الكمن المل  قفهم الق يت الق ا ميجا الج تسالقا قاس المل  قفالقا قاسالقحل ن ج الا الةرمصملالحم فالق و ما ال ا   الا ال    ا

القاهماقثالقألاما ج.

مالضيفالملصاح المل  قفهال   فثةق مامئلالق و   م جالف هماالةالملممالقا ااجالقحل ن جالفا ال  م  الاملقئنالق و انسال
و  قاالثالق   ن االةقاقاهماق مثالةالبزحقالمخالقهومعاالةاكزثال   الق و م جالق شمم جال  لملفالةقكويمج ال  ا  الةقرجتم

الق مامئلالقاو م جالةقحل ن جالملمملالمملةايال ا مغالقأل  قفالق رتجمنج.

م مفنخالالالمليالم  ق المخنيم الامالقإلخالق  الالق يتالرالنيوغىنال  هة زفقفالملمه جالق ملنمم مثالنمممالج  النماالاال مان
القحل مااالةهل قالفإ المتمنوهمالملصح الجمازاالكممفاالمخالممقفالق  اقاج.

المه  الق و انسالفةا الة  ملق الق و   م جا ال  مامئل المسج الق اميالجمحل ما القرا اما ال م  مثالمج ييالاالةائالإ   ع
الفهيالجت لالق و   الض م الحميمام ال الفا ر المخالمل الن الالقا   ق و    الةق و   ا خالاملننالىلالق والم  ال  مممثالإقا الا

الةاملقالق و ان الق مامئلالق و   م ج النيو  عالجماو  قا الق يمعا الةقض اال يالضماج   اسالقشملكالاالنسالمل الضماج
النو يال  الجممرثالملةاعال  مالضحجالةق ولترياالةق له االة ملا خالاوتشمف الةقرملك ملالمخالضماجالةقض ااالة مالمم

المتمنجالمملممرجالجلالقاقا  مممثالاالقأل ال و  فالفمالثالق رتج قلالف م االض قالإ الق مامئلالق و   م جالهلم قئ  مالمنجا
الةختو الجامه جالجم غجال  االقاو  مل.

 والم  ال قثالمو م جال  ا االلالماقثةق مامئلالق و   م جالقا و لجالكم ملضالثالةق  ممذجالةقألفالاالق و   م جالةقا 
الاالجممسالق و    .

الق احقال الق ةهوميال  ق الملمه ج الق احقا النوتمخالمشت ج القفماالقألةس: ال   الحممانخ: احقاال م  الق ماحقا
ملنمم مثالةنمعال انسالق املقال م   حمثالق احقاالقفماالق  مين:النوتمخالق و ماالق وماخييال  مامئلالق و   م جالةال
البع.المملقةال مص مثالةال احقال ق مامئلالة ملةاالقلو ماالق مامئلاالةهوميالملنتم ال   الفاقامثالامجاجالةقاو ومبمثال

ال  
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المقارنة منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية العامة الحالي بالمنهج السابق للثانوية العامة

الومدى ارتباط كل منهما بمناهج الرياضيات بالمرحلة الجامعية 

الالم جقجلمم جالقألمسملنجالقإلاال–ك  جالق   ماالالال-لم  الل  لجال   جالا   مل.الالالال
 

مقثالمنننجالق ينننمجنال)اننن مننننجالق  ماال ننن هالق مارنننجالق اح  نننجالرم نننمالجنننإبملقحالماماننننجالجنننلالمننن ه الق ملنممننن مثال  مملض نننجالق  من
منننخالال[10].…[13]سةمننن ه الق ملنممننن مثال  مملض نننجالق  منمننننجالق  ممنننجالقحلنننم[4].…[9]ق  ممن  نننمثالةق ويننن   مث(ال

قحالمنننجالق  ممننجالاننمالجالق  منثال  مملض ننض نقالقفوننماالاالةق نن قفعالهلنن هالق  اقاننجالكننم المننخاللننالسال نن انسالماننملاقثالق ملنممنن م
عال  نن المم  ننجالةقراننالملض ننجالقجلقاملض ننجالق يننمجاجالملةالقحلم  ننجالاالةكنن  كال نن انسالج ننعالقااننملاقثالال  مننمقفالقألامانن جالجما

جالجماملض ننجالقألامانن الق ننا عالقأللننملاالالةضمة نن البم نن قالفاقاننجالة ممنن يالمنن اال ننملقجطالكننلالم همننمالمننعالماننملاقثالقاننمقف
 اقاننجال  ننلالق  م ننبال  ريالاال اانن جالجت  ننجالق   ننما(الاننمال  منن ه الق  ننمنميالمننخالفةاالكاننقجلمم  ننجال)ماننملاقثالقاننمقفالقألام

 جالذقثال الممقمنن عالملامانن ننمنميال  ننجماملض ننجالقجلمم  ننجالةقاامانننجال   نن الاالإبننملقحالمامانننجال نن فالمنن االقضوننمقحالقانن ه الق 
الص جالجمااملاقثالقجلمم  جالقألاما جالاالكلالمخالقاملض ولالقا كما ل.الال

ال
ال  
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الات كفاءًة وإقباالً وتأهياًل "الواقع والمستقبل"معلم الرياضي
الم جمسملنجالقإلاالقجلمم جالقألال-ك  جالق   ماالالال- مملال  يالق   م الالف.ال

ال

ال:جالمخالض ق وتمخال  هالق مارجالفاقاجالا   الق ملنمم مثالجماملض جالق  منمنجالةقاملض جالقجلمم  

ال .1 الم    الفشل الملاهم الا ال  مجم  ال  مك المل  الق  اقاج اللالس المخ الق تي  جالالقاملضا مثالق ملنممق   مب:
 ق  منمنجالةقاملض جالقجلمم  جاالةمخال  هالق   مب:

انسالقامفاالقألام  االغريالقاو   لال و ال–ص مججالقا م  الق  اقا جالال–)  االكلمحاالم   الق ملنمم مثال
القحل ن جال و انسالقامفا(.ال  االقاو  قاالق وا  مثال–

  م جاالاليالكلمحاذبيالذل نالملاومذالممالقحل مس:الضمة  مالاال  هالق مارجالةمعالض مسالنمب جالُ ْيه الاال .2
اجالنتعالفاقال ملكممالضمة  مالالال  جا ومم  المعالم م  الق ملنمم مثالامقحالاالقاملض جالق  منمنجالملةالقاملض جالقجلمم

قحل مسالاالالا اال  ه امفالةالهل هالقحل مسالمخالض قالكلمحهتمالةملمه وهمالاال امميالقألاومذالر اا الةم لم اال
 ناماال  االمل  جالاالا مثال  هالق مارج.

