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  شكر و تقدير
  الحمد  الذي ھدانا لھذا و ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا" 

  "و الصالة و السالم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين 
أتوجه بالحمد و الشكر  رب العالمين على نعمته لي في اتمام ھذا العمل المتواضع ،و 

  .العاملين بالميدان التربويثم أساتذتي و ،أدعو هللا أن يحوز رضي هللا 
 عادل ابراھيم الباز/ األستاذ الدكتورضل ، او أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى أستاذي الف

جامعة الزقازيق على ما قدمه لى من علم نافع ، و  -، أستاذ المناھج و طرق التدريس بكلية التربية
ي أن أتتلمذ على يديه الشرافه ظيم لنه لشرف عإو  صادقة ةو معونتوجيھات علمية بناءة متميزة 

  .المتميز و علمه الغزير و خلقه الكريم، فجزاه هللا عني خير الجزاء 
حمزه عبدالحكم / األستاذ الدكتورو أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى أستاذي الفضل ، 

ه لي من جامعة الزقازيق على ما قدم -، أستاذ المناھج و طرق التدريس بكلية التربيةالرياشي 
ي أن لأنه لشرف عظيم  ، و معونه صادقة أثناء اشرافه على البحث ،و توجيھات علمية متميزة

  .أتتلمذ على يديه لقدرته العلمية المتميزة و دماثة خلقه فجزاه هللا عني خير الجزاء
مدرس  السيد أحمد الوكيل / كتور دالكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلي أستاذي الفاضل 

على دماثة خلقه و حسن تعامله ، و ، جامعة الزقازيق -لمناھج و طرق التدريس بكلية التربيةا،
 أتتلمذاالھتمام بكل تساؤالتي و استفساراتي المتعلقة بكل محاور البحث ، وانه لشرف عظيم أن 

  .على يديه فجزاه هللا عني خير الجزاء 
أستاذ  نظلة حسن خضر ،/ كتورة األستاذة الدكما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى 

و األستاذ الدكتور محمود عبداللطيف  جامعة عين شمس  -المناھج و طرق التدريس بكلية التربية
على تفضلھما  جامعة الزقازيق -أستاذ المناھج و طرق التدريس المساعد  بكلية التربية مراد

  .بالموافقة على المناقشة و الحكم على البحث 
 معبدا لمنع/ أشرف كامل ، أ /الرسالة أاألفاضل الذين ساعدوني في كتابة و أشكر زمالئي 

   الفقي
كما أتقدم بخالص الشكر إلى والدي و والدتي و إخوتي و زوجتي ، جزاھم هللا عني خير 

  .الجزاء 
و ختاما أدعو هللا أن يتقبل مني ھذا العمل المتواضع ، فإن أحسنت فذلك فضل من هللا 

ري فحسبي أنني اجتھدت ، و ما توفيقي إال با عليه توكلت و ھو رب ، فإن كانت األخ
و آخر دعوانا أن .                                                                ظيم العرش الع

  .الحمد  رب العالمين 
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اءا   - ٢ رح بن امج المقت وعات البرن بية لموض ة النس دد  األھمي ي ع عل
  الشاشات

٧٥  

اءاً    - ٣ رح بن امج المقت بية لموضوعات البرن ة النس ة  األھمي ي التجرب عل
  االستطالعية

٧٦  

ا   - ٤ ور بن نھج المط وعات الم بية لموض ة النس ط األھمي ي متوس ءاً عل
  )٣(،)٢(الجدولين 
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ق   - ٨ ائج تطبي ارا نت طي  )ت( ختب ين متوس روق ب ة الف ة دالل لدراس

ي درجات تالميذ المجموعتين ال ق القبل تجريبية والضابطة في التطبي
ارة رئيسية الختبار ة ككل ولكل مھ ائل اللفظي ات مھارات حل المس
  على حده

٨٧  

ار    - ٩ ق اختب ائج تطبي طي ) ت(نت ين متوس روق ب ة الف ة دالل لدراس
ذ  ة درجات تالمي ة التجريبي دي المجموع ي والبع ين القبل ي التطبيق ف
ارا ار مھ ة كك تالختب ائل اللفظي ل المس ارات ح ن المھ ل م ل ولك

  الرئيسية المكونة له
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ق   -١٠ ائج تطبي ارا نت طي  )ت( ختب ين متوس روق ب ة الف ة دالل لدراس
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  الفصل األول
  مشكلة البحث والخطة العامة لدراستھا

  

  المقدمة واإلحساس بالمشكلة : أوال.  
  بحثمشكلة ال: ثانيا . 
 البحث تساؤالت  : ثالثا.  
 بحث الفروض : رابعا.  

 أھمية البحث : خامسا.  

 البحث  أھداف: سادسا.  
 البحث أدوات : سابعا.  
 البحث إجراءات :  ثامنا.  
  ثالبحمصطلحات : تاسعا .  
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  مشكلة البحث والخطة العامة لدراستھا: الفصل األول
  :المقدمة واإلحساس بالمشكلة : أوال 

ن ذوى  ال م ات األطف اًً◌ بفئ ا ملحوظ رين اھتمام رن العش ن الق انى م ھد النصف الث ش
ع  ل م ارات التواص ليحھم بمھ ة وتس اة العام ى الحي اجھم ف دف إدم ة بھ ات الخاص االحتياج

ة المجتمع المحي وفير الرعاي ى ت ام بھا،والعمل عل ة بشرية يجب االھتم ط بھم،فھم يمثلون طاق
د أن لھاالالزمة  ة بع ادين التنمي وا من المساھمة فى مي ،والبرامج التعليمية المناسبة كي يتمكن

وا  نيتلق درا م اقتھم  ق يم المناسب إلع تثمار بالتعل ؤھلھم الس اتھم وي نھم من إطالق طاق ا يمك م
  .قدراتھم استعداداتھم و

وتشمل ) Visual Handicap(اإلعاقة البصرية  : وأكثر اإلعاقات أھمية وداللة ھما"
معية  ر،واإلعاقة الس عاف البص وفين وض م ) Hearing Handicap(المكف مل الص وتش

ة  وضعاف السمع،نظًرا لما تمثله حاستا البصر والسمع من أھمية فى عمليات التفاعل مع البيئ
ة واالجتماع بة الطبيعي واء بالنس ن مشكالت س ا م ى القصور فيھم ب عل ا يترت ان وم ة لإلنس ي

  )٩، ١٩٩٦،عبد المطلب القريطى. ( "للمعوق ذاته أوبالنسبة للجماعة التى يعيش فيھا
ل األصم "  ه  والطف وه ولكن رين نح ره ال يلفت نظر اآلخ ى مظھ اً ف يبدوشخصاً عادي

يس معھم،يحيطه جدار س اس ول ين الن ميك من الصمت فھوفى أمس الحاجة يعيش صامتاً ب
اة ب الحي ى قل ر إل يان ليعب يط النس ن مح اله م ده وانتش ذ بي م واألخ ين (  " للفھ دالفتاححس  ،عب

١، ١٩٩٧( .  
ه نتيجة "  رد عادى يواجه مشكلة فى تعلم ل أى ف ه مث ه  فالطفل األصم مثل إعاقته،وان

ى ه ف ق مع ذى يتف ادى ال رب من الع ة تقت ى درج تعلم إل ة  يمكن أن ي ع محاول ك م ول وذل المي
ى  ديھم عل ون وضع أي ئولون والمرب تطاع المس دى اس وإلى أى م ام وھ ؤال ھ ة عن س اإلجاب

ا األصم انى منھ ى يع كالت الت ن أن  المش ف يمك ا بعمق،وكي كالت وأبعادھ ك المش م تل ؟ وفھ
  . )١٥ ،١٩٩٣بطيخ،فتيحه ("نواجھھا ؟ ونقدم الحلول المناسبة لھا 

ة للمجتمع مع لذلك ينبغى أن تكون  ا للفلسفة التربوي ربيتھم انعكاس الطرق المتبعة فى ت
ة األصم  ة والبشرية المتاحة،على أال تركز طرق تربي ات المادي ار اإلمكان الوضع فى االعتب
تعلم؟  م األصم كيف ي ة،بل يجب أن نعل ئلة التحريري ط من خالل حل األس ى التحصيل فق عل

  . )١٠١ ،١٩٩٩مد اللقانى،أح(كيف يفكر؟ وكيف يحصل على المعرفة  
ذ  د أن التالمي ة نج ة االبتدائي م  بالمرحل اھج الص الى لمن ع الوضع الح الل تتب ن خ وم
د  الرغم من وجود العدي يدرسون بعضاً من الموضوعات المقررة على التالميذ بالتعليم العام،ب

اقتھم  من الدراسات التى أكدت على أھمية إعداد مناھج خاصة بالمعاقين سمعياً تتناسب مع إع
ة ل دراس ر،(          مث د نص ه (،)١٩٨٧أحم يخفتيح د (،) ١٩٩٠،بط محم
ود ا (،)١٩٩٠،عبدالمقص دالفتاحرض ه (،) ١٩٩٢،عب يخفتيح يم(،)١٩٩٣،بط در النع  ب

