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 مقدمة

 ؟؟ وماهية التأمالت؟؟ما الدافع لكتابة التأمالت 

  ما لمسته من حكومة خادم الحرمٌن الشرفٌن )حفظها هللا( من
وعٌها التام بأهمٌة  تصمٌم المناهج المطورة ودورها فً تحقٌق 

التنمٌة الشاملة وسعٌها لخلق جٌل من المتعلمٌن قادر على مواكبة 
المعلوماتٌة ما انعكس اثره فً االهتمام بالمناهج عصر الثورة 

 المطورة فً تدرٌس الرٌاضٌات .

  للمنهج  المطور  تأمالت معلممحاولة منى ان اضع مجموعة من
لرٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً لمعلم عاش مع هذا المنهج عن 

كثب مع طالبه وراي انطباعاتهم وتفاعلهم معه  امام مصممً 
ٌمٌة قد تكون عونا لهم فً اتخاذ قرارات بشان تقوٌم المناهج التعل

 وتطوٌر المناهج.
 عرض اسلوب من لمسته لما المطورة بالمناهج إعجابً تسجٌل 

 وما الطالب لكتاب رائعة وبنٌه التعلٌمٌة المادة لمحتوى شٌق
 أو) استعد,  المفردات,  الدرس فكرة,   الدرس عنوان من  ٌحوي
 المسائل وحل تدرب,  تحدث, تأكد, تذكر, أمثلة , مفاهٌم ,( نشاط

 االلوان استخدام فً وتناسق العلٌا التفكٌر مهارات مسائل,  اكتب, 
 انجاز سهولة على الطالب تعٌن. التوضٌحٌة والرسوم واالشكال
 وما المعلم لدلٌل الرائعة  البنٌة  واٌضا. منه المنشودة االهداف

 مراجعة , الهدف)  الدرس مخطط ـ الدرس عنوان من ٌحوي
 البداٌة قبل( .  الرٌاضٌة الخلفٌة , والوسائل المواد , المفردات

(  نشاط)  التقدٌم , التعزٌز أسئلة , التعلٌم تنوٌع ,(  الٌوم مسألة)
 إضافٌة وأمثلة أمثلة مفاهٌم, , استعد  , التعزٌز أسئلة) التدرٌس. 
 تدرب)التدرٌب الشائعة, األخطاء , بدٌلة تدرٌس خطة ـ تأكد ـ (
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)  التقوٌم.  التمارٌن كتاب حلول ,( الواجبات تنوٌع المسائل, وحل
 معٌن خٌر المعلم دلٌل فً البنٌة هذه وتعتبر( سرٌع تأكد , سؤال
 منتج انتاج فً منه المرجوة االهداف وتحقٌق مهمته إلنجاز للمعلم

 الشكر فكل المشكالت مواجهة على قادر الجودة عالً تعلٌمً
 فً ٌحتسبه ان هللا ادعو الرائع العمل بهذا قاموا لمن والتقدٌر

 القٌامة ٌوم اعمالهم عظٌم
 اجل من جدٌدة اضافة الجبار العمل  هذا الى اضٌف ان احببت 

 خالل من االفضل الى به والوصول وتقوٌمه تطوٌره و تحسٌنه
 الثالث الصف رٌاضٌات منهج تدرٌس فً المتواضعة خبرتً

 وهى"  التأمالت" هذه فكانت  هـ 3313 - 3311 لعام االبتدائً
 خبرتً عن فضال , المتعلمٌن ومع المنهج مع تفاعلً خالصة
 السعودٌة العربٌة المملكة خارج الرٌاضٌات تدرٌس فً السابقة

 ومن نفسى فمن نسٌان او خطأ من كاناصبت  فمن هللا وان  فان
 وانطباعاتً وأرائً أفكاري عن تعبر التأمالت وهذى , الشٌطان

 فً االبتدائً الثالث الصف طالب مع المٌدانٌة تجربتً خالل من
 ٌأخذ ان الحد ملزمة ولٌست ,بالرٌاض األهلٌة المتقدمة المدارس

 .ٌترك او منها
 هذى مثل افكار انتاج على االهلٌة المتقدمة المدارس ادارة حث 

 .التعلٌمٌة المناهج تطوٌر فً تساعد
 على للمعلمٌن وحثهم التربوي والمشرف المدرسة مدٌر تشجٌع 

 الى بها والوصول وتطوٌرها لتقوٌمها المطورة المناهج نقد
 حتى المطورة المناهج بشان افكار من لدٌهم ما وتوثٌق االفضل
 . منها واالستفادة الخبرات هذى نقل لهم ٌتسنى

 االبتدائً الثالث الصف منهج تدرٌس فً خبرتً لنقل منى محاولة 
 الى للوصول امامهم الطرٌق العمل هذا ٌختصر فقد. زمالئً الى

 . المنشود الهدف
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 دارت هذه التأمالت حول

  مناقشة بعض المسائل والتمارٌن المعروضة والتً ٌرى المعلم بها
 بعض االشكالٌات فً كتاب الرٌاضٌات وتقدٌم حلول مقترحة

  ًالتغلب على عرض بعض االستراتٌجٌات التً اتبعها المعلم ف
 بعض الصعوبات التً واجهته عند تدرٌسه لهذا المنهج المطور

  تقدٌم بعض المقترحات إلدخالها فً بعض دروس منهج الصف
والخاصة بالمحتوى  مقدما الدفاعات التً دفعته  االبتدائً  الثالث

 إلضافة هذه المقترحات داخل النص او تعدٌلها
 سفة السلسلة اثناء عرض مقترحات تربوٌة بما ٌتناسب مع فل

 مناقشته لبعض المسائل واالمثلة المعروضة فً الكتاب
  عرض بعض األمثلة الحٌه لكٌف كان ٌعمل المعلم داخل الصف

اثناء مناقشته لمسالة ما مع طالبه  مدونا مالحظاته واستنتاجاته 
 بشأن هذه المناقشات.