 
ال

ال  
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المدى تكامل رياضيات التعليم الثانوي والجامعي

الم جمسملنجالقإلاالقجلمم جالقألال-ز  نتالال–ك  جالق   ماالالال-ف.القهلممشيال  يالقفاقهالال
ال

  منمحالال  ن قالمنمالملثاونال تيال تنم الق  م  نجالق و   م نجالذقثالبن ةاالجنبالمل ال تنم الموتمم نجالاالاو ن المملقض هنما
اللننالسالملننملفقثالمننن ه القا ننو المننخاللننالسالق  م  نننجالق و   م ننج.المننخ[االكنن  كال نن قالمنننمالن مينن ال5ق رتج ننجالقحل ن ننجال 

الاريالمنننخالق لمرننن الةبننمفالك نننالق  منمنننجالق  ممنننجالاالمنننمفاالق ملنممنن مثالةمامانوهنننمالمبلنننملفقثالم نننم  الج ننعالق ت  نننمثاال انننل
الا.ومئ همالقاملبمالنرال مفيالململفقثالقا ه الجم  ياجال   منمنجالق  ممجاالة  قالج لالق  م  جالق و   م جالمو  ملاالةال

ال  ممنجالقجل نن اق  منمننجالج عالقامقم عاالإ الوالنتخالب هماالك رٌيالمخالقالملفقثالاملض المخالملنملفقثالمن ه القالفلي
شننتلال ننمااللننملفقثالجمننعالمل الملننملفقثالق و  نن  القجلننمم يالكمننن الرنن الملاينن ال   هننم؛ال نن  كالجننبالإ ننمفاالق  حننملالاالقا

 لشنلالمنخالراننلالقفيالإىلال النن الا مجلنجال ن قالق ن ا الق ن يالان  فيالإىلالمن  الاالقاينوماالق  ننماالاينوماالقاو انياالةرن
الق   اجالق  قاال.ال

 الق ملنممن مثالملاقثالمن هملبملن ال  هالق  اقاجالمخاللالسالململفقثالم ه الق ملنمم مثالجتوبالق  منمنجالق  ممجاالةمان
 ال  نمنميالاالقجلن و  ن  الققجم و    القجلمم ياالض قالاكنزثال  ن الج نعالقامقمن عالقاهمنجالق نيتال تنمفال تنم القلولن الاال

ال الممقم َعالمهمجالكاامسالاالق و    القجلمم ي.ةقهل  اجالةغري ماالة ُ 
ال

  



            

 م2018يناير  (1)العدد  (2)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
199 

 المشكالت التي تواجه معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
 وعالقتها بروحهم المعنوية

الإلاالم جقجلمم جالقألمسملنجالقال-ف.المجمسالم  ماالجخالزن الال
ال

جالنحننمل  االةبهننجالمننخال نن ف الق  اقاننجالإىلالق و ننملفالإىلالميننوماالمشننتالثالم  مننيالق ملنممنن مثالجماملض ننجالق  منمننن
 ننيتالنمقبههننمالقاشننتالثالقةق و ننملفالإىلالميننوماالق ننملةلالقا  منننجال نن نه االكمننمال نن ف الق و ننملفالإىلالق لننملةقالاالفابننجال
شننتالثالم  مننيالالفابننجالمقا  مننم الةفاننم ال   نن االةقا  ننلالق   مننيالةقجلنن ساالكمننمال نن ف الق و ننملفالإىلالق  الرننجالجننل

الق ملنمم مثالةق ملةلالقا  منجال  نه .
م  ن الةم  منجالال(50  نجال)جالمخالجممم جالم اقسالثمنمننجالضتمم نجاالض نقالج ندال ن فالملفنملقفالق  متالقلو ماال   جالر  ن

املض نجالمشنتالثالم  منيالقال(الم  مجاالملمنمالملفقاالق  اقانجالفانماالق امضنقالجمانو  قاالقانوامنج39(الم   الةال)11جمقرعال)
 الملاج نننجالممز نننجال  نننال(الفانننملا33(االة نننيال وتنننم المنننخال)2016ق  منمننننجالانننمفاالق ملنممننن مثالمنننخالإ ننن قفالض نننلال  منننم ال)

  م نننجالقامفننننجاالإمنننمفجالإىلالقانننوامنجالق ا ئنننجالق و ال-قر نننملقفالق رتجنننميال–ق  م نننبالال–جمنننمرثال ننني:الم هنننمجالق ملنممننن مثال
اننالاالةرن الاالSpss قاالجملننمم ال الم مجلنجالق ا مننمثالإض نمئ م الجمانو  ال(الفاملاا25ق ملةلالقا  منجالق يتال وميال   ال)

ال.ام ةقلواماالجريالماالكملةاتمسالإ  ساال(ال    جالةقض ااالةقلواماالمم الةنويناالةقلواtقلواماال)
ثال و  ننننالمنننخالمشنننتالالملمنننمالق  ونننمئ الق نننيتال مصننن  الإ  هنننمالق  اقانننجالفتنننم الملمههنننمالمل الم  منننيالق ملنممننن مثالن نننمنم 
و  ننننننالمب نننننم  الثالف منننننمالنجمإل نننننملقفالق رتجنننننميالةق ا ئنننننجالق و   م نننننجالقامفننننننجالةق  م نننننباالة تننننن ه الرالنمقبهنننننم المشنننننتال