  ) . ١٩٩٨عادل الباز وعايده سيدھم،( ،) ١٩٩٥محمد،صفاء (،)١٩٩٣،أبوالعزم
سنوات،ومن بين ما تتضمنه أھداف  ٨والمرحلة االبتدائية بمدارس األمل للصم مدتھا "

ات  راء العملي ى إج درة عل ذ الق اب التالمي ن إكس ذه المرحلة،فضال ع دريس الرياضيات لھ ت
ه  على الحسابية والھندسية،تتضمن أيضا القدرة استخدام معلوماته الحسابية والھندسية فى حيات

  . )١٩٨٧،١٣٨لطفى بركات،( "الخاصة وفى تعامله مع اآلخرين 

                                                           
 الرقم األول يشير إلى سنة النشر والرقم الثانى يشير إلى رقم الصفحة 



 ٣ 

د من معلمي وعلى ال ة إال أن العدي ك المرحل ذ تل ة لتالمي رغم من أھمية المسائل اللفظي
دريس  ما زالوا الرياضيات ام بت ذ الصم دون االھتم يھتمون بتدريس العمليات الحسابية للتالمي

تدني المستوي )  ٢٠٠٣ھيد وزيفنبيرج،) (  ١٩٩٥باو،( المسائل اللفظية،وقد أكدت دراسات 
ذ  دريب التحصيلي للتالمي ين بت ام المعلم ائل اللفظية،وضرورة اھتم ل المس ي أداء ح الصم ف

  .  ھاالتالميذ علي طرق واستراتيجات حل
ة وإذا كان  ة  بصفة عام ى حل المسائل اللفظي ه و -إكساب التالميذ القدرة عل ا يتطلب م

ن  ك م ارات ذل ا بصفة خاصة مھ ة وضرورية لحلھ داف   -الزم ين أھ ة ب ة ھام ل مكان يحت
درة  فإن ذلك ألنھاالرياضيات للتالميذ الصم،تدريس  تمثل أداة مھمة إلكساب التالميذ الصم الق

  .على حل المشكالت المرتبطة بالواقع وإعدادھم للدخول فى معترك الحياة العملية 
اد فى  فانھا المسائل اللفظية إذا أحسن استخدامھاو "       تعطى دافعيه كبيرة للتلميذ للعمل الج

حيث يكتسب مھارات أساسية فى حل المسائل ومدخال لحل المشكالت من حيث  الرياضيات
ألة ووضع خطة للحل  ات المس التعرف على المطلوب وتحديده بوضوح والتعرف على معطي

ا ل إليھ ى يص ائج الت حة النت ا وص ير فيھ ى يس وات الت المة الخط يم س يم (" وتقي ول
  .)١٩٨٦،٥٩تاوضروس،

د  والمتتبع للطرق المستخدمة فى ا تعتم ذ الصم،يالحظ بسھولة أنھ ديم الرياضيات للتالمي تق
ة استثمارحواس ة دون محاول الرغم   هعلى التدريس النظري القائم على النصوص المكتوب األخرى،ب

دريس  ى الت دة ف اليب جدي تحداث أس ى ضرورة اس دت عل ي أك ات الت ن الدراس د م ود العدي ن وج م
ل دراس م مث ذ الص وف( اتللتالمي عيد المن د،(،)١٩٩٠ى،س ه حم ال (،)١٩٩٠فتيح جم

  . ) ١٩٩٨مدحت صالح،( ،)١٩٩٤رمضان رفعت،(،)١٩٩٣فتيحه أحمد،)(١٩٩١حامد،

بق" ا س ةفإن المختصين ،إضافة لم ى التربي ات  ف ة ذوى الفئ ة،وفى تربي الخاصة عام
دوا ،على وجه الخصوص ة قد أك ى أھمي ذ األصم،وأثبتت استخدام عل ة للتلمي الوسائل التعليمي

ة  ربالتجا ة متقدم أن النقص النوعي فى قدرات األصم يمكن عالجه باستخدام وسائل تعليمي
  . )٢٠٠ ،١٩٩٧،حعبد الفتاحسين ("ومناسبة 

ى الوسائل البصرية فى خص،فقد أشار المتخصصون إلى ضرورة باألو" ز عل التركي
ى ماسة فى حاجة ،نظرا لكونه التدريس لألصم تعلم إل يال ا من خالل التعامل مع األش اء ذاتھ

كل عائق ى تش ة الت وز اللفظي ن الرم دالً م ع بدائلھا،ب ً أوم م ا ذ األص ام التلمي د ("أم أحم
   ) ١٤٤-١٤٣ ،١٩٩٩اللقانى،

دف  ذ الصم بھ دريس للتالمي ي الت وتر ف تخدام الكمبي ن اس ه يمك ك فإن ن ذل ا م وانطالق
زا تسھيل عملية التعليم والتعلم،وإثارة الدافعية عند المتعلم وتركيز انتباھ ه تركي ا يفعل ى م ه عل

رامجفعاال،كما  ا  يمكن توظيف العناصر البصرية فى ب ائتكنولوجي ددة من صور  لالوس المتع
ارات حل المسائل  ة مھ ة لتنمي ورسوم وصور متحركة ولقطات فيديوبصورة متفاعلة ومتكامل

م الصور الرياضية اللفظية،حيث يتم تقديم المسألة باستخدام النص،ومحاولة توضيحھا باستخدا
م  والرسوم،وأن يصاحب عرض المسألة لقطات فيديوللغة اإلشارة فيكون لذلك أثر كبير فى فھ

  .  المادة المعروضة 

وإحداث التزاوج بين الفيديووالكمبيوتر أدى إلى حدوث طفرة ھائلة فى مجال تصميم "
ونية وھواألمر وإنتاج برامج الوسائل المتعددة وعرضھا من خالل الكمبيوتر والوسائل اإللكتر

ورة التى أحدثھا  ل الث ذا المجال مث ة فى ھ ورة حقيقي اك ث أن ھن الذي يمكن فى ضوئه القول ب
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ناعية ورة الص ى الث دورھا إل ى أدت ب ة والت راع الطباع نعم،(  " اخت د الم ى عب  ،١٩٩٨عل
١٧٥(.  

ل وأفضل ما تقدمه تكنولوجيا الوسائل المتعددة للمتعلم ھى إتاحة فرصة برنامج متكام"
ز  دخول والقف ة ال صوت وصورة وحركة ولون ومزج متزايد للنص اللفظي والمرئي،وإمكاني
ددة  ائط المتع مى بالوس ذلك تس زان المعلومات،ول ر خ ة عب ل بحري ديل والتنق فح والتع والتص

  .)٢١٢ ،١٩٩٧عبدالعظيم الفرجانى،(" Interactive Multimediaالتفاعلية  
ة         ذه التفاعلي ي ويمكن توظيف ھ ة ف وفير مشاركة فعال ل األصم من خالل ت مع الطف

ذي  دل ال ار المع ة ليخت ادة العلمي دل عرض الم تحكم في مع امج،وأن ي ات البرن عرض محتوي
ى  يناسبه من خالل النقر على بعض األيقونات أوالمساحات المحددة على الشاشة للحصول عل

  . المعلومات المطلوبة 
ا المتع لوالعبرة فى برامج الوسائ " دد الوسائل بصرف النظر عن قيمتھ ددة ليست تع

ات عرضه من  راد عرضه ومتطلب المحتوى الم ا ب فى خدمة الموضوع المعروض وارتباطھ
ه، ة وخالف ذا الصدد  وإنماصوت أورسوم متحرك ا،وفى ھ راد تحقيقھ داف الم ة األھ ى نوعي ف

ى  ير إل ذي يش ة وال وم المثالي ددة مفھ ائل المتع ال الوس ى مج ر اآلن ف ائل ظھ بة الوس مناس
  . )١٨١ ،١٩٩٨على عبد المنعم،("المستخدمة لعرض محتوى البرنامج 

مع عدد  هومن خالل عمل الباحث كمدرس رياضيات بمدرسة األمل للصم ومن خالل  لقاءات
ذ  كذا من خاللللصم وأخرى من مدرسي الرياضيات بمدارس  ى كراسات التالمي اإلطالع عل

  :  ث ما يليتبين للباحالصفية والمنزلية 
روة  -١ ن ث ه م ا يمتلك م وم ل األص راءة الطف توي ق ية لمس ب المدرس اة الكت دم مراع ع

ه فتيحه  ا أكدت ك مع م لغوية،فيكون ذلك سببا في اخفاق التالميذ في استيعاب المسألة،ويتفق ذل
ع المرتبطة  " :بطيخ  اديين فى بعض المواق ة لألصم من كتب الع ة المقدم أن المسائل اللفظي

رتبط باإلشارات  بالمحتوى المقرر عليھم غير مناسبة حيث البد من وجود أشكال توضيحية ت
  . )١٤ ،١٩٩٣فتيحه أحمد،( "  لتوضح المسائل اللفظية

ات والمط أن التالميذ يجدون -٢ ين المعطي ز ب وب،صعوبة فى التميي ة ونوأنھم يھتمل  بالعملي
ة خطوات حل  لوصول إلى الحل دونل استخدامھاالمطلوب  وضع خطة للحل أوإدراك طبيع