 تم تدوٌن هذه التأمالت فً مجموعه من النقاط مرقمة كل نقطة 
وحدة واحدة بذاتها فً معالجتها لقضٌة ما ومع ذلك ال ٌمنع من 
ارتباط النقاط ببعضها فً التكامل المنظومى لنظرة المعلم تجاه 

 المنهج

  صور لالستشهاد بها من كال من كتاب الرٌاضٌات  بعض ال تم اخذ
للفصل  وكتاب التمارٌن وكتاب دلٌل المعلم للصف الثالث االبتدائً

 ل والثانًالدراسً االو

 

                                     

 3131 - 6-5 راويأ / محمد          
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(المتقدمةبالمدارس  االبتدائًمعلم الرٌاضٌات مع طالب الصف الثالث )  
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 ورد فً كتاب رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً  -3

فً كال من الفصل الدراسً االول والفصل الدراسً 
 الخ,..............35, 33من الصفحات  الثانً فً كال

)الفصل المقارنة بٌن االعداد  فًاستخدام لخط االعداد 
استخدام  33,31,35, 31الصفحات, و  الدراسً االول(

لخط االعداد فً عملٌة القسمة وذلك باستعمال الطرح 
, وفى مواضع مختلفة  ) الفصل الدراسً الثانً( المتكرر

 منهج الصف الثالث االبتدائً بصفة عامة .من 
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 االول(كتاب الفصل الدراسً من 32صفحة  )

 
 كتاب الفصل الدراسً الثانً(من  31 صفحة )

تم رسم خط االعداد بحٌث ان ٌرى المعلم انه اذا ما 
االعداد ٌمٌن الصفر تتزاٌد وٌسار الصفر تتناقص 
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 ,سٌكون له اعظم االثر فً بقاء اثر التعلم لهذه المعلومة
 واستخدامها فً المراحل الدراسٌة المختلفة لدى المتعلم

مستقبال من هذه المعلومة فً التعامل مع  وسٌستفٌد
االعداد الصحٌحة واالعداد النسبٌة واالعداد الحقٌقٌة فً 
دراسته الالحقة مما ٌودى الى نمو المفاهٌم لدى المتعلم 
بشكل صحٌح. والعمل بما جاء بالنظرٌة البنائٌة وحتى ال 
ٌعاكس التعلٌم الالحق التعلٌم السابق وذلك بخالف للرسم 

وض فً كتاب الرٌاضٌات معروض خط االعداد المعر
بشكل معكوس بحٌث االعداد ٌسار الصفر تتزاٌد واالعداد 

 ٌمٌن الصفر تتناقص.

 

بعض الدروس صعوبة تطبٌق راي المعلم فً  -3
 جمٌع ما ورد فً دلٌل المعلم من استراتٌجٌات

دقٌقة لكى نأخذ بكل  31تدرٌسٌه فً حصة  زمنها 
التقدٌم  )نشاط او....(  –لٌوم محتوٌاته من : مسالة ا

االخطاء  –استعد  –التدرٌس )اسئلة التعزٌز(  –
خطة  –تمارٌن أتأكد    –شرح المفردات  –الشائعة 

مسائل  -اتدرب واحل المسائل   –تدرٌس بدٌلة 
تنوٌع التعلٌم )مراعاة الفروق  –مهارات التفكٌر العلٌا 

تقوٌم  --ن( وتعلم ذاتً)الطالب المتفوق –الفردٌة( 
 ---ربط مع العلوم االخرى )تكامل المعرفة( --تكوٌنً

 المطوٌات 
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استخدام هذه االستراتٌجٌات للتغلب مما دفع المعلم الى 
( دقٌقة , وطول المنهج مقابل 31على زمن الحصة )

,وزٌادة اعباء حصص اسبوعٌا ( 5قصر الحصص )
المعلم من تقوٌم مستمر للمتعلمٌن فً اتقان المهارات فً 
كل درس فضال عن تصحٌح كال من كتاب الطالب وكتاب 

والخطط العالجٌة للطالب  االتمارٌن والمتابعة الٌومٌة لهم
 وانشطة وفعالٌات اخرى داخل المدرسة الضعاف

  لم ٌلتزم المعلم بحل جمٌع تمارٌن كتاب الطالب انما
نوع التمارٌن بحٌث تشمل مسائل أتأكد ومسائل من 

 ومسائل مهارات التفكٌر  اتدرب واحل المسائل ,
و كان دوره ٌراقب تعلم تالمٌذه وٌوجههم  العلٌا

وٌرشدهم وٌقومهم وٌعالج االخطاء وٌكشف عن 
المفاهٌم البدٌلة لدٌهم. وبعض التالمٌذ المتفوقٌن 

بأنفسهم داخل  مسائل الكتابٌفرغون من حل جمٌع 
 باتباعهم لتوجٌهات وتكلٌفات المعلم للدرس الحصه

 طالب(  31مجموعات )فصل  5الى  قسم الفصل
تعمل بشكل تعاونً وتعمل كل مجموعة على 

وبعد االنتهاء من  مجموعة من المسائل المختلفة
حل مجموعة المسائل المقررة تتبادل المجموعات 
االدوار . وتعرض كل مجموعه انجازاتها لألخرى 
مما ٌودى الى تبادل الخبرات بٌنهم )التعلم عن 

ا ٌتٌح الفرصة للمعلم لمعالجة مم طرٌق االقران(
 وتقوٌمهم .اخطاء الطالب الضعاف 
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  الدرس ٌشرع فً قراءة الدرس  إلعدادقبل تخطٌط المعلم
من كتاب الطالب قراءة فاحصة مدققه ثم بعد ذلك ٌقف 
المعلم عند ما ٌرمى الٌه المؤلف من الدرس وٌستطٌع 
 المعلم بمنتهى السهولة ان ٌوضح االفكار الرئٌسٌة وان

ٌعمل علٌها..... ثم ٌنتقل بعد ذلك المعلم الى سبل تحقٌق 
اهداف الدرس وذلك باالستعانة المباشرة بدلٌل المعلم عن 

وما به من  اٌضا طرٌق القراءة الفاحصة المدققة له
 طات ومساعدات قٌمة ال غنى عنها.انش

وعموما حٌث انك تعرفت على االهداف الرئٌسٌة للدرس 
واطلعت على دلٌل المعلم وما ٌحوى تستطٌع تولٌد افكار 

 جدٌدة  من ابداعاتك تتناسب مع مستوٌات طالبك 

  معرفة المعلم بمستوٌات طالبه وحاجاتهم والفروق
الفردٌة التً بٌنهم تتٌح له تصمٌم درس ٌناسب حاجاتهم 
التعلٌمٌة وبما ال ٌتعارض مع اهداف الدرس وٌتٌح له 
هذا التصمٌم ان ٌأخذ من دلٌل المعلم ما ٌحتاجه او ٌترك 

 بعضه او ان  ٌذهب الى مصادر تعلٌمٌة متعددة 

أسطوانات و الدورٌاتو  ت ,ومتنوعة مثل الن
 ...............الخ وذلك من اجل تحقٌق االهدافتعلٌمٌه

 المنشودة.