:المننن  ال  م نننبال نننيق لانننملقثالاالجمنننمسالقاشنننتالثالقاو  انننجالجمالق ملنممننن مثالمنننخالةبهنننجالنحنننمل  االةرننن الكمنننن المل  ننن 
م ا ئنننجالثالقاو  انننجالجسالقاشنننتال ااننن سالق   انننجالاالمنننمفاالق ملنممننن مثال الر نننجالفقف  نننجالق   انننجال نننو   القانننمفاالملمنننمالاالجمنننم

ثالجمنننمسالقاشنننتالالاالملمنننمالاق و   م نننجالقامفننننجالفتمنننن المل  ننن الق لانننملقثالمل الم منننلالق ملنممننن مثالغنننريالمونننمفملالاالقا اانننج
قحالإىلال  نننمنملالملفال نننيتالهتننن ف  انننجالجمإل نننملقفالق رتجنننميالفنننإ المل  ننن الق لانننملقثالاال ننن قالقهنننمسالكمنننن الر نننجالق  شنننملقثالققاو

ال مثقا  ملال   همالر جالق ومماالقاشملفالق رتجميالجو منملالقألفقحالقاهينالا  ميالق ملنمم
قألج نننمفاالالكثالضنننمسال  نننكمنننمالمل نننماثالق  ونننمئ الإىلالةبنننمفالفنننملةقالجنننلالهاقحالقا  منننلالق ننن كماالةالقا  منننمثالقإلننننم

االكمنمالملكن ثالمنلخالقا    ن المنفما  ممثالنش مل الجو كالقاشتالثالملك ملالمخالقا  ملاالاغن المل الاةضهنخالقا  مننجالمل
ىلال نن االالةبننمفالإاالإمننمفجالق  وننمئ ال نن االةبننمفالفننملةقالجننلالملفننملقفالق    ننجالضيننبالموغننريالق نن االاال نن ما  الجماشننتالث

ق نجالف الرنجال تين جالالونمئ الةبنمف  نكالقألج نمفاالةملةمنح الق  غريالق رتجمنلالضنمسالقالجلالهاقحالقا  ملالق رتجمنلالةالفملةال
لالجا ننجالةبننمفال الرننجالجننالوالنواننلةالإض ننمئ م الجننلالق ننملةلالقا  منننجالا  نن الق ملنممنن مثالةجننلالقاشننتالثالقاو  اننجالجم  م ننبال

القاشتالثالةجلالق ملةلالقا  منجال  م   .
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الجامعيةكفاءات معلم الرياضيات لتدريس المنهج الثانوي بما يالئم المرحلة ال

البمم جالاملقج سال–ر ملالجخالغشريالال–ك  جالق رتج جال-إميم الصمحلالملجماللش  مل.ال
ال

اليال  حتنماقثال نماالقحلا انمه جالق و    ال   المه نجالملامان جالاال ان االقألمن الةقزف نماالضتنماقهتماالض نقالإ الق وان 
جالق و ممنننننننننجالإجنننملالق  م  ننال مقمننيالاقق و  نن  االفم نن ةسالقاوا مننجال تننعالق و  نن  الاالملة منمهتننماالنحننملق الاننمالايننو المننخالفةاهال

الةق ي ما جالةقررو مفنج.

مالق  نغملاالة نمالمنالفملقفالم  ض قال وم زالمه جالق و    الجاهنمالمخالملفتلالقاهخالق يتال يم  ال   ال تمنخال    جالقأل
الن   ه ال  م مالةمه  مالةمللالر م.

نشنننتلالملانننمسالال نن ي  ننن القةمننخالقا نننملةفالمل الجنننملالق  م  نننجالق و   م نننجالنومرنن الغم انننمال  نن ال ننن اال مقمنننلالملمههننمالقا
الق ام نننننن االاالق  م  جالق و   م جالق يتال توملالجماو   الةقا ه .

ةظ ل نجالالنوم نزالجتلنمحقثب ن ق الةالالفما ه الةق توبالقا اا جالرالميت هنمالمل ال اننالمل ن قفهمالمنموالنُ ن القا  ن الإ ن قفق
نماننعالن ننالاللنن قهت الةالم هنن االةالال م  ننجال    ننننن الإىلالقألفتننلالاالمه ونن االةنوحانننالق وغننريالقا شننمفالاالاالجنن االف ولم ننل

الملم  مه الةن ميال لتري  الةر اقهت الق  ا  ج.

المنننلالاالقا نننم  ا ننريالحمو ةم  نن المنننمفاالق ملنممنن مثالاالقاملض نننجالق  منمننننجال نن الق ننن ةاالق ل ننمسال  تمنننلالمليالناننن الملةال
 جال ننجالةق ملنممننمثالق   مةق تونننبالقا اانن جاللمصننجالةمل المننمفاالق ملنممنن مثالذقثالملمه ننجالجم غننجالاالم ننم  الكننلالق و   نن

الةق وت م مب ج.

سالقاننن ه الاال ننن انالة  نننمال ننن زالمينننا جالمهمنننجالةانننمم جالمنننخالةبهنننجالنحنننملالق امض نننجاالة نننيالكلنننمحاالم  ننن الق ملنممننن مث
قا  ن الق تلن الق انمفاالالةك ل نجالإ ن قفال ملنممن مثقق  منميالةفنننننننننالقا منريالق  ما نجاالةمبنمالنومقفننالمنعالقان ه القجلنمم يالانمفاال

 تنم الرم ن االمم  نجاالة ن المياملض نجالقجلقاالقاملض جالق  منمنجاالة مالممالن  لالق  البالإىلال   ال ي ريالق  م  نننجالق و   م جال
الانمم جالب  االميتخالقر وممفال   همالكاامسال  مملض جالقجلمم  ج.