  .المسألة 
ائل  -٣ ل المس ارات ح ى مھ ذ الصم عل دريب التالمي ي الرياضيات بت ام معلم دم اھتم ع

 .اللفظية المتمثلة في فھم وتحليل المسألة وتخطيط الحل وتنفيذه وتقويم الحل 
لان  -٤ ي ح امن ف ف الث ذ الص توي أداء تالمي اض مس ة خف ائل اللفظي ة  المس المرتبط

 .الحجومبموضوع 
ا سبق ى م ا عل دريس وتأسيس ة ت دى فاعلي ى م اول التعرف عل الي يح ،فإن البحث الح

ل  ارات ح ة مھ ددة لتنمي ائل المتع ا الوس تخدام تكنولوجي يات باس ى الرياض رح ف امج مقت برن
  . ميذ الصم بالمرحلة االبتدائية المسائل  اللفظية لدى التال

  :بحثمشكلة ال: ثانيا  
ي        ث ف كلة البح ل مش اضتتمث توي انخف ة  مس ى المرحل امن ف ذ الصف الث أداء تالمي

دارس  ة بم ماالبتدائي ة بموضوع  الص ة المرتبط ية اللفظي ائل الرياض ل المس ارات ح ى مھ ف
دالحجوم ى م ة للتعرف عل دريس ،ومن ثم فإن البحث الحالي محاول ة ت  وحدة الحجومى فاعلي
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ذ الصم  دى التالمي ة ل ارات حل المسائل اللفظي باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتنمية مھ
  .بالمرحلة االبتدائية 

  :بحثتساؤالت ال :ثالثا 
وحدة الحجوم المقررة على تالميذ الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل  صورةما  -١

  .تكنولوجيا الوسائل المتعددةباستخدام  للصم بعد اعادة صياغتھا 
دريس  -٢ ة ت ددة  وحدة الحجومما فاعلي ا الوسائل المتع ى باستخدام تكنولوجي ة عل تنمي

دى  ة ل ائل اللفظي ارات حل المس دارس األمل مھ دائي بم امن االبت ذ الصف الث تالمي
  .للصم

  : فروض البحث  : رابعا 
ات -١ طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص روق دال د ف ى  توج ة ف ة التجريبي ذ المجموع تالمي

ار الفرعي و( ككل  المسائل اللفظيةمھارات حل  اتالختبار يوالبعد القبليالتطبيقين  االختب
  .لصالح درجاتھم فى التطبيق البعدى) حده  لكل مھارة علي

ين متوسط -٢ ة إحصائيا ب روق دال ذدرجات  يتوجد ف ة و تالمي ذالمجموعة التجريبي  تالمي
ة الض ل المجموع ة كك ائل اللفظي ل المس ارات ح ار مھ دي الختب ق البع ي التطبي ( ابطة ف

  .المجموعة التجريبية تالميذلصالح درجات ) حده  االختبار الفرعي لكل مھارة عليو
رح  -٣ امج المقت دة الجحومالبرن بة  في وح ة مناس ه فاعلي ةل ارات حل  في تنمي ائل مھ المس

   .المجموعة التجريبية تالميذلدى  اللفظية
  :أھمية البحث  : خامسا 

  :يمكن أن يسھم البحث الحالي في 

دارس الصم  -١ دائي بم امن االبت ذ الصف الث اعادة صياغة وحدة الحجوم المقررة على تالمي
ين في عمل تكنولوجيا الوسائل المتعددة بشكل يمكن تدريسه باستخدام  د المعلم د يفي ا ق مم

 .وحدات دراسية أخرى على نفس النمط 

ا الوسائل توجيه نظ -٢ ة استخدام تكنولوجي ى أھمي دارس الصم إل ين بم ر الموجھين والمعلم
 .المتعددة في مجال تعليم الرياضيات للتالميذ الصم 

ددة  -٣ ا الوسائل المتع ك ألن استخدام تكنولوجي توفير وقت وجھد كل من المعلم والمتعلم وذل
ام الت ارة اھتم ة،مع اث ورة حي ة بص ادة العلمي رض الم ي ع اھم ف ويقھم يس ذ وتش المي

 .نحودراسة الرياضيات

ذ  -٤ ة للتالمي اھج الرياضيات المالئم د في وضع من التوصل إلى بعض المؤشرات التي تفي
 .الصم 

  .فتح المجال للباحثين القتراح وحدات أخري مفيدة لھذه الفئة في مجال تعليم الرياضيات  -٥
  

  :أھداف البحث : سادسا 
ذ  لتنمية في وحدة الحجومإعداد برنامج  -١ دى تالمي ة ل مھارات حل المسائل اللفظي

  . الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم 
ارات حل  -٢ دراسة فاعلية البرنامج المقترح فى تحسين أداء التالميذ الصم فى مھ

  .المسائل  اللفظية 
  :أدوات البحث : سابعا 
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  مھارات حل المسائل اللفظية في اختبارات:  
ى مستوى قام الباحث بإعداد اختبا ة،بغرض الوقوف عل ارات حل المسائل اللفظي رات في مھ

  .في مھارات حل المسائل اللفظية الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم أداء تالميذ
  : وقد كان عدد االختبارات أربعة اختبارات ھي كما يلي 

  . فھم وتحليل المسألةاختبار   -أ 
  .وضع خطة الحل وتنفيذھا اختبار    -ب 
  . مراجعة الحل والتأكد من صحتهختبار ا  -ج 
  . حل المسألة ككلاختبار   -د 

  :إجراءات البحث: ثامنا 
  :سار البحث وفق اإلجراءات التالية

وضع اطار نظري عن تدريس الرياضيات للتالميذ الصم و تكنولوجيا الوسائل المتعددة  .١
 .وتوظيفھا في تدريس مھارات حل المسائل اللفظية للتالميذ الصم 

راسات السابقة التي استفاد منھا الباحث وقد صنفھا الباحث في ثالثة محاور مراجعة الد .٢
 :كالتالي 
 في تدريس الرياضيات تكنولوجيا الوسائل المتعددة  اھتمت باستخدام دراسات.  
 دراسات اھتمت بمھارات حل المسائل اللفظية .  
 لتالميذ الصم بتدريس الرياضيات ل دراسات اھتمت.  
باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة وحدة الحجوم لتدريسه قترح فى إعداد البرنامج الم .٣

  :الخطوات التالية  لتالميذ الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم وتم ذلك وفق
  . تحديد األسس العامة لبناء البرنامج المقترح :أوال
  . لمحتوى البرنامجتحديد األھداف العامة واألھداف اإلجرائية  :ثانيا
ا يناريوالعا: ثالث داد الس م  مإع ى رق ية ھ دة رئيس الث أعم ن ث ميمه م م تص امج وت للبرن

  .االطار،والجانب المرئي،ووصف االطار
ة االشارة التي ستستخدم داخل : رابعا ة للغ ز النصوص والصور ولقطات الفيديوالممثل تجھي

  .البرنامج 
ور األصدار باستخدام برناعداد البرنامج في صورته المبدئية : خامًسا ديا دايركت امج ماكرومي
ديالت    Macromedia Director 8الثامن  وعرضه على مجموعة من المحكمين وعمل التع

  .الالزمة فى ضوء ما ورد من مقترحات
ذ الصم: سادسا  ذ تطبيق البرنامج على عينة استطالعية من التالمي ل التالمي ،لمعرفة مدى تقب

ادة العلمية، لوب عرض الم دى وألس درتھم ي البرنامج مق تحكم ف ى ال ة عل م للغ دى فھمھ ،وم
االشارة المستخدمة في البرنامج، ومن ثم اجراء التعديالت الالزمة على البرنامج في ضوء ما 

  .تسفر عنه نتائج التطبيق علي العينة االستطالعية ليصبح في صورته النھائية 
  .مھارات حل المسائل اللفظية في  اتإعداد اختبار .٤
  .على مجموعة من المحكمين الذين سبق لھم التحكيم على البرنامج  اتختبارعرض اال .٥
  .علي عينة استطالعية  اتتطبيق االختبار .٦
امن .٧ ذ الصف الث ن تالمي ة م ار عين ى  اختي يمھا إل ل للصم،وتقس دارس األم دائي بم االبت

   .مجموعتين احداھما تجريبية واألخرى ضابطة 
  .المجموعتين التجريبية والضابطةعلى لحجوم قبل تدريس وحدة ا اتتطبيق االختبار .٨



 ٧ 

ائل  .٩ ا الوس تخدام تكنولوجي ة باس ة التجريبي ذ المجموع وم لتالمي دة الحج دريس وح ت
  .المتعددة،وتدريسھا لتالميذ المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة السائدة

  .تطبيقا بعديا على المجموعتين  اتتطبيق االختبار .١٠
  .معالجة البيانات إحصائيا .١١
  .اقشة النتائج وتفسيرھا والتوصل إلى التوصيات والمقترحاتمن .١٢

  :مصطلحات البحث : تاسعا 
  : األصم  .١

ه رمضان رفعت  ه يعرف اً " أن ة نھائي ا معطل مع ووظائفھ ة الس د حاس ذى فق الشخص ال
  " بسبب وراثى أومكتسب وتعوق تعلمه،مما يستلزم استخدام طرق ووسائل مناسبة لتعلمه