  ركز المعلم عند تدرٌسه على "التدرٌس المباشر" , والتعلم
المتمركز حول المتعلم وذلك بتخصٌصه عشر دقائق على 

وبقٌة الحصة  االكثر فً شرح ومناقشة مضمون الدرس
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عبارة عن انشطة مختلفة للمتعلمٌن ودوره كان موجه 
 وراعى لعملٌة التعلم. ومرشد 

  استخدم المعلم امثلة وانشطة تالئم طالب صفه ,فاستخدم
حتى وان كانت  اقرب األمثلة لدٌهم لشرح فكرة الدرس

هذه االمثلة واالنشطة لم ٌتضمنها دلٌل المعلم او كتاب 
 الطالب.

 علم النماذج والمجسمات والصور و قطع دٌنز استخدم الم
 , العٌنات, بعض االشٌاء من البٌئة 

المحلٌة.................الخ كان لها اثر كبٌر مع المعلم فً 
اختصار الوقت والجهد واٌصال خبرة مباشرة الى المتعلم 

 مما سهل تحقٌق االهداف المنشودة.

 ن )كمبٌوتر استخدم المعلم وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة م
- تعلٌمًفٌدٌو  –نت  -شرائح –جهاز عرض  –

...................الخ( من اجل تحقٌق االهداف وكان لها 
اختصار الوقت والجهد وسرعة اٌصال  فًاثر كبٌر 

 .الخبرات الى المتعلمٌن
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الحظ المعلم فً كال من دروس خطط حل المسالة  -1
فً كتاب ومهارة حل المسالة واستقصاء حل المسالة 

رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً فً كال من الفصل 
 الدراسً االول والفصل الدراسً الثانً

 االكتفاء بمسالة واحدة فقط عند عرض الدرس 

  31تخصٌص حصه واحده فقط)زمن الحصة الواحدة 
 دقٌقة( عند عرض هذى الدروس

  عدم وجود مساحات كافٌة لحل مسائل "اتدرب على
"اتدرب على الخطة "  او "اختار خطة من المهارة"  او 

الخطط المبٌنة ألحل المسالة" فً كال من كتاب 
 فً للصف الثالث االبتدائً الرٌاضٌات وكتاب التمارٌن

 .الفصل الدراسً االول والفصل الدراسً الثانً 

بالرغم من اهمٌة هذه النوعٌة من  المسائل وفقا لفلسفة 
ة مهارات التفكٌر العلٌا السلسلة حٌث انها تعمل على تنمٌ

احكام  لدى المتعلمٌن من تحلٌل وتركٌب  وتقوٌم واصدار
وتكسب التالمٌذ مهارة تنظٌم افكارهم وكٌفٌة التخطٌط لحل 

تكسبهم أي مشكلة قد تواجههم بأسلوب علمً منضبط و
الثقة بالنفس ,والتدرب علٌها منذ الصغر سٌخرج جٌل من 
المتعلمٌن قادر على مواجهة المشكالت مما ٌعود بأثره على 

 المجتمع بالكامل. 

  وٌرى المعلم ان "الحصه الواحدة" ال تكفى
لتدرٌس هذه النوعٌة من المسائل طبقا لما هو 
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وٌقترح المعلم على سٌادتكم  مقرر فً دلٌل المعلم
عدد الحصص المخصصة لخطط حل تزوٌد 

 ٌقترح المعلم حصتٌن على االقل(المسالة.)
 عدم االكتفاء بمسالة واحدة  ٌقترح المعلم اٌضا

 مسالة اضافة الٌها و فقط عند عرض الدرس
اخرى تناقش فكره اخرى فً نفس الموضوع 
حتى ٌألف المتعلم هذه النوعٌة من "خطط حل 
المسالة" وحتى تعمل على تثبٌت المعلومات 
داخل اذهان المتعلمٌن وٌكتسب المهارة فً حل 
هذى النوعٌة من المسائل التً سترافقه خالل 
دراسته للمناهج المطورة  خالل مراحل دراسته 

 المختلفة.

 طط حل المسالة"  ومهارة حل المسالة فً "خ
واستقصاء حل المسالة ال توجد مساحة كافٌه 
لحل المسالة مما ٌدفع المتعلمٌن الى التذمر 
والضٌق والضجر داخل الصف الدراسً مما دفع 
المعلم الى توزٌع اوراق مطبوعة علٌها هذا 
 النموذج ولصقه بكتاب الطالب لحل المسائل فٌها

عة هذا النموذج اسفل كل المعلم طباٌقترح 
"مسالة" فً كال من كتاب الطالب وكتاب 
 التمارٌن  وتوفٌر مساحات داخل الكتاب عن

طرٌق زٌادة عدد الصفحات او حذف المسائل 
سب المتعلم مهارات تكٌالمكررة الفكرة حتى 

تنظٌم افكاره وتحدٌد كال من المعطٌات 



 04  

 8200085850حممد الزاوي :ت                            ابتدائية املتقدمة االهلية
 

والمطلوب واختٌاره للخطة المناسبة بما ٌتناسب 
 .مع معطٌات المسالة 

 
 اتحقق احل اخطط افهم

............... 

............... 

............... 
.............. 

.............. 

.............. 

.............. 
............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............... 

............... 

............... 
.............. 

 

 من خطط حل المسالة )نموذج مقترح ٌوضع اسفل كل مسالة

 (فً كال من كتاب الطالب وكتاب التمارٌن حتى ٌحل المتعلم فٌه 
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 اتحقق احل اخطط افهم

 المعطٌات:...........
..................... 
..................... 
..................... 
.................... 
................... 

 المطلوب............
..................... 

...................... 
 .................؟؟..