ال
ال  
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الالطرق الحديثة في تدريس الرياضيات ومدى أهميتها للمرحلة الثانوية

السبمم جالاملقج ال–جخالغشريال ملالرال–ك  جالق رتج جال-ض م الق  م نال ا القحلم  الق  م نمل.الالال
 

ال إ الق ملنمم مثال   الملض الجممرثالقا ملفجالق ملئ ي جالاالإجملقزالق و ماالق   مي؛الا زاالجلالمخالمتمنجالمم الوموعالج م
االة يالمافالقإلنيمن جيفالقا  همال مفملةعالق    االةامالهلمالمخال  ا امثالمو م جاالة يالا  االق   ماالةلمفموهماال ل  ال

ال. ممالج    جالففالن وحام الجم ت  مثالق  م  جالاالفاقاوه القجلمممب ز جالإ  قفال   البالق  نخالامال

ال الرالختل ال   الملض ا الق  ما الق   ميالق  يالن  ش  الق وا ا الاال  مل الملمه وهم المل  المخالملةالكمم ألمه جالقبلال  ه
ال  ملنمم مثالجبالق   منجالج ملقال    مهماالة   مهمالمبمالنو مابالمعالاا  جالق   مل.

الهممالكم المموألمما ه الفومزاالق  مملالقاه الاالض مسالق و   القامةاملناجالق و انسالمهمجالكما ه النلي االة يال
جت   الذقالةالاثملالجما ه اال ثملالة و يتال قجما  مممثالق تمف جاالفالالميتخالمل النل  الإرالإذقال تمخالاملناجالق و انسالقجل  اال

الامجعالمموعال   م بالة ابالة املبالق  م بالإىلالق ملنمم مثالةفهمهمالب  ق.

الاشتالث.  الضلالق  ال ولترياالةقاهماقثالةقإلج قعال  االق  الباالة يم  كممالمل الاملقالق و انسال  ميالق 

  نننج؛المننن ال:ال نننجالقجلممةميتنننخالمنننخال ننن هالق  نننملقال   ننن الق  نننالبال ت نننريالمنننخالقأل ننن محالقاهمنننجال  ننن ال ا مننن الاالقاملض
قم الحلننننلالتومجننننجالجنننملالفقر ومنننمفال  نننن الق ولتنننريالةق و  ننننلاالةق و ممنننلالمننننعالقحلمانننمبالج ملناننننجالانننه جاالةا يننننجالةفهننن اال

ال.نمم جال  لالاملناجالب ن اال و   الضامئناالةملم   االةمامفئاالةمهماقثالانمم جمشتالثالاال
ال

ال  
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الإعداد وتأهيل معلم الرياضيات لمواكبة تحديث المناهج وتطويرها

البالبمم جالقاملرال-ر ملالقألل ماال–ك  جالق فقبالةق   ماال-.الا  الحمم الق مفق ملالالالالالال
ال

ملنجاالاوغننريقثالق   ننقالسالج ننعالميننملالق  ننموالق  ننماالمبملض ننجالجم غننجالقألمه ننجاال وم ننزالجم و  ننن الةق و ننمنملاالةذ ننكالمننخاللنن
ج ننما مالاليننماعالةق  ماننجمبيالقاوق ننيتال و ينن الاالثننمااالقا  ممننمثاالةثننمااالقر  ننمرثاالةثننمااالق وانن االق   مننيالةق وت م نن

الاالإضننن قثال ملةالالقامفننننجالم هنننمال نننمااالانننمقح غنننريقثالاالكنننلالجمنننمرثالقحلقا و لنننجاالة ننن هالق  نننماقثالملثنننملثال ننناثري قالف نننمر 
مئنننلالاالض نننن التانننريالةقهلقا  مننننجاالةملصننناح القهوم نننمثالق نننيتال ومينننكالهبننن هالق  نننماقثاال وم نننزالمب ننن رثالق واننن االق 

سال   هنمالريقثالق نيتالن نماَل نكالقاوغن ق و مملالمعال  هالقاوغريقثاالةق وا االق   ميالةق وت م مبي.الةق و    الن  الملض المل ن ال
  هتنجالاينوماالقالقةن ن الم  نما الالة ا االقهوم مثاالة مالق  مااالق يتالُ حهملالم اال  نماالةقزف نماالذقكالقهومنعاالاالاري

جالةقحل نجالق انماالق لم  نالي  الإ   ق   م جالةق  امف جالةقربومم  جال  االالة مال  مق ال  ملريالقحلتمايالق  يالن ميال  االة 
 و   ننمثالة  نن الاال ننيفالقال ا  ننلالممقاف ننمالق اشننملنجف نن ؛الألننن المي ننلالق   ممننجالقألامانن جالأليالجمومننعاالةرانن ممالاال

الميوماالاف عالةموم ز.ال

مال نن ال الإنيننمن مالصننمحل ال القاننو  ةمننخال  ننمالننن زالفةاالق و  نن  الاالض م  ننم؛الألننن النوم ننزالج حننماالميتننخالمننخاللال نن المل النتننمال
 مننلالثاالجننا النقا  ممننمةاللنن قثال  ننن ااالنيننو  عالمننخاللالهلننمالمل الننن زالنلينن الاال نن قالق تنن القهلمئننلالمننخالق وا  ننمثال

مااالهالاال ن هالقحل نقبهن الغنريالةناحقالاال   المخالق   ماال    الج الج عالقحل مسالق   ن القاشمكلالق يتالةقبهو االملةالةال
 ناهنمالمل الالق ان  الق نيتالمنخجتم مثالةالةجم و    النيو  عالقاو   المل النتويبالق  قثالق و   م جالةقا مافالةقاهماقثالةقر

 المننعالقهومننعال نن الق وت نن ىلالإ نن قفالق لننملفالقالتننملالق اننمفاال  مننيالمج ننعالبمقنننبال   نن جالقاننو   االةنهنن فالق و  نن  الإ
ومنننعالالنو نننزملالمنننخالقهرم نننجالبنننزحالةق ا ئنننجاالةق انننمفاال  ننن الممقبهنننجالق وغنننريالق ينننملنعالة ننن نمثالقاينننواالاالفم  م  نننجالق و   
ال ُ ننن هةالكنننلالبمقناهنننماالالال م هنننمالاةثامفوننن االة ننن القاْينننه القألكننن الاالق و م نننجالق اشنننملنجاالفهنننيال ُ نننماال   ننن جالقانننو   الة اُل
الض من ننمالاال انن االق هننمالاالر هننمالممننمالج   شنن مبالةاال  الرننمثالقبومم  ننجالنمبحننجاالةضننيفال اانن الق  م  ننجالق و   م ننجال ننممال 