  .  ) ١٩٩٤،١٢رمضان رفعت،(  
  .ويتبنى الباحث تعريف رمضان رفعت إلتفاقه مع موضوع الدراسة 

  :تكنولوجيا الوسائل المتعددة  .٢
بأنھا استخدام الكمبيوتر لتقديم الرسالة التعليمية خالل مزيج من الباحث اجرائيا يعرفھا 

ة النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيديو،مما يتيح للمتعلم التفاعل مع ا ألمثل
  . والتدريبات،مع وجود إجراءات تشخيصية وتقويمية 

  :مھارات حل المسائل اللفظية .٣
ا ا بأنھ ة إجرائي ذ  يعرف الباحث المسألة اللفظي ة يواجه التلمي سؤال مصوغ فى صورة لفظي

ك  االصم وال يستطيع حله بصورة فورية وسريعة باستخدام ما يعرفه من قواعد،بل يتطلب ذل
ر فى  ه التفكي ه في السؤال وصوالً من اة ل ى المعلومات المعط ك القواعد عل ة توظيف تل كيفي
  .المسألة للھدف وھوحل 

  مھارات حل المسائل التي ستعمل الدراسة الحالية علي تنميتھا ھي:  

  :فھم وتحليل المسألة كمھارة أساسية يندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتية : أوال 
 ةالتعرف على المطلوب في المسأل.  
 تحديد معطيات المسألة  
 تحديد المعلومات الناقصة بالمسألة.  
  ات الفرعية اآلتية راالمھالتخطيط للحل وتنفيذه  كمھارة أساسية يندرج تحتھا : ثانيا 
  المسألة تحديد القانون المناسب لحل.  
  تحديد الجملة العددية المناسبة لحل المسألة 
 مسألةاجراء العمليات الحسابية وإيجاد ناتج ال.  
  .مراجعة الحل والتأكد من صحته : ثالثا 

 



 ١٠ 

  الفصل الثاني
  الدراسات  المرتبطة بالبحث

  
 مقدمة 
 ا الوسائل  اھتمت باستخدام دراسات: المحور األول تكنولوجي

 .في تدريس الرياضياتالمتعددة 
 اني ور الث ائل   :المح ل المس ارات ح ت بمھ ات اھتم دراس

 .اللفظية
 دريس الرياضيات ل دراسات اھتمت:  المحور الثالث ذ بت لتالمي

  . الصم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١ 

  الدراسات  المرتبطة بالبحث:  الفصل الثاني
  : مقدمة 

تھا و ة لدراس ذا الفصل فعرض الباحث بالفصل السابق مشكلة البحث والخطة العام ي ھ
م  ذه ت ت ھ واًء كان ة، س ة الحالي ال الدراس ا بمج ر ارتباًط ابقة األكث ات الس رض الدراس ع

ة أم  ات عربي ة،الدراس ى أجنبي رف عل دف التع ك بھ داف  وذل تالف أھ اق أو اخ دى اتف م
ابقة  دافومتغيرات الدراسات الس رات الدراسة  مع أھ ة،ومتغي تفادة الحالي ة االس  من ومحاول

  .النتائجوتفسير  الفروض،اختيار العينة والتصميم التجريبي، وصياغة  فيتلك الدراسات 

ـيالدراسة و ألن  دف ةالحـال ـخدام تكنول تھ ة استـ ي فاعلي ـعرف عل ي الت ا الوسائل إل وجي
مرحلة االبتدائية تم تقسيم بالالمتعددة في تنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدي التالميذ الصم 

  -:الدراسات السابقة وفًقا للمحاور التالية

  .في تدريس الرياضياتتكنولوجيا الوسائل المتعددة  اھتمت باستخدام دراسات .١
  .دراسات اھتمت بمھارات حل المسائل اللفظية .٢
 .لتالميذ الصمبتدريس الرياضيات ل راسات اھتمتد .٣

  
ور األول  ات: المح تخدام دراس ت باس ددة  اھتم ائل المتع ا الوس دريس تكنولوجي ي ت ف

  الرياضيات 
  Barden 1991دراسة باردن  )١

ى ة إل دفت الدراس ة  ھ دريس للمرحل ي الت وتر ف ة للكمبي تخدامات التعليمي يم االس تقي
ذ المع ة الدراسة سمعًيا، قينااالبتدائية للتالمي ًذا من  و تكونت عين ة و أربعون تلمي من ثماني

  . المھارات اللغويةتم التدريس لھم باستخدام الكمبيوتر في الرياضيات و  سمعيا،المعوقين 
ة  و أكدت نتائج الدراسة اال في تنمي م يكن فع أن استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي ل

   .الرياضيكمبيوتر أثر ايجابيا في التحصيل المھارات اللغوية، و لكن استخدام ال
  ١٩٩٤دراسة رمضان رفعت  )٢

ى ة إل دفت الدراس يات  ھ دريس الرياض ي ت وتر ف تخدام الكمبي ة اس ن فعالي الكشف ع
 نحو الرياضيات،و أثر ذلك على تحصيلھم و اتجاھاتھم  االبتدائية،للتالميذ الصم بالمرحلة 
امن من مدرسة األمل للصم تلميذا من تال ٢٤من  و تكونت عينة الدراسة ذ الصف الث مي

وتر كمساعد تعليمي  تم توزيعھم على مجموعتين احداھما تجريبية درست باستخدام الكمبي
ى  د عل ة التي تعتم ة التقليدي بالطريقة اإلرشادية بينما درست المجموعة الضابطة بالطريق

  .التدريس الجماعي 
ة ائج الدراس دت نت ة إ و أك روق ذات دالل ود ف ات وج ط درج ين متوس ائية ب حص

ة و متوسط درجات المجموعة الضابطة في التحصيل اه  المجموعة التجريبي و في االتج
  .التجريبيةلصالح المجموعة نحو الرياضيات 

   ١٩٩٥طالل شعبان  دراسة )٣

دف يالدراسة  تھ دة ھندس إل دريس وح ة ت د فعالي تخدام يتحدي ة باس ة اإلعدادي ة بالمرحل

عينة الدراسة الحقائب التعليمية فى تنمية التحصيل الدراسي ،  وتكونت  الكمبيوتر، وباستخدام



 ١٢ 

ن  ا)  ١٧٢(  م اآلتي  طالًب ت ك دادي وزع اني اإلع الب الصف الث ن ط ا )  ٦١: ( م طالًب

ادة ، و ة المعت ى )  ٥٣( للمجموعة الضابطة درست بالطريق ة األول ا للمجموعة التجريبي طالًب

وتر ، و تخدام الكمبي ة)  ٥٨( درست باس ة الثاني ة التجريبي ا المجموع تخدام  تدرس طالًب باس

  .الحقائب التعليمية 

ائج  دت نت ة و أك ي  أنالدراس اعد تعليم وتر كمس تخدام الكمبي دريس باس لوب الت أس

اني اإلعدادي ، وأوص الھندسةفعالية في تدريس  ذووالحقائب التعليمية  ذ الصف الث  تلتالمي

  .تدريس باستخدام الكمبيوتر في التدريس بضرورة استخدام مدخل ال الدراسة

     Shyu 1997دراسة شيو  )٤
اظ إلي  ت الدراسةھدف ددة في االحتف ا الوسائل المتع التعرف علي تأثير استخدام تكنولوجي
ة الدراسة الرياضيات،و في تنمية االتجاھات نحو  بالتعلم، ا من ٧٤من  و تكونت عين  طالب

  .االبتدائي طالب الصف الخامس
ائج و أك  ة دت نت اظ  أنالدراس ي االحتف اعد عل ددة يس ائل المتع ا الوس تخدام تكنولوجي اس

  .الرياضياتو ينمي اتجاھات التالميذ نحو مادة  بالتعلم،
  ١٩٩٩دراسة محمد يوسف  )٥

ى ة إل دفت الدراس تخدام  ھ يات باس تعلم الرياض رح ل امج مقت ميم برن ا تص تكنولوجي
ائ وتر ود لالوس ددة من خالل الكمبي اه نحو المتع ي التحصيل الرياضي واالتج ره عل راسة أث

ة ة االبتدائي ذ المرحل دى تالمي ة الدراسةو،الرياضيات ل ت عين داھما  تكون وعتين اح ن مجم م
  .تلميذا ٢٥ ھاضابطة عدد ىتلميذا و األخر ٢٥تجريبية عددھا 

ة و  وأكدت نتائج الدراسة    ين المجموعتين التجريبي ة إحصائية ب وجود فروق ذات دالل
  .الضابطة في التحصيل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية

  ٢٠٠١ دراسة علي سرور )٦
وتر كمساعد تعليمي  ھدفت الدراسة إلى ة اختالف أسلوب استخدام الكمبي اس فاعلي قي

اني  ذ الصف الث دي تالمي ية ل كالت الھندس ل المش ي وح ر الھندس تويات التفكي ة مس ي تنمي ف
دادي ة  اإلع ة الدراس اني ) ١٢٠(من ، وتكونت عين ذ الصف الث ذا من تالمي داديتلمي ،  اإلع