اختٌار خطة 
مناسبة من 

الخطط 
 المعروضة فً

 الكتاب
او أي خطة 
اخرى حتى 
وان لم ٌنوه 
عنها الكتاب 
تستطٌع ان 

فً  تصل بنا
النهاٌة الى حل 

هذه المسالة 
التً نحن 

 بصددها

توضٌح 
 خطوات

 حل
 المسالة

 والوصول
 الى الناتج

 النهائً
 
 

كٌف لً ان 
أتأكد من 

صحة 
 إجابتً

بأجراء 
بعض 

 الخطوات
 او العملٌات
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ورد فً كتاب رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً الفصل  -3
"مهارة حل المسالة"   الدراسً االول فً كال من الدروس

وكانت فكرة الدرس "استعمل الخطوات    53,ص 33ص 
وٌرى المعلم ان ادراج الخطوات  االربع لحل المسالة  "

االربعة تحت فكرة الدرس موضوعه بٌن قوسٌن بنفس نمط 
 خط كتابة "فكرة الدرس" سٌكون له اثر كبٌر فً بقاء اثر

 ت وٌعتاد علٌها . الخطوا المتعلم ذهن فًالتعلم وحتى تثبت 

 وٌقترح المعلم ان تكون بهذا الشكل

 فكرة الدرس "استعمل الخطوات االربع لحل المسالة  " 

التحقق(         تدرج اسفل  –الحل  –التخطٌط  –) الفهم 
 فكرة الدرس بنفس نمط الخط
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 االبتدائًكتاب رٌاضٌات الصف الثالث  فًورد  -5
سؤال رقم  31ص  الفصل الدراسً الثانً 

 ..؟؟.....33

الشكل  فً"قسم مكعب الى نصفٌن , كما هو موضح 
 ادناه . فما اسم المجسم الناتج؟ 

 

 
ٌرى المعلم انه سٌنتج من التقسٌم مجسمٌن على شكل 

 متوازي مستطٌالت
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 "اضالع متوازي"دلٌل المعلم هو  فً الوارد الحل
االطالق بل هو  لىعاالضالع لٌس مجسم  ومتوازي,

 . مستو شكل

 31ورد فى كتاب دلٌل المعلم ص 

 

 
 االبتدائًكتاب رٌاضٌات الصف الثالث  فًورد  -6

 السؤال هذا...؟؟ 39ص الثانً الدراسًالفصل 

ترٌد سارة ان تشترى بالونات لحفلتها. فاذا  9رقم 
صدٌقات  1من صدٌقاتها لها من المدرسة ,و 6دعت 

خالتها. فكم بالونا سوف تشترى  وابنتًمن جٌرانها 
 ؟؟بالونٌن ستأخذاذا كانت كل واحدة منهن 



 20  

 8200085850حممد الزاوي :ت                            ابتدائية املتقدمة االهلية
 

 

 .... لمسالةاه ٌرى المعلم ان حل هذ

 شخص33=  3+1+6ما دعتهم ساره لحضور الحفل = 

 x 3  =33 33اذن ما سوف تشترٌه من البالونات = 
 بالون

 بالون 33اجابه هذا السؤال ان  معلمدلٌل ال فًورد 

 بالونٌنكما لو ان ساره سوف تشترى لنفسها اٌضا 

 .............؟ولكن ٌفهم من السؤال

ستأخذ  منهنفكم بالونا سوف تشترى اذا كانت كل واحدة 
 بالونٌن؟؟

صدٌقاتها من  6تشٌر فقط الى كال من " "منهنان كلمة 
خالتها  وابنتًصدٌقاتها من جٌرانها ,1المدرسة , و

 33الى  أيحال من االحوال الى ذاتها  بايشٌر ت,وال
 شخص فقط ال غٌر.
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ان كلمة "منهن" تشٌر الى جمٌع  ٌفهم البعضوقد 
الى ساره  باإلضافةسوف تحضرن الحفل  الالتًالفتٌات 

 بالون كما ذكر المؤلف 33ذاتها وٌكون الناتج هنا 

 وحتى ال نثٌر البلبلة داخل اذهان طالبنا

 اقترح على سٌادتكم ادراج جملة

 "علما بان ساره سوف تشترى لنفسها اٌضا بالونٌن"

 
ورد فً كتاب التمارٌن فً رٌاضٌات الصف  -2

 الثالث االبتدائً للفصل الدراسً الثانً 

 .......................3رقم  ةمسال36ص

احتفظ احمد ببعض القطع المعدنٌة فً اثناء رحلته الى 
قطع من البحرٌن  5عدة دول خلٌجٌة . فاحتفظ ب 



 23  

 8200085850حممد الزاوي :ت                            ابتدائية املتقدمة االهلية
 

قطع من الكوٌت ,وضعف عدد القطع السابقة من 9و
, فما عدد القطع التً  13قطر. فاذا كان عدد القطع كلها 

 احتفظ بها من قطر؟

" وضعف عدد القطع السابقة من  ٌرى المعلم ان جملة
 قطر" زائدة

 فقد ٌفكر الطالب بهذا الشكل عند اجابته لهذا السؤال
 ةقطع 31=  9+  5عدد القطع السابقة = 

 ضعف عدد القطع السابقةعدد القطع التً احتفظ بها من قطر = 
)هذا المعطى ٌختص اختصاصا مباشرا بالمطلوب فقد ال 

 زائده(ٌعتبرها المتعلم معطٌات 

 قطعة 36=  31× 3اذن عدد القطع = 
المعلم ما فائدة جملة فاذا كان عدد  سٌخبر المتعلماذن 

احتفظ بها من  التً,فما عدد القطع   13القطع كلها 
 ؟؟؟؟قطر

وهذا المعطى "فاذا كان ...............فما عدد القطع 
 احتفظ بها  من قطر ؟؟ التً

 لمسالةعند حل ا انك البد ان تستخدمهبٌوحى  
مستخدما فاذا  كالتالً اخروهنا ٌحل طالب اخر بشكل 

 الخ...كان عدد القطع
 (5+  9)-13احتفظ بها من قطر =  التًعدد القطع 

                                         =13 – 31  
 قطعة 36=                                         
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وٌقترح المعلم حذف عبارة "وضعف عدد القطع 
اثناء  ثٌر بلبلة لدى المتعلمتالسابقة من قطر" حتى ال 

 .تخطٌطه لحل المسالة

 
من كتاب  315,ص 313فً درس التماثل ص  -9

رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً الفصل الدراسً الثانً 
تم ادراج تعرٌف واضح لمحور التماثل  ٌرى المعلم انه لو 

تضئ   اضاءاتسٌكون بمثابة  "نشاط عملً"بعد فقرة 
التذكر  فًوتكون عونا  له  للمتعلم طرٌقه فً هذا الدرس
مطوٌاته لتساعده على   فًوالفهم  , وٌضع هذا التعرٌف 

وسٌكون لها  تنظٌم افكاره وسهوله استرجاع المعلومات.
 .عملٌة التعلم فًاعظم االثر 
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 المعلم ادراج هذا التعرٌف لمحور التماثل ٌقترح

"محور التماثل" : هو المستقٌم الذى ٌقسم الشكل الى 
شكلٌن متماثلٌن )متطابقٌن( ,بحٌث ٌكون صورة هذا 

 .نفس الشكل والشكل باالنعكاس فً هذا المستقٌم ه
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من  319فً درس عرض البٌانات وتفسٌرها ص -3
رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً للفصل الدراسً كتاب 
  الثانً
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 عرف المؤلف البٌانات بما ٌتناسب مع عمر المتعلم

علومات ٌمكن م هًالبٌانات :  كالتالًوكان التعرٌف 
 عرضها فً رسوم بٌانٌه

امكانٌة تعدٌل هذا التعرٌف قلٌال بما ٌتناسب وٌرى المعلم 
ما ٌنعكس اثره بلدى المتعلم و مع تنظٌم وتسلسل االفكار

 لدى المتعلم المعرفٌةواتساق البنٌه  الوحدة باقًعلى 

 :  كالتالًٌقترح المعلم تعرٌف البٌانات 
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 معلومات ٌمكن عرضها جدولٌا وبٌانٌا هًالبٌانات : 
 لقراءة ما بها من معلومات .