م نمثال اشنملنجالجمهو و م نجالققضم جالمخالق وت  المعالقايو  قثالاال ت م مب مالقا  مممثاالق يتال   المخالملجملزالم مفاال
ملكنننجالقالةجمماننننمال  حم المو نننماالم  نننجالق و   م نننجالجنننبالمل النتنننقحل ن نننجاالةأل القا  ننن ال نننمالملضننن الق   مصنننملالقاهمنننجالفقلنننلالق  

جال ننمال هننمالملاالق  م  نن   م ننجالمقق   م ننجالقحل ن ننجاالفننما   الق نن يالمي ننكالالق تلننمحقثالق و انينن جالاالكننلالبمقناهننماالاننمقحال
المو  مجالمولمرجالمولهمجال  قهتمالةر مهمالق  ا  ج ال.الالالالالالق  يالنيو  عالمل الخيملٍجال  مالملب مر 

ال
ال  
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البرمجيات وتطبيقات الحاسوب لتدريس مناهج  الرياضيات للثانوية العامةتوظيف 

الق مسال-رباالبمم جالقاملالالال-ك  جالق   ماال-.الل ججالم  ماال  يالملجمزر جملالال
 

 ئجالفال   الفه الق ا  الق لملال يمال ُ  الق ملنمم مثالملفقاالمهمجال و ح  القألفتماالةفه القف طالق  يالن  والف  االة ي
 ممال إ الق ملنمم مثال لي االف وتمل قالةج ر المخالمل النتم الممممعالق ملنمم مثالممبمف قالملةالماقف  جالةق ي  ملاال   هماال

ملجم الضمبجالنجاالةملفاكالقامالقامفةقف  ة زفقفالة و ماالمخاللالسالل ق  مالقحلي جالاالق مقرعالملةالمخاللالسالقضو مبم  مالةف
النملةال الض ق الةق و   ا الق و     ال م  ج الإلجنمل الق و   م ج ال  مامئل الةقاو    القا    المل  الةقق  الرارتبحلل  معال و ال

الفاقا الا الق   اج النمقبههم الق يت الق ملنمم ج القاشتالث الكمفَ لالحلل الةالقا  مممثالغري الض مهتوه  الةالا الق  مم جا اال 
ال   المخ ال   كالرج  الةق  ماج؛ القر  مس القا  مممثالة ت م مب م ال  يالثماا القممقبهج القمنع الحب قامقف رالال و   م ج

ال محالةض  ال  م ملفج. او ملال   الق تومبالق وا   يالكمال

الا القحلمامب الجملجم مث الةالال يم   ال مفري اللالس المخ الةق احق القراوا مح النم  ج الم ا المشمإثملقح   االامئل
عالممحلمقاالج ته ال  البالجاماالققألفتماالق ملنمم جالمخالم حماقثالمو  فااالكممال مفملالفملصجال  رتك زاالةذ كالض  ممالن

الج عاالةمعالقا   ال خالقأل  محالق يتال حهملال   الق شم ج.

الن ال وت   الق و انسالضيبالةمخ ال  م  مل الجملجم مثالقحلمامبالفملص م ال مفمل المللملا الق  البالمبمثضمض ج
ال  نالجمحلمامباهممثال وم   الالق مصجاالفم  البالق  نخالنوشو القنوام ه الجيهم جالميتخالمل النملكزةقالجمنوامهالملك مل

الق يتال ل الق ا مف المخ النيول  ةق المل  الميتخ المخالص مجمثال  ح م ج الن منم  الةك  كالق  نخ الملممالقحلال ئججملمهم مامب.
الجلمقنبالملل الفهم م  مثاالةامبمالق ملنممالملاالاق  البالق  نخالنمقبهم المشمكلالاالقإلبملقحقثالف متخالمل النحهملةق

ال يم    ال   ال    ال  هالقإلبملقحقث.
ال

ال  
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المدى استخدام تكنولوجيا التعليم بقسم الرياضيات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

البكلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس كنموذج 

البمم جالاملقج سال–الر ملالجخالغشريال-ك  جالق رتج جال-ف.ال ا ق  ح  الجشريالق م ايالالالالال
ال

 ننننمل الةالسالإضتننننماالإ النحننننماالق و  نننن  ال ننننمالملضنننن الماممننننمثالض ننننماالقهوم ننننمثالقا مصننننملااالةفةاال نننن قالق  حننننماال نننن 
لالا  مهننماالةاالظنن ممننمثالة ق ننيتالنننو الهبننمال ننمل ال نن هالقا القا  ممننمثالة  يننريالم ننمفا مال    اننجاالجنننلالملنتننمالق ت ل ننج

الن ن وال ؛الملصنايالق  نمو شنهمالق  ن فنالقا  ممنمثاالةمنمالقا ملفنجالمب ن رثالانملن جاالننو ال  هنمالثنمااالقا  ممنمثالق نيتالن 
ال انننم ال  احنننقال نننخ  ننن  الم مثنننمااال  م نننجالة ت م مب نننجالكانننريااالكنننم الهلنننمال ننناثريالاالاو ننن البمقننننبالقحل نننمااالةملصنننايالق و

  المنننملةااالمنننخالي؛الةق و  ننناالةمنننمذجال    م نننجالب نننن االامقبهنننجالق   نننن المنننخالق وحننن نمثال  ننن القاينننوماالق  نننماملانننم  بال
 انماالض ن الةةان  جالق جلينملالق مالمملةاقثالقحل مااالة مالق ملك زاالقألاما جالأليالال  ماالةممحالقبومم يالةقرو مفياالة مالق