ا  وتر وفق درس باستخدام الكمبي ي ت مقسمة إلى ثالث مجموعات ، مجموعتين تجريبيتين األول
وم التوضيحية  ديم الرس ي تق وتر ف تخدام الكمبي ة باس م ، والثاني لوب المعل ة .ألس ، والمجموع

  .السائدةالضابطة تدرس بالطريقة 
ين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين لدراسة وأكدت نتائج ا روق ب وجود ف

ار حل  وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعتين التجريبيتين في اختب
ية  ل،المشكالت الھندس ة  كك روق دال ه توجد ف ا أن ذ  إحصائياكم ين متوسطي درجات تالمي ب

ار المجموعة التجريبية األولي والتجريبية الثان ى في اختب ة األول ية لصالح المجموعة التجريبي
  .ككلحل المشكالت الھندسية 



 ١٣ 

   ٢٠٠١البيطار  حمديدراسة  )٧

دف يت الدراسة ھ ى تحصيل طالب  إل ة عل ر استخدام الوسائط الفائق ى أث التعرف عل
رر  الدراسة وتكونت عينة المساحة،الصف الثاني الثانوي الصناعي تخصص العمارة في مق

  .وزعت بالتساوي على مجموعتين تجريبه وضابطة ًبا،طال)  ٦٠( من

ائج  دت نت ةو أك الب  الدراس ات ط طي درج ين متوس ائًيا ب ه إحص روق دال ود ف وج
ار  دي لالختب ق البع ى التطبي ة والضابطة ف وعتين التجريبي لصالح لطالب  التحصيلي،المجم

  المجموعة التجريبية 

     Irish 2002ايريش دراسة )٨
دف ة  تھ ى الدراس مي اإل ائل يس دد الوس وتري متع امج كمبي أثير برن ى ت رف عل لتع

Memory Math  ة ات المفتاحي تراتيجية الكلم ى اس ائم عل  Peg- and Keywordق
Mnemonics م ديھم صعوبات في تعل ذين ل ة ال ة االبتدائي ، لزيادة مستوي أداء طالب المرحل

  .من ذوي صعوبات التعلم تالميذ  ٦من الدراسة المبادئ األساسية للضرب ، و تكونت عينة 
  .  تحسن أداء التالميذ في عمليات الضرب  الدراسةو أكدت نتائج  

  ٢٠٠٢دراسة ياسر سعد  )٩

دريسبناء برنامج  إليالدراسة ھدفت   ة  كمبيوتري لت درة المكاني ادة الرسم الفني والق م

ا من طالب الصف األول ا) ٣٤(من  الدراسة وتكونت عينةوتحديد فعاليته ،  لصناعي طالًب

رر باستخدام  تخصص تبريد وتكييف ، قسمت إلي مجموعتين ، إحداھما تجريبية وتدرس المق

  .البرنامج الكمبيوتري ، واألخرى ضابطة وتدرس بالطريقة السائدة

ائج و  دت نت ةأك ين  الدراس ائًيا ب ه إحص روق دال ود ف طيوج الب  متوس ات ط درج

ارات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الب ة لمھ ات المعرفي ار المتطلب عدي الختب

  .الرسم الفني ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

    Hunter 2003   &Hofmannر نتھوفمان و ھا دراسة )١٠
ددة  إلى الدراسةھدفت  ا الوسائل المتع ى تكنولوجي ائم عل امج ق أثير برن ى ت التعرف عل

ادةة لتدريس المسائل اللفظي)  (Animationمتضمنا الحركة  ر خالل موضوعات  في م الجب
  .مثل العمليات الحسابية التقريب و الرسوم البيانية 

  .  في حل المسائل اللفظية  أداء الطالبتحسن مستوى  و أكدت نتائج الدراسة 

  :التعليق على دراسات المحور األول 
تفاد الباحث من  اردن اس  ( دراسة شيو)  ١٩٩٥ (طالل شعبان ، دراسة )١٩٩١(دراسة ب

ي سرور)  ٢٠٠١ (البيطار حمديدراسة ،)١٩٩٩(دراسة محمد يوسف  )١٩٩٧ ( دراسة عل
انتر)٢٠٠٢ (دراسة ياسر سعد،)٢٠٠٢(،دراسة ايريش)٢٠٠١ ان و ھ ) ٢٠٠٣(،دراسة ھوفم

زات  في التعرف على كيفية صياغة الدروس التعليمية باستخدام الكمبيوتر ، وكيفية عمل تعزي
والت فورية داخل التمرينات و أي ضا في تحديد البرنامج المناسب لالستخدام في برمجة المودي

  .التعليمية



 ١٤ 

  في التعرف على امكانية استخدام )  ١٩٩٤( استفاد الباحث من دراسة رمضان رفعت
ان  الكمبيوتر في تدريس الرياضيات للتالميذ الصم لما له من أثر فعال في التحصيل ، و ك

 .رنامج ذلك مؤشر يزيد من احتمال نجاح الب
  
  

  دراسات اھتمت بمھارات حل المسائل اللفظية:  المحور الثاني 
  ١٩٩٢دراسة شلبى صيام  .١

ة مقترحة ھدفت  الدراسة ي إعداد استراتيجية عالجي ا في دمستم إل ة من نموذج بولي
امس  ذ الصف الخ دى تالمي ة ل ائل اللفظي ل المس ارات ح ة مھ ل المشكالت الرياضية لتنمي ح

و األساسي بطي تئ ذ ال ين أداء تالمي ي تحس ة ف ة المقترح تراتيجية العالجي ر االس ة اث علم ودراس
والصف الخامس األساسي بطي ا،  ئ اتھم نحوھ ة واتجاھ ائل اللفظي ارات حل المس تعلم لمھ  وال

  .التعلم  ئوتالميذ الصف الخامس األساسي بطي عدد من تكونت عينة الدراسة من
في ستراتيجية االباستخدام  اميذ الذين درسوتحسن مھارات التال و أكدت نتائج الدراسة

  .نحو الرياضيات  ھمتحسن اتجاھاتمھارات حل المسائل اللفظية ، مع 
وجـود عالقة ارتباطيه دالة وموجبة بين كل مھارة من مھارات حل المسائل و أكدت أيضا 

ادة  و م ات نح ل و االتجاھ ة كك ائل اللفظي ل المس ارات ح ا مھ دة وأيض ى ح ة عل اللفظي
  .لرياضيات ا

  ١٩٩٤دراسة عايدة سيدھم  .٢
ة استخدام أسلوب الرسم التوضيحي في  لدراسةاھدفت  ى مدى فاعلي إلي التعرف عل

رتب ة الم ائل اللفظي ل المس ذات لح درات التلمي ة ق رية طتنمي ور العش ة  و، بالكس ت عين تكون
  .االبتدائي الصف السادسمن تلميذة  ٢٨من  الدراسة

ة ائج الدراس دت نت درات فاعل وأك ة ق ي تنمي م التوضيحي ف لوب الرس تخدام أس ة اس ي
ة شرط ، التلميذات لحل المسائل اللفظية المرتبطة بالكسور العشرية وان حل المسائل اللفظي

  .ضروري لكي يتحسن مستوى تحصيل التلميذات في الرياضيات ولكنه ليس شرطا كافيا
    Sigurdson 1994دراسة سيجوردسون  .٣
ى  لدراسةا تھدف ىالتإل دريس وھي الممارسة  عرف عل أثير ثالث استراتيجيات للت ت
ى المعنى  algorithmic practiceالحسابية  ائم عل دريس الق  teaching with meaning، الت

كالت  ل المش دخل ح ائل  problem-process approach، م ل المس ارات ح ة مھ ي تنمي عل
ذا  ٤١تكونت عينة الدراسة من  اللفظية لدى تالميذ الصف الثامن في مادة الرياضيات ، و تلمي

.  
ذين درسوا باألسلوب الثالث في حل المسائل  الدراسةو أكدت نتائج  ذ ال تفوق التالمي

  . علي التالميذ الذين درسوا باألسلوبين األول والثاني، و في اتجاھاتھم نحو الرياضيات 
  

   ١٩٩٦دراسة عادل الباز  .٤
ع مستوي أداء  قترحبرنامج م قياس فعالية ھدفت الدراسة إلى ى رف ذاتي عل للتدريب ال

ودراسة العالقة بين مستوى ئل اللفظية امعلمي المرحلة االبتدائية في تدريس مھارات حل المس
ية  ائل الرياض ل المس ارات ح ي مھ ذھم ف توى أداء تالمي ين مس يات وب ي الرياض أداء معلم

ن  ة م ة الدراس ت عين ة اال ١٢وتكون يات بالمرحل ي الرياض ن معلم ة وم ذا  ١٧٠بتدائي تلمي
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وتلميذة من تالميذ الصف الرابع تم توزيعھم في مجموعتين إحداھما تجريبية وأخرى ضابطة 
.  