وفى  جداول فًمعلومات ٌمكن عرضها  هًاو            
 .رسوم بٌانٌه حتى ٌسهل قراءة ما بها من معلومات

تنظٌم البنٌه  فً" سٌساعد الجداولادخال كلمة "ي ا 
لدى المتعلم وتسلسل وترابط المحتوى فلقد  المعرفٌة

هذا الفصل كال من "لوحة االشارات"  فً المؤلف عرض
وعند عرض  لوا, "لوحة التمثٌل بالرموز" وكالهما جد

تم  333فً درس التمثٌل باألعمدة ص االبٌانات بٌانٌ
التمثٌل  فً" )لوحة االشارات( ولااالستفادة من "الجد

  باألعمدةوالتمثٌل  البٌانً

طبقا لما تشٌر الٌه  فحتى ٌكون المحتوى مترابط ومتسق
ٌكون من المفٌد ادخال كلمة  "فلسفة السلسلة"

وتوضٌح الهدف من  تعرٌف البٌانات. فً"الجداول" 
فً ذات  رسوم بٌانٌة فًجداول او  فًوضع البٌانات 

 .التعرٌف 
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 االبتدائًكتاب الرٌاضٌات للصف الثالث  فًورد  -31

 9تمرٌن رقم  312ص  فً الثانً الدراسًالفصل 
 ؟؟السؤال هذا.. 

اختٌار من متعدد : اذا كانت اطوال هذه المستطٌالت 
تتزاٌد حسب النمط الموضح ادناه , فكم سٌكون طول 

 ؟التالًالمستطٌل 

                                                                                                                

 سم 31     سم      3سم       6سم        3
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 سم 32وكانت اإلجابة فً دلٌل المعلم هً رقم أ( 

 
سم الى  3زاد طوله من  الثانًٌرى المعلم ان المستطٌل 

 عن المستطٌل االول مس3بمقدار  أيسم 6
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سم اى  3سم الى 6والمستطٌل الثالث زاد طوله من 
 عن المستطٌل الثانى سم 1بمقدار 

سم اى  31سم الى 3والمستطٌل الرابع زاد طوله من 
 عن المستطٌل الثالث  سم 3بمقدار 

 )الخامس( سٌزداد طوله  التالًاذن المستطٌل 

 طبقا لهذا النمط عن المستطٌل الرابع  سم 5بمقدار 

 سم أي رقم ب 39=  5+  31  اإلجابةاذن تصبح 
 ولٌس رقم أ كما وردت فً اجابة دلٌل المعلم

كتاب  فًعند تعرضً لدرس االنماط الهندسٌة  -33
 للفصل الدراسً الثانً 3,  3رقم  32التمارٌن ص 

  3رقم
مضلعا ,فكم  39اذا وسعنا هذا النمط حتى اصبح لدٌنا 

 شبه منحرف سٌظهر؟
 3رقم 

مضلعا ,  33اذا وسعنا هذا النمط حتى اصبح لدٌنا 
 فكم شبه منحرف سٌظهر؟
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ب ال ٌستطٌعون تمٌٌز شبه الحظ المعلم ان بعض الطال

وذلك لعدم التعرض  الهندسٌةمن بٌن االشكال منحرف 
 الذ لشبه المنحرف اثناء دراسة االشكال المستوٌة

 المعروفةٌرى المعلم ادراج معظم االشكال المستوٌة 
المربع والمستطٌل  مثل تفصٌلًبشكل  والمشهورة

,المثلث  االضالع وشبه المنحرف ومتوازيوالمعٌن 
الساقٌن  المتساويالمختلف االضالع , والمثلث 

صورة  فً الدائرةواالضالع ,  المتساوي,والمثلث 
رسوم واشكال هندسٌه بحٌث توضح للطالب معلومات 
اكثر وضوحا عن الشكل بما ٌتناسب مع المسائل 

 كتاب التمارٌن فًالمعروضة 
مثال : رسم للمربع : ٌوضح ان زواٌاه قائمة 

 واضالعه جمٌعها متساوٌة , 
رسم لشبه منحرف : ٌوضح انه رباعً فٌه ضلعان 

  متوازٌان واخران غٌر متوازٌان
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ولٌس الغرض من هذه الرسوم التعرض لدروس اكبر 
ولكن الغرض  التوازيمن مستوى الطالب مثل 

ى لد لًعقهذه الرسوم تكوٌن تصور من  األساسً
تخٌله تخٌال  فًعن هذا الشكل بما ٌساعده  المتعلم

 .صحٌحا واضحا 
حل المسائل  فًستفٌد المتعلمٌن اٌضا هذه الرسوم 

 39كتاب التمارٌن ص فً والمساحةالمتعلقة بالمحٌط 
, واٌضا فً اٌجاد  من الفصل الدراسً الثانً 33,ص 

 محاور التماثل لألشكال الهندسٌة.
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فً تمارٌن درس  13ص ورد فً كتاب التمارٌن  -33

 الثانً الدراسًللفصل  1التمثٌل بالرموز السؤال رقم 

من كل نوع من  اكثرأم  أكٌاس 6"هل ٌبٌع المتجر 
 انواع الحبوب؟؟؟؟؟؟"

 
 ووردت االجابة فً دلٌل المعلم "بنعم"
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 ..ٌرى المعلم ان السؤال 

من كل نوع من انواع  اكثرأم  أكٌاس 6هل ٌبٌع المتجر
 الحبوب؟؟؟

أكٌاس  6ان االجابة "بنعم" تشٌر الى ان المتجر ٌبٌع 
وهذه العبارة فعال تنطبق من كل نوع من انواع الحبوب 