المالكمقرننعالم نن وامل النليننهجنن ةا مال لننال  ميننواالالق زق ننملالقاشننملقاالةق و  نن  ال ننمالإاال ننجالم مصننملاال  ننيالقحل ننمااالق ننيت
و  ن  االةمل الالق مض ن اال نيالق ةال ا جالجنلالفم و مابالق  ة  جالقا مصملاالملثاو المبمالرالن عالجممر ال  شكالمل الج قنجالق وا االقحلا

  ن  الاالوا منجال تنعالق و ن ةسالقاكلالق  ةسالق يتالملضملزثال مام الكاريق الاالق وا ااال ا م المنخالجمقجنجالق و  ن  االجنلالإ الق
المالةا ماوهم.ملة منجالجملقجمه

 ننيتالانن قهت ال ننخال م فه الةم وة و  ننبالق و ننماقثالقحل ن ننجالاالقا حممننجالق رتجمنننجالمننخالقا  مننلالإ ننمفاال شننت لالم ننماال
ق تن حالال منلاالةقا  ن  قفالقا ق و    الةق و   الجمانومملقااالحب نقالملصناح ال ن هالقا ملفنجالبنزحق الرالنو نزملالمنخالجنملقم الإ ن

ف  ننجالئننجالق ماب ننجالق قثالق ا جمنننجالجلم   ننجالةإ اننم االة ويننماعالملضنن ننمالقا  نن الق اننمفاال  نن ال ا نننالمل نن قفالجموم نن الق رتال
 م مب نجالةالق  نمااالق وتر  نمسالملجم  ح الق رتجمنجاالامقحالمخالض نقالق و نماقثالق نيتالمش ن القا  ممنمثالةقا ملفنجالةةانمئلالق

الاال يفالق ا م مث.

ال
ال

ال  
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التوظيف االلعاب التعليمية في تدريس  مادة الرياضيات لمرحلة التعليم األساسي

الةنجبمم جالق زقالال-مل.الزن بالقا وماالق  نبالالالالال
الس بمم جالاملقجالال- ةالننننننننننننننننن.الن  مجالجشريال املالالال

 

 المننخالملبننلالنه ئهننمالقا  ننالجاالةق ننيتنُ نن الق و  نن  ال م  ننجال لم ننلالمواننمفسالجننلالقا  نن الةقاننو   الة  مصننملالق ا ئننجالقا و لنن
منخالقألاننم  بال اساالة وانناالمنن االزم  ننجاال  ننملفالجم ننإكيننمبالق و م نن القا  ممننمثالةقاهننماقثالةق ينن مكالةقرجتم ننمثال

منمال نمالضنن نقالالاالةم هنمةق  نملقالق نيتال ينو  اال  و  ن  االفم هنمالمنمال نمالمام نملالة ا  نن ياالةنتنم ال نخالاملنننالق و انل
 نملكزالمعالق و   الجلالقا   الةقاو   االةنتم الق رتك زال   القاو   .

 ننمالق و  نن  ال ولننم  يالةالق  انيننهمالةإفلننمسالق ا نن الةهلنن قالمل  نن القا ايننمثالق و   م ننجالملمه ننجالكنن اال وحنن نقالاننملقال
 جم   بال.

م نلالمننعالا  ممننمثال  ولق نمحال نمل الفمأل  نمبالق و   م نجالمننخالقرجتم نمثالقحل ن نجالاالق و  نن  االألهننمال ن فعالقاننو   الملث
 ال منيالف نالةقإلجن قعالة  نيالق وغنري قامفاالق  اقا جالاالممقر النيمف مالق  شماالقهلمففاالة مالممالنزن المخالر ااالقانو   ال

ف م ننجالالجم   ننبالجاهنننمالق و  نن  القجلمقنننبالق  ا  ننجالةق مب قن ننجالةقربومم  ننجاالةرنن المل ننماثال  ننن الق  اقاننمثالق ننيتال  مة نن 
الق ننيتال اننن االإىلال و   م ننجاال  م ننجالمهننماقثالق  لننلالة  منمل ننمالمننيفاللتنن  الإىلالق و  ننن طالقجل نن الةقنواننمحالقألنشنن جالق

 قألالمسالج رج.

االقألنشن جالماناجاالةقانو  قم نجالقا مل الن م مقال   الهت ئنجالق ا ئنجالق و   الف   القا  ملالاالق  لمفالق  اقا جالقألةىل
جالةق  ليننن جاالربومم  نننق امئمنننجال  ننن الق   نننبالاال ننن انسالقألالنننمسالمبنننمالنولننننالمنننعالل مئ نننه القإلممئ نننجالقجلينننم جالةق

عالقهينممثالخاللنالسالج نمنف متخال مظ  القأل  مبالق و   م جالاال  انسالج عالقامقفاالم ل:الق ملنمم مثالةق   نماالال
 الناا نم الج نلالق والم نالاالة نمالمنمق يتال املبالقحلامئنالةقالم   القهملفاالإىلالملذ م القألالنمساالفوان مهمالج نمااالحمينممج

ال   الفاقاوهمالةفهمهمالةقاو  مهبم.ال

  ننيالخالق رتف ن االة من  ن النننمعال فمأل  نمبالق و   م نجال تينملالمجننمفالقانمفاالق  اقان جالة ُاننّ االإىلالقألالنمسالاالصنمااال
ال منجالكممال ملج ه الجمقرعالقحل ما.قألالمسالنم م المخالقحل

و  االق  م ننبالمل النيننالمالنيننو  عٍق الق و  نن  الق رتف هننيالبننزٌحالملاماننيمالمننخالق  م  ننجالق و   م ننجالق  مبحننجاالفمننخاللالهلنن
م ال ننخالق توننمبال شننمللال ممنن ننايالقاننخالقألميننخالةقألنيننمل؛ال   ننايالق لهنن ال  ننن الاننهال الةاننملن م ؛الأل الذ ننكالن ومنن الاالق