ارات  و أكدت نتائج الدراسة ة في مھ ة الدراسة التجريبي ذ عين أن مستوى أداء التالمي
مستوي أداء حل المسائل الرياضية قد ارتفع نتيجة لما أحدثه البرنامج المقترح من ارتفاع في 

  . معلميھم في تدريس مھارات حل المسائل اللفظية
       ١٩٩٨ دراسة حمزة الرياشي و محمود عبد اللطيف .٥

ى ة إل دفت الدراس تراتيجيتين  ھ تخدام إس ر اس بس و  –بحث أث ن وفيل تراتيجية ول إس
ة من جانب ،  ا وراء المعرف و إستراتيجية مقترحة تعتمد على األسس العامة الستراتيجيات م

ي  ا من جانب آخر ف ا جورج بولي ي اقترحھ كلة الرياضية الت ات حل المش ى عملي ز عل ترتك
ول  كلة و المي ل المش ارات ح ة مھ يل و تنمي ى التحص ة عل ات المثلثي دة التطبيقي دريس وح ت

ة  ة الثانوي دى طالب الصف األول بالمرحل ة الدراسة،الرياضية ل ) ١١١(من  و تكونت عين
ف األ الب الص ن ط اً م وعتين طالب ات ، مجم الث مجموع ى ث وزعين عل انوي م ول الث

  .تجريبيتين و أخرى ضابطة 
فاعلية استخدام استراتيجيتي ما وراء المعرفة في تدريس وحدة  و أكدت نتائج الدراسة

ة  ي تنمي ية و ف ائل الرياض ل المس ارات ح ة مھ ي تنمي ي التحصيل و ف ة ف ات المثلثي التطبيقي
  .الرياضيةالميول 
  ١٩٩٨دة سيدھم ، صالح عبد الحفيظ  دراسة عاي .٦

ا استراتيجية  ھدفت الدراسة إلي دريس ھم التعرف على أثر استخدام استراتيجيتين للت
ل  ات(التمثي دول المعلوم اني أو ج م بي م توضيحي أو رس ة ) رس ئلة التنقيبي تراتيجية األس واس

لمھارات حل المسائل  على أداء تالميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي السعات العقلية المختلفة
من ثالث مجموعات  تكونت عينة الدراسةالرياضية اللفظية وعلى االحتفاظ بتلك المھارات ، 

ذا واستغرق تطبيق ) ٤٥(مجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة وبلغ قوام كل مجموعة  تلمي
  .التجربة مدة زمنية قدرھا خمسة أسابيع بواقع ست حصص أسبوعياً 

ذ المجموع ئج الدراسةو أكدت نتا        وق تالمي ذ المجموعة تين التجريبي تينتف ى تالمي عل
تمرارية  ذا اس ة وك ية اللفظي ائل الرياض ل المس ارات ح اب مھ ث اكتس ن حي ابطة ، م الض

ة  ية اللفظي ألة الرياض ل المس ارات ح اظ بمھ ل  ، واالحتف تراتيجيتي تمثي ن اس ل م افؤ ك تك
ة في اكتساب  ئلة التنقيبي ة واستمرارية المشكلة واألس الة الرياضية اللفظي ارات حل المس مھ

  . احتفاظ التالميذ بھذه المھارات لفترة زمنية طويلة 
  ١٩٩٩راسة السيد مدين د .٧

دائي في  ھدفت الدراسة إلي اني االبت ذ الصف الث تحديد العمليات التي يستخدمھا تالمي
ات ك العملي م لتل اط أدائھ ة وأنم ابية اللفظي كالت الحس ل المش تراتيجية  ، وح ر اس ة اث دراس

دائي  اني االبت مقترحة في تنمية عمليات حل المشكالت الحسابية اللفظية لدى تالميذ الصف الث
ة،  ة الدراس ت عين ن  و تكون ر فصالم ا عش ن اثن دد  م غ ع د بل دائي و ق اني االبت الصف الث

  .تلميذا ٣٦١التالميذ في ھذه الفصول 
دائي في العمليات التو أكدت نتائج الدراسة أن  اني االبت ذ الصف الث ي يستخدمھا تالمي

ابية  ترتيب :حل مشكالت الحسابية اللفظية  تمثلت في  ة الحس د العملي وب ؛ تحدي د المطل تحدي
ات في  األعداد مع إشارة الطرح ؛إيجاد الناتج ؛تحديد التمييز ؛وتمثلت أنماط أدائھم لتلك العملي

ة ع:ظاھر (ريح صنمط : نمطين  ة العملي ةكتاب ة اإلجاب ي ورق ر ظاھر (ونمط ضمني ) ل غي
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ائج الدراسة )إدراك العملية ذھنيا دون كتابته علي ورقة اإلجابة: وق المجموعة ، وأكدت نت تف
ة ابية اللفظي كالت الحس ل المش ات ح دي لعملي اس البع ي القي ة ف ى التجريبي ي  عل م ف زمالئھ

ابطة  ة الض ة وأ،المجموع رورة اوصت الدراس و الر امھتمبض ة معلم ي المرحل يات ف ياض
ات ا ى العملي ذ عل دريب التالمي ة بت ة لالاالبتدائي ة دون لزم ابية اللفظي كالت الحس ل المش ح

  .التركيز فقط على ناتج الحل 
   ٢٠٠٢ دراسة محمود اإلبياري  .٨

ة المشكلة في تحسين أداء ھدفت الدراسة إلى  التعرف على فاعلية استخدام مدخل كتاب
دائي ، حل المسألة اللفظية الحسا ذ الصف الثالث االبت دى تالمي ألة ل بية واالتجاه نحو حل المس

ة عددھا  ذا و األخرى ضابطة  ٣٩وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين احداھما تجريبي تلمي
ددھا  ائج ال ٣٧ع دت نت ذا ،وأك ة و تلمي وعتين التجريبي ين المجم روق ب د ف ه يوج ة أن دراس

ة  الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في أداء حل المسألة اللفظية الحسابية ، وأن مدخل كتاب
ذ الصف  دى تالمي ابية ل ة الحس ألة اللفظي المشكلة ال يتصف بالفاعلية في تحسين أداء حل المس

  .ن االتجاه نحو حل اللمسألة اللفظية الحسابية الثالث، ولم يتصف أيضا بالفاعلية في تحسي
  
  

  :التعليق على دراسات المحور الثاني
 و عادل ) ١٩٩٤(و سيجوردسون)  ١٩٩٢( استفاد الباحث من دراسات  شلبى صيام

از ف)  ١٩٩٦(    الب د اللطي ود عب ي و محم زة الرياش دين ، و) ١٩٩٨( و حم يد م الس
اري )١٩٩٩( ود اإلبي ة ف)  ٢٠٠٢( ، و محم ية الخاص طة التدريس ميم األنش ي تص

  .بمھارات حل المسائل اللفظية داخل الموديوالت التعليمية
 في تصميم )  ١٩٩٦( و عادل الباز)  ١٩٩٢( استفاد الباحث من دراساتي شلبى صيام

ة  ارات حل المسائل اللفظي الموديوالت التعليمية من خالل تدريب تدريب التالميذ على مھ
ارات  في موديوالت خاصة دريبھم علٮالمھ م ت ارات ث للتأكد من تمكن التالميذ من ھذه المھ

  .مجتمعة
  و عادل )  ١٩٩٤( و عايده سيدھم )  ١٩٩٢( استفاد الباحث من دراسات شلبي صيام

از  داللطيف )  ١٩٩٦( الب ود عب ي و محم زة الرياش يدھم و )  ١٩٩٨( و حم دة س و عاي
ة في إعداد اختب)   ١٩٩٨( صالح عبدالحفيظ  ار ( ارات مھارات حل المسائل اللفظي اختب

ألة  ل المس م و تحلي ذھا  –فھ ل و تنفي ة الح ار وضع خط ل و  –اختب ة الح ار مراجع اختب
ألة ككل  –التأكد من صحته  ار حل المس يس كل ) اختب ردات التي تق و في صياغة المف

 .مھارة من مھارات حل المسائل اللفظية 
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  الصمبتدريس الرياضيات للتالميذ  ات اھتمتدراس: المحور الثالث 
    ١٩٩٠دراسة فتيحة أحمد  .١

ي  دة ف دريس وح ر ت ان أث ى بي ة إل دفت الدراس م الرھ ذ الص ة للتالمي يات الحديث ياض
ة  ٤١ من الدراسةو تكونت عينة ، المھنية اإلعداديةبالمرحلة  تلميذا أصما من الصفوف الثالث
ة  ةبالمرحل نھم  اإلعدادي ف األ ١٣م اني و  ١٢ول و بالص ف الث ث  ١٦بالص ف الثال بالص

ارة  دل ثالث حصص  ١٦حوالي ) المجموعات (واستغرق تدريس الوحدة المخت أسبوع بمع
  أسبوعيا،
  .فاعلية الوحدات المقترحة في تحقيق أھدافھا و أكدت نتائج الدراسة  

   ١٩٩٠  دراسة سعيد المنوفي .٢
ي دريس ب ھدفت الدراسة إل ة ت ي إمكاني ذ التعرف عل اھيم المجموعات للتالمي عض مف

مجموعه  من الدراسة و تكونت عينةالمعاقين سمعيا باستخدام قراءة الشفاه والھجاء اليدوي، 
ذا ١٣من تالميذ الصف األول من المرحلة اإلعدادية المھنية بمعھد األمل عددھم  واستمر  تلمي