اكٌاس من العدس ولكن  6على "العدس" فالمتجر ٌبٌع 
 33ال تنطبق على "الفول" و "االرز" ,فالمتجر ٌبٌع

 6اكثر من  كٌس من االرز أي 39كٌس من الفول و
اإلجابة الواضحة لهذا السؤال وٌرى المعلم ان اكٌاس 

 صبح...ت

اكٌاس من العدس واكثر من ذلك من كال  6"ٌبٌع المتجر 
 من الفول واالرز"

 ونعلم ان السؤال االستفهامً بهل ؟؟؟ اإلجابة علٌه تكون



 36  

 8200085850حممد الزاوي :ت                            ابتدائية املتقدمة االهلية
 

 "بنعم" او "ال"

اقترح على سٌادتكم تغٌر تركٌبة السؤال من جدٌد لذلك 
ٌتوافق مع المعطٌات الواردة فً لوحة التمثٌل  بما

 .وبما ال ٌودى الى التباس لدى المتعلم الرمزي

 13ص  الفصل الدراسً الثانً ورد فً كتاب تمارٌن -31
تمثٌل ألعمدة راسٌة تحت عنوان " المدن المفضلة  فً

كال من المدن  األفقًلقضاء اإلجازة" ومثل العمود 
ابها على الترتٌب من الٌمٌن األتٌة: جدة , مكة, الدمام , 

وكان  ومثل العمود الراسً عدد االشخاص الى الٌسار
 !!!السؤال الثانً فً الفقرة ما المدٌنة االكثر تفضٌال؟؟؟؟

 واإلجابة هً "أبها"

 

 

: لوحة التمثٌل باألعمدة ٌرى المعلم ان هذى اللوحة 
وما تحمله من بٌانات  "المدن المفضلة لقضاء االجازة"
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 ارسال رسالة الى ابنائنا المتعلمٌنومعلومات ترمى الى 
 بأن "مدٌنة" أبها اكثر تفضٌال من مكة ومن ثممفادها 

 .فهً تحثهم على ذلك ولو بشكل غٌر مباشر

 على المتعلمٌن السلبى ولقد الحظ المعلم اثر هذى اللوحة
 فً تكوٌن اتجاهاتهم ومٌولهم.

"مدٌنة اخرى" مثل  باياستبدال "مكة" ٌرى المعلم  الذ
 المنورةالمدٌنة  اٌضا الرٌاض................الخ بخالف

أي  مقارنه أيال توضع  فً  المنورةاو المدٌنة  فمكة,
نربى  التفضٌل. حتىمن ناحٌة  مدٌنه اخرى باي كانت
والغٌرة  نا على تعظٌم بٌت هللا الحرام منذ الصغر.ءابنا

 تنا االسالمٌة.امقدسعلى 

 

 

 

  قام المعلم بعمل مراجعة سرٌعة على درس -33

 "خطة حل المسالة بإنشاء قائمة"

من كتاب رٌاضٌات الصف الثالث االبتدائً  333ص
للتأكد من اتقان الطالب لخطة حل  الفصل الدراسً الثانً
هذا التمرٌن من  بإعطائهمفقام  المسالة بإنشاء قائمه

 دلٌل المعلم

 مسالة
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لدى دالل قفازات : حمراء وصفراء وخضراء , وقبعتان 
: زرقاء وبٌضاء , ووشاحان : أحمر وأبٌض. ما عدد 
الطرق المختلفة التً ٌمكن لدالل ان ترتدى بها قفازا 

 وقبعة ووشاحا؟

 
 من الوقت للتفكٌر فً حل المسالة هواعطى الطالب بره

 وتنظٌم افكارهم وطلب منهم اال ٌتسرعوا فً االجابة

 وبعد انتهاء فترة االنتظار اختار المعلم طالبا عشوائٌا

لإلجابة على السؤال من طالب الصف الثالث االبتدائً 
فدار هذا الحوار بٌن المعلم وبٌن   بالمدارس المتقدمة

مع تماما  متفاعلوكان جمهور المتعلمٌن  تركى  الطالب
  التعلٌمً هذا الحوار

 ٌستطع االجابةبعد مرور فترة قصٌره لم : تركى

 استشعر المعلم ان الطالب مرتبك 

 ؟؟؟المسالة أالمعلم: هل تستطٌع ان تقر

 : نعم تركى

 : ٌشرع فً قراءة المسالة تركى

 المعلم: ماذا فهمت من المسالة؟؟؟!!
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حمراء وصفراء و  ثالث قفازات :ان دالل تمتلك  تركى
 ازرق وابٌض حانازرقاء وبٌضاء ووش خضراء وقبعتان

ٌمكن لدالل  التً المختلفةوالمطلوب اٌجاد عدد الطرق 
 .معا ان ترتدى قفازا وقبعه ووشاح

 المعلم : احسنت

 ما خطتك لحل المسالة؟؟!!اذن  المعلم: 

 : مرتبك تركى

 المعلم : ٌمكنك االستعانة بمطوٌاتك

 ٌهاا: مخرجا مطوٌاته ومراجعا تركى

 انشاء قائمة: ٌمكن عن طرٌق   تركى

بالرغم من انه توصل انها  ٌعجز عن انشاء القائمة تركى
 ستحل عن طرٌق انشاء قائمة 

 (فً سجالته )المعلم ٌدون مالحظه 

المعلم : من ٌدل تركى على فكره تساعده فً حل 
 ؟؟؟!!!!المسالة

 ) بعد  مرور برهة قلٌلة من الوقت(

لكى ٌشارك  من بٌن المتعلمٌن "مشعل" ٌختارالمعلم : 
 فً الحوار والنقاش

 مشعل : ممكن عن طرٌق حصر الترتٌبات المختلفة
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 المعلم : رائع مشعل

.. وٌرفع ٌدٌه إلعطائه استأذى ٌا تذكرت: االن تركى
   لإلجابةفرصة 

 (اخرى ) المعلم ٌدون مالحظه

 المعلم ٌشٌر الى تركى مرة ثانٌة

 المختلفةاستطٌع ان اشرع فً عمل الترتٌبات تركى : 
 ....لكى احصر الطرق المختلفة الٌك هً

 

 

 

 

الطرق التً ٌمكن لدالل ان ترتدى بها  الترتٌب
 قبعه و قفازا ووشاح

 وشاح احمر قبعه زرقاء قفاز احمر 3
 وشاح ابٌض قبعة زرقاء قفاز احمر 3
 وشاح احمر قبعة بٌضاء قفاز أحمر 1
 وشاح ابٌض قبعة بٌضاء قفاز أحمر 3
 وشاح احمر قبعه زرقاء اصفرقفاز  5
 وشاح ابٌض قبعه زرقاء قفاز اصفر 6
 وشاح احمر قبعة بٌضاء قفاز اصفر 2
 وشاح ابٌض قبعة بٌضاء قفاز اصفر 9
 وشاح احمر قبعه زرقاء قفاز اخضر 3
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 المعلم: رائع تركى

المعلم : من ٌستطٌع ان ٌتحقق من صحة اجابة 
 تركى؟؟!!