ال   ال  ن الق والم  ال.القا اايالق  يالملصايالق  بحالقألك 
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الاألسباب األساسية التي تؤثر في التحصيل العلمي للطالب في المرحلة الجامعية لمادة الرياضيات

 بمم جالااهمال-الجملقكالق شمائال-ك  جالق رتج جالالال-مل.الحمم ال  يالاموالضيم الال
 

ق ننن  ماال  شنننملالةال  ة  نننجالق ُ ننن الق وغنننريقثالق نننيتالانننململثال  ننن ال ما نننمالقا مصنننملالكنننم وحمرثالق ي ماننن جال  ننن الق ينننمضجال
ق ا ئنننجاالالقفمفحنننجال  ننن اله نننمالجشنننا ق  مياملقا نننجاالة زقنننن الق  نننملقعالق  ملرنننيالةق  نننمئليالاالفةسالق  نننموالةقا نننماملالق نننيتال مقب

مالمل المصنننجالإذقالملفاك ننن وننن االخبةقنوشنننماالقألةجئنننجالةقألمنننملق ال ننن هالقألانننامبالك هنننمالملفثالإىلالافنننعال نننا الق و  ننن  الة زقنننن الملمه
قا شنمفالالإضن قثالق و نمنملألزمنمثاالةالققا مفاالق اشملنجالق تملةانج؛الهمهبجال ن هالق و    الُنْيه الج مااالمام ملاالاال  م جال

ال   الق     نخالقهوم يالةق  ماي.

 
 
الة في تدريس الرياضياتبعض االستراتيجيات الحديث

البمم جالااهمال–ملةجمايالال-ك  جالق رتج جال-  الق شمامحق.القماماكالملالالالال
 

ج نعالق  نمقثالالثالة ان مي  ف ال  هالق  اقانجالإىلالق و ملنن الجمرانرتق    مثالقحل ن نجالاال ن انسالق ملنممن مالالالال
السال انن ميالذ ننكالمننخاللننق  م  ننجال و ا اهننماالة وحا نننال نن قالق غننمل القاننو  االق امضننقالقانن ه الق مصننليالق وح   ننياالةال

الاهم.قرارتق    جالةم مرشجالمم زقهتمالةقاآل ال   هماالة ا ميالج عالقألم  جال و ا 
 

 
ال
ال

ال
ال

ال
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 توصيات: مؤتمر الرياضيات األول

 ت"لرياضيااادة "مدى مواءمة مفردات مناهج الثانوية العامة مناهج التعليم الجامعي في م
 ليتنز  –بالجامعة األسمرية اإلسالمية  م20/07/2017 -19المنعقد في المدة 

ثالق نننيتالخالق ومصننن ممننن ننن هالقحلمصننن جالمنننخاللنننالسالق  اقانننمثالةقألحبنننمثالةقفممنننملقثالةق  ام نننمثالجنننما  ملالننننمبزال
امنننلالمل الّلالرضانننم االنمننمال نننمالماننُصنن ل الإىلالملاجنننعالناننما:القاننن ه االةقا  نن االةك  نننمثالق رتج نننجاالةق ماننمئلالق و   م نننجاالك

ف نننالياالاقبننلالق ومالةقجلننمم ال ممننعالمممننعالق و ل نن االامقحمننجالملننملفقثالم ننم  الق ملنممنن مثال  حمم ننمالق و   منني:القاوماننط
الةق ي قفال   م ع.

 لمنهج:أواًل: ا
هتنننمالقحلم  نننجالملنممننن مثالمبلملفقانننمثالق   م نننجالق     نننجالقا  قن نننجالقا ملةمنننجالجنننما  ملالمل القاانننملاقثالمبنننمفاالق ملثاوننن الق  اقال-1

ملض نجالمنمالرانلالمننجالق  ممنجالمبىلالجم  منجم  منمنجالق  ممنجالجين مقهتمالق ن الثال  نمظملالمنخالقا نمافالق ملنممن جالفانطالق ين جالقألةال
الق  م بال   اقاجالجماملض جالقجلمم  ج.ق  منمنمثالق و    جاالةرال   لال

الم.م  الةق و   طالهلق ملنمم مثال  مملض جالق  منمنجاالةقالوشلالق رتجمنلالاال م  جال  منملالقا الإ ملقكالم  ميال-2

 ومقكننبالالمنريالق رتجمنننجاملالقا ننم  الةملاننم  بالق و  نن  االةق ننو ّ  االةق  مننلال  نن الإنشننمحالم ننم  الةفنننالقا ننمومج ننجال  ننمنال-3
اال  ا نننالال القاننو  مسمم نن المننعالق ا ئننجالقف  ننجالج اقاننجالم ماننجاالةل ننطالةقمننحجاالةمننخالفةالق و ننماالق   مننياالة و

ال  قالقألممل.

الخالق و مابالقف  جالةق  ملج جالةق  ة  جالاالإ  قفالقا م  الةج همئهم.قراولمفاالمال-4

ال   ن جالجتممننل ننن اال و نمنملالماننملاقثالمن ه الانممنن مثالق  منمننجالق  ممنجالمننمالرانلالق  منمنننمثالق وب شنت لالجلنم الال-5
لالإل نن قفالق شننتالقإلض ننمح(افملة نن :ال)قجلنن االقهل  اننجاالةضيننمبالقا   ننمثاالةق ولممننلالةق وتممننلاالةقا تمن تننماالةال

الم ج.مم جالرالالق  ام  جالق ملنقجل ن الةفام ال  وا  مثالةق مامئلالق و   م جالقحل ن جاال   المل النا اال   امشالجمجل

الق  اقايال  ماالق يا .حملق ال   االكلمنجالق م محالق زمينال  و انسالجبالإابمعالق  ةقاالنال-6

لالحبينبالخت  ن الكنخالةزقااالق و    الجو انسالماملاقثالقاو اقك جال  موا ملال   اقاجالقجلمم  نجاالالا بالقإلذ المال-7
جاالضنيفالاقانو القجلمم  نفومملقاالاال   الج قنجالقاملقا الاالق  اقاجالقجلمم  ج؛ال و منعالق لمر االة  قالممالا     ال الان

النو ال   نلالقااملاقثالجماملض جالق  منمنج.
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 ثانياً: المعلم:
 وننميال  ننن الال و ننمة الجنننلالم  نن ال ا  ننجالقا  ممننمثاالةم  نن الق ملنممننن مثاالإل  ننمحالق نن اةسالق ننيتقل نننالنننمعالمننخالال-1

القاو  قاال  هالق وا  ج.