  أسبوعا متصال،  ١٢تدريس الوحدة 
ار األساسية أن نظر و أكدت نتائج الدراسة ه إال أن األفك يه المجموعات صعبه ومركب

ة  اع متوسط تحصيل ، و للمجموعة بسيطة ويمكن فھمھا في معظم المستويات األولي ارتف
  . التالميذ أفراد العينة علي الوحدة التجربية

اقين  ي الرياضيات خاصه للمع ية ف ب دراس داد كت ة بضرورة أع د أوصت الدراس وق
ا أوصت بضرورة تطوير تراعي ظروف أعاقتھم  ي نھجه ، كم وتوفير دليل للمعلم يسير عل

  .برامج الرياضيات للمعاقين أسوة بالتطورات التي تحدث في برامج األسوياء
  

      ١٩٩١  دراسة جمال حامد ، حفني إسماعيل .٣
ي االكتشاف  ھدفت الدراسة إلي   ي المبني عل التعرف علي اثر استخدام المدخل المعمل

اه نحو في تدريس الري ي التحصيل واالتج دائي عل امن االبت اضيات للتالميذ الصم بالصف الث
ذا أصما  ١٥ عددھا مجموعه ضابطة من تكونت عينة الدراسةتعليم الرياضيات ، و  و تلمي

ذا المدخل أصما تلميذا  ١٧مجموعتين تجريبيتين عددھما  دريس بھ ، واستغرقت إجراءات الت
ا حصص أسبوعي ٥يوما بواقع  ٢٥مدة  ث، وحدة (ا من خالل تجريب وحدتين ھم وحدة المثل

  )الكسور
ة روف وجود و أكدت نتائج الدراسة ه إحصائيته لصالح المجموعة التجربي ق ذات دالل
ي االكتشاف في  المبني إمكانية استخدام المدخل العلمي، و في كل من التحصيل واالتجاه عل

  .تعليم الرياضيات للمعوقين سمعيا
  ١٩٩٣  ت ، جمال حامددراسة عماد ثاب .٤

ة دفت الدراس ياء  ھ ى صور األش د عل ي تعتم داخل الت ى افضل الم رف عل ي التع إل
يم موضوع اإلعداد ذ الصف األول  والرموز الرياضية لألعداد وصور اإلشارات لتعل لتالمي

معيا،  وقين س دائي المع ن واالبت ة م ة الدراس ت عين ة ) ٣٠(تكون ي أربع وزعين ف ذاً م تلمي
ذه مجموعات تجر دريس موضوع اإلعداد وھ داخل لت ة م ام الباحث بإعداد أربع د ق ة ، وق يبي
  -:المداخل ھي
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  مدخل ثنائية العرض المتتابع -١
  مدخل مرحلية العرض الثنائي -٢
  المتتابع ) الثنائي الثالثي الثنائي(مدخل العرض -٣
  )الثنائي الثالثي الثنائي(مدخل مرحلية العرض -٤

داخل المقترحة او أكدت نتائج الدراسة  ابع ھو افضل الم ن مدخل ثنائية العرض المتت
انبين و أ ،لتدريس موضوع اإلعداد لتالميذ الصف األول االبتدائي المعوقين سمعيا  اك ج ن ھن

،  )الثنائي-العرض(استخدام العرض البسيط  يجب مراعاتھا عند عرض موضوع اإلعداد ھما
او ات والمھ ابع للمعلوم تخدام العرض المتت ال اس ل االنتق دد قب ة بالع وم إرات المرتبط ي مفھ ل

  .العدد التالي
اھيم  لدراسةاو أوصت  دريس المف د ت ابع عن باالستفادة من أسلوب العرض الثنائي المتت

ك  ية وذل اھيم الرياض يد المف ا أوصت بتجس معيا، كم وقين س ية للمع طلحات الرياض والمص
 صمات المفاھيم والمصطلحات الرياضية لللتعليمھا للمعوقين سمعيا، أن يراعي في تعليم إشار

   .لألصم التدرج الذي يراعي النمو العقلي 
   ١٩٩٣دراسة فتيحة أحمد  .٥

د األمل إعداد إلىھدفت الدراسة  ذ الصم بمعھ و  ،منھج مقترح في الرياضيات للتالمي
ذا م ٧٤من الدراسة تكونت عينة  دائي ،  ٢٤نھم تلمي ذا بالصف األول االبت ذا ١٦تلمي  تلمي

اني االعدادي ،  ١٨بالصف األول االعدادي ،  ذا بالصف الثالث  ١٦تلميذا بالصف الث تلمي
دادي ن ، و االع رح م نھج المقت دريس الم تمر ت ى  ٥اس ع  ٧إل ي أرب الث إل ع ث ابيع بواق أس

دات  ي الوح يلي ف ار تحص ة اختب ت الباحث ة طبق ة التجرب ي نھاي بوعيا ، و ف حصص أس
  .الميذ و المعلم نحو المنھج المقترحالتجريبية و مقياس اتجاه الت

  .فاعلية المنھج المقترح في تحقيق األھداف المرجوة منه  أكدت نتائج الدراسةو  
  ١٩٩٨دراسة عادل الباز و عايده سيدھم  .٦

ة دفت الدراس يات ھ نھج رياض اء م ي بن رح إل دارس  مقت معيا بم اقين س ذ المع للتالمي
ة المعاقين سمعيا اإلعدادية في ضوء المجاال ة(ت المھني واد الدراسية المھني اتھم ) الم واحتياج

كالت  ل المش ارات وح ة المھ اھيم وتنمي اب المف ي إكس ه ف دى فاعليت يح م ة ، وتوض اليومي
ديھم ية ل واد . الرياض وى الم ي محت منة ف ية المتض ات الرياض ى المعلوم ث عل د البح واعتم

ة  ية التالي مكرة (الدراس ال الس باكة و أعم ارة  –الس ة –النج س  -الزخرف ناعة المالب ص
و ة ). والتريك ت عين ة وتكون ن الدراس ذا  ٣١م ذ الصف  وتلمي ع تالمي ل مجتم م ك ذة وھ تلمي

ة المعاقين األول اإلعدادي  ازيق واستغرقت عملي ة الزق ة بمدين سمعيا بمدرسة األمل اإلعدادي
دوي  ال الي ي االتص ا طريقت تخدم فيھ املين اس يين ك لين دراس دريس فص ة اإل (الت ارةلغ )  ش

  .وطريقة االتصال الكلى في الموضع المناسب أثناء التدريس 
ة أن  أكدت نتائج الدراسة و اءه في ضوء المجاالت المھني م بن ذي ت رح ال المنھج المقت

ين  ي تمك ة ف اءة عالي اال وذو كف ان فع ة ك اتھم اليومي ات حي ى ضوء متطلب ذ وف ؤالء التالمي لھ
ن المعلوم معيا م اقين س ذ المع ية التالمي ارات (ات الرياض اھيم ومھ كالت –مف ل المش ) وح

  .المرتبطة بالمجاالت المھنية
ة اقين  وأوصت الدراس ذ المع ية خاصة بالتالمي ب مدرس ل كت ام بعم بضرورة االھتم

ا  ر بھ م والكيف وتكث بة من حيث الك ون مناس معية وتك ة الس معيا تتناسب وظروف اإلعاق س
وى بط رة عن المحت ع الرسوم واألشكال المعب ة من الواق ة قريب ام إدارة ، وريق ضرورة اھتم



 ١٩ 

م  ن المعل ل م ين ك كال تع وم وأش اذج ورس مات ونم وفير مجس ة بت ة الحديث ائل التعليمي الوس
  . والتلميذ على تحقيق األھداف المنشودة من تعليم ھذه الفئة 

  Kelly & Mousley 1998دراسة كيلي و ماوسلي  .٧
دفت ة ھ أثير  الدراس د  ت ى تحدي ت ٣إل دريس اس ي ت ة ف ائل اللفظي ل المس راتيجيات لح

  :الرياضيات للتالميذ الصم  ، و كانت كالتالي 
  إعطاء تفسيرات و مبررات  أثناء الحل باستخدام لغة اإلشارة. 
  تصور و تخيل المسألة اللفظية قبل البدأ في الحل. 
  مالحظة المعلم أثناء تحليل بعض المسائل. 