 )ٌختار المعلم عبد الهادي للمشاركة فً الحوار والنقاش(

نالحظ فً حل تركى انه تم حصر جمٌع  -3: عبد الهادي
)ضرورٌة هذه النقطة فً التحقق  الترتٌبات الممكنة

طرق مختلفة دون ان تتكرر  31فربما طالب ٌعد 
تتكرر. اال انك طرق لم  31وٌخبرك ان حله صحٌح الن 

جمٌع الترتٌبات المختلفة وعلى بعد تخبره انك لم تحصر 
ترتٌب  33ذلك لم تصل بعد الى الحل الصحٌح وهو 

 (مختلف

نالحظ انه لم تتكرر أي من الترتٌبات   -3             
المختلفة للطرق التً ٌمكن لدالل ان ترتدى بها قبعة 

 وقفاز ووشاح معا

 اذن هذا الحل صحٌحعبد الهادي : 

 )التحقق من صحة الحل(

  رائع عبد الهادي المعلم : 

 وشاح ابٌض قبعة زرقاء قفاز اخضر 31
 وشاح احمر قبعة بٌضاء قفاز اخضر 33
 وشاح ابٌض قبعة بٌضاء قفاز اخضر 33
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وان  جمٌع الطرق الممكنة ناحصر المعلم : الحظوا اننا
ال تتكرر . حسنا لقد تحققنا من هذه الترتٌبات المختلفة 

 صحة حلنا

 المعلم : من ٌستطٌع ان ٌحل بطرٌقه اخرى؟؟!

 ٌختار المعلم ابراهٌم

 ابراهٌم: استطٌع عن طرٌق استخدام جدول الضرب

 طرٌقة 33=  3× 3× 1ابراهٌم : 

 طرٌقه 33=  3× 1ابراهٌم : 

ٌقه اخرى بخالف المعلم : من ٌستطٌع ان ٌحل بطر
 الضرب؟ وٌشٌر الى ناٌف

 ناٌف : استطٌع ان احصر الترتٌبات عن طرٌق 

 فروعها " وعد "انشاء شجرة

لحصر الترتٌبات  التالمٌذ سبق تعلمها بدٌله )استراتٌجٌة 
عن طرٌق هذا الرسم  من اعداد المعلم المختلفة

التوضٌحً واتفق مع المتعلمٌن على هذا االسم للخطة 
 فًتم وضعها وهذه االسهم تمثل فروع للشجرة ومن هنا 

 ( وعد فروعها "المطوٌات تحت اسم "انشاء شجرة 
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الحظ المعلم ان الطالب تركى لم ٌستطع حل المسالة 
توصل الى انها ستحل عن طرٌق انشاء  انه بالرغم من

 قائمة

بحصر الترتٌبات المختلفة تذكر كٌف  زمٌلهوعندما ذكره 
ٌحل المسالة وٌصل الى عد جمٌع الطرق الممكنة بنفسه 

 لحل المسالة.

وعلى ذلك طلب المعلم من الطالب التعدٌل فً مطوٌاتهم 
 بحٌث تشمل فكرة هذا الدرس "خطة حل المسالة" 
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"احل المسالة بأنشاء قائمة تعتمد على حصر الترتٌبات 
 المختلفة"
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 لذا ٌقترح المعلم على سٌادتكم تعدٌل فكرة الدرس من

 بإنشاء"احل المسالة    الى "احل المسالة بأنشاء قائمة"
 الترتٌبات المختلفة" قائمة تعتمد على حصر

وقد الحظ المعلم ارتفاع مستوٌات المشاركات 
)تلقى استجابات من الطالب تدل على الفهم النوعٌة

 عدد المشاركٌن(زٌادة ) الكمٌه العمٌق ( والمشاركات
 وذلك بعد ربط انشاء القائمة بحصر الترتٌبات المختلفة.

مر الطالب من عدم وجود مساحة ذالحظ المعلم ت -35
كال من كتاب  فًكافٌة لإلجابة على بعض التمارٌن 

فً  االبتدائًالرٌاضٌات وكتاب التمارٌن للصف الثالث 
 الفصل الدراسً االول والفصل الدراسً الثانً 

على سبٌل المثال ال الحصر فً كال من الصفحات 
  فًالفصل الدراسً الثانً( من )  339, 331,335
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 فً كتاب التمارٌن الفصل الدراسً الثانً 13ص 

 

 
 
 

 ٌقترح المعلم توفٌر مساحات كافٌة لإلجابة على كل 
 التمارٌن المكررة الفكرة. التمارٌن مع حذف بعض
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  9كتاب الرٌاضٌات تمرٌن رقم  فً 339ورد ص   - 35
امثل البٌانات باألعمدة , ثم اكتب  الفصل الدراسً الثانً

 جملة اصف بها هذه البٌانات

 االلوان المفضلة لدى المعلمٌن
 االشارات الطعام

  االبٌض
  االخضر
  االزرق

 
مستساغ بالرغم من سهولة حله  بدا للمعلم ان التمرٌن غٌر

 وتمثٌله باألعمدة االفقٌة او الراسٌة

 وٌتعارض مع نظرٌة "اوزابل" فً التعلم "ذي المعنى"
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معنى  اانه لكى ٌكون التعلم ذ "أوزوبل" حٌث ٌؤكد
البد من اتساق المعلومة لدى المتعلم بشكل منظومً 

وان تكون قرٌبه  ببنٌته المعرفٌة افٌستطٌع ان ٌربطه
 الحظ المعلم ان لوحة جدول االشاراتقد و .من بٌئته

 لدى المعلمٌن" المفضلة"االلوان تحمل هذا االسم 
واالخضر فتوقع ان تحتوى على الوان مثل : االحمر 

اللوحة  فً فوجئلكن المعلم  واالبٌض..............الخ
بوجود العمود االول وفى مقدمته خانه "للطعام" 