اله .فزالقامفنجالةقا  منجالا  ميالق ملنمم مثاال ملفعالميوماالق ملةلالقا  منجال  ن مفريالقحلمقال-2

الاشمكلالق يتال مقب الم   الق ملنمم مث.قحالفاقامثالم  قن جال  مرمفال   القإبملالال-3

الرممجالةاشال ملال  م  ملال و مةسالقرارتق    مثالقحل ن جالاالق و انس.إال-4

الرممجالم وا مثالا  ميالق ملنمم مثال   الميوماالق ا  نمثاالة   الميوماالق  ة ج.إال-5

 ملنممننن مثالقال ئنننجال ننن انسالمننن   لال ملةننننم الةنيوحينننخالمل النتمننننمقالمنننخالمح نننجالق شنننهمفقثالق    نننمالا    نننلالمل تنننمحال-6
الةاملقئنال  انيهم.

المص جالجإ مفاالإض محالمج  جالق ملنمم مثال   الميوماال  ا م. ال-7

الر وزقاالجا حالق  اقاجالاال هملالملكومجملالةقنوهمئهمالاال هملالنم  مالمخالكلال ما.قالال-8

ال و ي نالاالق   الثالق ملمس جالجلالمملقضلالق و    الق  ماالةقجلمم  ج.قال-9

يفالضنناهنينال  م  ن ؛ال  الق ن ق"الةق ون انبالقاينومملاالة نمالمننمالن نملفالجنم  ممالقر ومنمفال  ن الجنملقم الق و  ننمنملةااالقال-10
النويىنال  م   المومج جالكلالق و ماقثالق وت م مب ج.

ال وامميالق شمملالةقايومملالجلم عالمتمنمثالق  م  جالق و   م ج؟قال-11

 ثالثاً: كليات التربية:
مقكننننبال  نننننملالجت  نننننمثالق رتج ننننجاالضننننيفال ملةااالإ ننننمفاالق  حننننملالاالقا ننننم  الةقاانننننملاقثالق  اقانننن جالالق ننننيتال نننن اسالمننننال-1

الق وت م مب مالةقا  ممم  ج.

الق رتج جال   القجلمنبالق  م يال املقئنالق و انساالةق رتج جالق  م  ج .ال ملك زالك  مثال-2

ال القرانولمفاالمنخ رتج جالمب ملالضمامباالهبمالمه  ام االةف  م اال و انبالق   اجاالةمينم  هت ال  نق زةن الك  جالال-3
الس.ق وا  مثالقحل ن جالاالق و ان

  الق مانننمئلالمج نننجال ت  نننجالق رتج نننجاالمنننزةفاالجل  نننلاالمهموهنننمال ننن انبالق   انننجال  ننن الصننن م جالة  نننم إنشنننمحالةا نننجالال-4
الق و   م ج.
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النتم القإل ملقفال   الق رتج جالق  م  جالمخالرالالملام  االمو   لالاالق ملنمم مثالةاملقال  انيهم.ال-5

الاتنمنمالةقاشنتالث ملجمنجاالحب نقال و نمةسالق بالمل ال تم المشمانعالق و ملجالاالك  جالق رتج جالذقثالص غجالانمم جالجال-6
الق رتجمنج.

قانننجال ننن الق اانننمسال   االقاينننومنمثالق  م  نننجالمنننخاللملجنننيالق  منمننننجالق  ممنننجاالةقحلم نننجالق  نننح جال    انننجال الق رتك نننزال  ننن ال-7
الجت  مثالق رتج ج.

الاام نن اللال  ن الق و االمل تنمحال  ننااالق ون انسالق ن نخالرملجنن الإضنم وه ال  ن الق وام ن االةكنن  كالقفنم قرانو منجالخبنال-8
الق و انسالجت  مثالق رتج جاال الاولمفاالمخالل هت .

الج. رتجمنجالقحل ن قامثالاالك  مثالق رتج جالجما مفاالةقاملقبعاالةق  ةانمثاالةقهالثالق   م جال زةن القاتوال-9

 رابعاً: الوسائل التعليمية:
لالمانننمفااال وينننه جو  انننجالنشنننمحالم منننلالانننمفاالق ملنممننن مثاالنوتنننمخالقأل  نننمبالق رتجمننننجالق و   م نننجالقاق  منننلال  ننن الإال-1

القكويمبالقا  مممثالق ملنمم ج.

جالجننابهزاال ننمل الاسالةق ت  ننمثالجم ماننمئلالق و   م ننجالقألامانن جالةقايننم  ا:ال ملبهننزاالضماننمبالمملفاننجته ننزالقانن قال-2
الق ترتةيناالة اتجالقرنرتن  االجما ايمثالق و   م جالرالالج قنجالق  ماالق  اقاي.

الم الق و   م جالقر ترتةن ج. انبال  مصملالف  جال و م  الةإنومجالق  ق ال-3

جالاال    نننلالق  م  نننينننمثالق و   م نننجالجل  نننيالصننن منجاالإلام نننجال منننملالقألبهنننزااالةق  ننن منجالق لماننننجاال  ننن  زةنننن القا اال-4
الق و   م ج.

الاو  قاالق وا  مثالق   م جال زنمفاالكلمحاالم  ميالق ملنمم مثالاالإ  محالق  اةس.قال-5

ال

ال

ال
الف.القهلممشيال  يالقفاقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتم الحمم القبه مجالمل.ف.الامال
الائ سالق    جالق وحترينجالجما  ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائ سالق    جالق   م جالجما  ملال
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