 ابٌض واخضر وازرق  واسفلها الوان االطعمة
 ذات اللون االزرق األطعمة ماهًفً  الطالب واحتار
 ؟؟؟!!!!!ٌفضلها اكثر عدد من المعلمٌن والتً

 معلم طبقا لهذا الجدول( 33)حوالى 
بٌنما استساغوا االطعمة ذات اللون االبٌض مثل 

وذات اللون  الجبن......الخ( – الزبادي –)اللبن 
 االخضر مثل )الجرجٌر والفلفل والخضروات.....(

التمرٌن كتمرٌن وانما على  على فالمعلم ال ٌعترض
)لٌس لها معنى( احتوائه على معلومات غٌر مترابطة

وان كان المؤلف ٌهدف  وغٌر مرتبطة بحاجات المتعلم
"كٌفٌة تمثٌله لهذى  فًفقط الى قٌاس قدرات المتعلم 

ٌرى المعلم انه كلما كانت هذه و  "باألعمدةالبٌانات 
والمعلومات المراد تمثٌلها باألعمدة او حتى  البٌانات
 قراءتها 

كلما زادت مرتبطة بحاجات المتعلم ولها معنى وقٌمة 
 تعلم له معنى.الدافعٌة للتعلم وكلما اصبح ال
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 فً 91فً درس الزمن :قراءة الساعة ص  -36
الحظ كتاب الرٌاضٌات فً الفصل الدراسً الثانً 

 الرقمٌةالمعلم ان المؤلف عرض كال من الساعة 
الحظ المعلم ان فقرة استعد  العادٌة. وقدوالساعة 
 عرضت لم تتطرق لكال من هذه اللفظات التًواالمثلة 

اثناء تناول  خمسة ,إال إال عشرة,  إال ربع, إال ثلث
فمثال كان من  .موضوع الزمن وكٌفٌة قراءة الساعة

ٌوضح ان الساعة  الممكن تزوٌد المتعلمٌن بمثال
ٌمكن ان   )الثامنة وخمس واربعون دقٌقة( 9:35

 تقرأ بشكل اخر كالتالً )التاسعة اال ربع(
 ......وهكذا.....
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لشرح بعض  صفحة كاملةٌقترح المعلم ادراج لذا 
 االمثلة عن طرٌق استخدام هذه اللفظات

 إال ثلث و إال ربع و إال عشره و إال خمسه
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لكى ٌستطٌع المتعلم ان ٌعبر عن الساعة بطرق 
مختلغه مما ٌثرى من معلومات المتعلم فضال عن انها 

 .لهمعلومات حٌاتٌه ماسه 
ورد فً كتاب تمارٌن الصف الثالث االبتدائً  -32

 1تمرٌن  13الفصل الدراسً الثانً ص 
"عزم راشد ان ٌنجز المهام التالٌة هذا الٌوم: الذهاب 
الى مكتب البرٌد ,ثم المكتبة ,ثم البنك ,ثم زٌارة 
صدٌقه سعد. ما عدد طرق ترتٌب اولوٌات هذه 

 المهام؟

 
ٌقترح المعلم حذف هذا التمرٌن ألنه فوق مستوى 

الصغار , ان  لمٌنالمتعالطالب ,وٌودى الى احباط 
 ترتٌب مختلفة تصٌب المتعلم الصغٌر بالملل 33

 مر اولٌاء االمورذوالضٌق والضجر , فضال عن ت
كبٌرة جدا لكى ٌحصر  هوربما احتاج الى ورق

ان المتعلم الصغٌر  باإلضافة الىالترتٌبات المختلفة 
مما ٌصعب علٌه متباعدة  ٌكتب بخط كبٌر وبمساحات
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لفترة  عنده كٌفٌة استدعاء التركٌزالمهمة فضال عن 
 .طوٌله

لصف الثالث االبتدائً اورد فً كتاب الرٌاضٌات  -39
  لفصل الدراسً الثانًل 311ص

 .............؟؟السؤال هذا
اصف احتمال وقوف المؤشر على كل لون واكتب 

 )اكٌد ,او اكثر احتماال , او اقل احتماال , او مستحٌل(

 
 دلٌل المعلم كالتالًووردت االجابة فً 
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الحظ المعلم ان االختٌار "متساوي االحتمال" لم 

جملة واكتب )اكٌد او اكثر  )االختٌارات(ٌتضمن
ن ومما دفعا المتعلم احتماال , اقل احتماال او مستحٌل(

  السؤال..؟ الى االجابة على
 ؟؟؟؟؟صف احتمال وقوع المؤشر على اللون االزرق

 واعتبرها المعلم اجابة صحٌحٌهبانه "اكثر احتماال" 
حٌث اللون االزرق مقارنة  فً ضوء ما درسه المتعلم

 بٌن كل من اللونٌن االحمر واالخضر ٌعتبر هو االكثر
 -:االتًواذا تم حسابها بلغة االحتماالت سنجد 

 إي( 3/3ٌمثل ) اي( 3/9ان اللون االزرق ٌمثل )
ن باللونٌاالحتمال( مقارنة  متساوي% )لذا هو 51

  مجتمعٌن االخرٌٌن االحمر واالخضر
 %35 أي( 3/3ٌمثل ) إي( 3/9واللون االحمر )

 %35وبالمثل اللون االخضر ٌمثل 
لذا اذا اجاب الطالب بان اللون االزرق هو اكثر 

 فهو ٌقصد من كل لون على حدهاحتماال 
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اما اذا تم مقارنة اللون االزرق بكل من اللونٌن 
ٌمكن القول بانه متساوي )االحمر واالخضر( فهنا 

 االحتمال
 -:لذا ٌرى المعلم 

 "متساوي االحتمال لم تتضمن االختٌارات لفظة "اوال
بالنسبة إلجابة دلٌل المعلم بان اللون االزرق  ثانٌا

تضمٌنها بجملة  فٌقترح المعلممتساوي االحتمال 
)بالنسبة لبقٌة االلوان( حتى ال ٌحدث التباس فً 

المتعلم ظنا خاطئا بان احتمالٌة وقوف وٌظن  المعنى
المؤشر على اللون االزرق تساوى احتمالٌة وقوفه 

تمالٌة وقوف حاو تساوى ا على اللون االخضر مثال
الصواب ان احتمالٌة و  حمرالمؤشر على اللون اال

 فًمتساوٌة وقوف المؤشر عند اللون االزرق 
كال من  المؤشر عندمع احتمالٌة وقوف  االحتمال

 للون االحمر واللون االخضر مجتمعٌن.ا
 
 