ة للصم الدراسة نجاح ا و أكدت نتائج  الستراتيجيات السابقة في تدريس المسائل اللفظي
.  
 ١٩٩٩دراسة زينب أحمد   .٨

اس بحيث تكون  ھدفت الدراسة إلى ات القي اييس وعملي ة عن المق تصميم وحدة تعليمي
ة  ا، وتكونت عين ى فاعليتھ ة ، والتعرف عل مناسبة للتالميذ الصم باستخدام الحقائب التعليمي

ن  ة م ذا بال ٢٢الدراس دادي و تلمي دادي  ١٣صف األول اإلع اني اإلع ذا بالصف الث تلمي
  .تلميذا بالصف الثالث االعدادي المھني  ١٢المھني و 

ائج  دت نت اس  وأك ات القي اييس وعملي ديم المق ي تق ة ف ة التعليمي ة الحقيب ة فاعلي الدراس
  .لتالميذ اإلعدادي المھني الصم الكم 

   ٢٠٠٢دراسة أحمد عفت   .٩
ة ھدفت الدراسة إلى  التعرف على فاعلية برنلمج مقترح لمساعدة األطفال الصم لمرحل

ة  ن مجموع ة م ة الدراس ت عين اھيم الرياضية ، وتكون ى اكتساب بعض المف اض عل الري
  .طفال أصما بمرحلة الرياض  ٢٥تجريبية عددھا 

  تالميذ الصم العالقات التبولوجيةفاعلية البرنامج فى اكساب ال واكدت نتائج الدراسة 
 Moreno & Nunes 2002نوينز مورينو و  اسة در .١٠

ة دفت الدراس دخلي  ھ امج ت ة برن اس فاعلي ى قي ي ( إل  An intervention) عالج
programme  ة بالحساب ذ الصم في المعرف ة تحصيل التالمي ، و تضمن   numeracyلتنمي

  .موضوعات الجمع و الطرح و الضرب و القسمة و األعداد الكسرية و النسبة 
تلميذ أصم ، و  ٢٣من مجموعتين ، األولي تجريبية تتكون من  ت عينة الدراسةوتكون

  .تلميذ أصم و ھم طالب العام السابق من  نفس الصف  ٦٥الثانية ضابطة تتكون من 
  .، و قام الباحث بتطبيق اختبار و يلسون في التحصيل قبليا و بعديا علي عينة البحث

ا و أكدت نتائج الدراسة ة تحصيل التفاعلية البرن ة مج في تنمي ذ الصم في المعرف المي
   بالحساب 
  ٢٠٠٣دراسة فتيحة أحمد   .١١

التعرف على فعالية استراتيجية مقترحة الكساب معلمى رياضيات  ھدفت الدراسة إلى
دريس األخرى،  ات الت ى بعض فني ا عل التالميذ الصم مھارة معالجة المحتوى ، وبيان أثرھ

  .معلمات الرياضيلت للتالميذ الصم من معلمى و ٤٦وتكونت عينة الدراسة من 
ة  ائج الدراس دت نت ات  واك ى ومعلم اب معلم ى اكس ة ف تراتيجية المقترح ة االس فعالي

دريس  ات الت بة لفني درس وأيضا بالنس وى ال ارة معالجة محت ذ الصم مھ الرياضيات للتالمي
م رياضيات م داد نشاط تعل ة ، اع داف التعليمي ة األخرى وھى صياغة األھ صاحب وعرف
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ئلة  ه األس درس وصياغة وتوجي ديم ال درس، وطرق عرض وتق مداخل للتدريس والتھيئة لل
  .التقويمية 

  Kelly & Lang & Pagliaro 2003و باجليارو  و النج دراسة كيلي .١٢
ي ة إل دفت الدراس ي  ھ م ف ذ الص دي التالمي ة ل ائل اللفظي ل المس ات ح د ممارس تحدي

مدرس رياضيات  ١٣٣من  و تكونت عينة الدراسةشر ، الصفوف من السادس إلي الثاني ع
  .من مدرسي الصفوف السابقة 

ائج  دريبات  و أكدت نت ي الت ين عل ز المعلم ر   practice exercisesالدراسة تركي أكث
، و عدم االھتمام     True problem solving situationsمن اھتمامھم بمواقف حل المسائل 

ترات ي اس ذ عل دريب التالمي ل ، بت ر و التحلي ةيجيات التفكي ديم  و أوصت الدراس بضرورة تق
دريس  المسائل اللفظية بشكل مناسب و مالئم لألطفال الصم ، و أن يتم التركيز في عمليات الت

  .علي مھارات التفكير و التحليل ، أكثر من التركيز علي اللغة و مھارات القراءة 
  : الثالثالتعليق على دراسات المحور 

 اد ا يخ أف ة بط ات فتيح ن دراس ث م يدھم )  ١٩٩٣( لبح دة س از و عاي ادل الب ( و ع
ى )  ١٩٩٨ ذ الصم و في التعرف عل دريس الرياضيات للتالمي ي أسس ت في التعرف عل

 .كيفية توظيف الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات للتالميذ الصم 
  د وفي )  ١٩٩٠( أفاد البحث من دراسات فتيحة أحم اد )  ١٩٩٠( و سعيد المن و عم

 ١٩٩٨( و كيلي و ماوسلي )  ١٩٩٤( و رمضان رفعت )  ١٩٩٣( ثابت و جمال حامد 
رورة )  م ، و ض ذ الص ع التالمي ال و التواصل م اليب االتص م أس ى أھ رف عل ي التع ف

 .االھتمام بلغة اإلشارة لتوضيح المعني الرياضية الموجودة داخل المسائل اللفظية 
  د أفاد البحث من دراسة ال حام اد ثابت و جم ى أسس )  ١٩٩٣( عم في التعرف عل

ذي يراعي  درج ال اة الت ذ الصم بمراع اھيم الرياضية للتالمي ام و المف ديم إشارات األرق تق
 النمو العقلي 

  توصلت العديد من الدراسات الى أن التالميذ الصم يواجھون صعوبة في حل المسائل
وس ي و ماوسلي )  ١٩٩٥(  اللفظية ، وھذه الدراسات ھى دراسة تيت و )   ١٩٩٨(و كيل

ادت )  ٢٠٠٣( و باجليارو  و النج و دراسة كيلي)  ٢٠٠٢( دراسة مورينو و توينز  و أف
 :ھذه الدراسات أن تدريس المسائل اللفظية للتالميذ الصم يتطلب ما يلي 

  .مراعاة مستوي قراءة التالميذ الصم و مدى اكتسابھم اللغوي  .١
ائل الل .٢ ديم المس توي تق ن مس ل م يحية ، للتقلي وم التوض ور و الرس ة بالص ة مدعم فظي

  التعقيد في المسألة قدر المستطاع 
  .تفديم مسائل تعكس طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل  .٣
ع  .٤ ب م ى جن ا إل ة جنب ائل اللفظي تراتيجيات حل المس ى طرق و اس ذ عل دريب التالمي ت

 تدريس العمليات الحسابية 
  :راسات السابقة تعليق عام على الد

  ائل ا الوس تخدام تكنولوجي ة باس ابقة المتعلق ات الس ع الدراس ة م ة الحالي ق الدراس تتف
ريش )  ١٩٩٥( المتعددة في تدريس الرياضيات مثل دراسة طالل شعبان   ٢٠٠١( و  اي

انتر )  ان و ھ ة )  ٢٠٠٣( و ھوفم امج و عين وي البرن ي محت ا ف ف عنھ ا تختل ر أنھ غي
  .الدراسة 
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 ق ا وفي تتف عيد المن ات س ع دراس ة م ة الحالي اردن )  ١٩٩٠( لدراس و )  ١٩٩١( و ب
د  ال حام ي و ماوسلي )  ١٩٩٤( و رمضان رفعت )  ١٩٩٣( عماد ثابت و جم ( و كيل

ع )  ١٩٩٩ ب م رية تتناس ة بص ائل تعليمي دريس و وس رق ت تخدام ط رورة اس ي ض عل
ذ  ة التالمي ي  الصم،طبيع اركة ف ي المش اعدھم عل تعلو تس ي  م،ال ا ف ف معھ ا تختل و لكنھ

  .الطريقة المستخدمة في التدريس و المحتوي المستخدم 
  ات )  ١٩٩٤( تتفق الدراسة الحالية مع دراسة رمضان رفعت تفادة من امكان في االس

ة  ة،الكمبيوتر في تدريس الرياضيات للصم بالمرحل ا في أن  االبتدائي ا تختلف عنھ و لكنھ
ى  د عل ت تعتم ان رفع ة رمض ة دراس ة للغ وم بالترجم دريس ليق اء الت م أثن د المعل تواج

ديو  اإلشارة، ددة و ھو الفي م توظيف أحد عناصر الوسائل المتع أما الدراسة الحالية فقد ت
  .البرنامجفي الترجمة للغة اإلشارة داخل 

  اردن ن دراسات ب اد البحث م دت )  ١٩٩٤(و رمضان رفعت )  ١٩٩١( أف ي أك الت
دراسة ھوفمان  نالصم، ومكمبيوتر في تدريس الرياضيات للتالميذ على فاعلية استخدام ال

انتر  ة )  ٢٠٠٣( و ھ ي تنمي ددة ف ائل المتع ا الوس تخدام تكنولوجي ة اس دت فاعلي ي أك الت
   .موجھةفي صياغة فروض الدراسة بصورة  اللفظية،مھارات حل المسائل 

  ال توجد دراسة في  أنه) و على حد علم الباحث ( يتضح من عرض الدراسات السابقة
ي  ددة ف ائل المتع ا الوس ات تكنولوجي ن امكان تفادة م ت االس ي حاول وطن العرب مصر و ال

 .الصمتنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدى التالميذ 
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  الفصل الثالث
  اإلطار النظري

وفـــي هـــذا الفصـــل  تنـــاول الباحـــث فـــي الفصـــل الســـابق الدراســـات الســـابقة المرتبطـــة بالبحـــث
  :سيتناول اإلطار النظري متضمنا ثالثة محاور هي 

  تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تدريس الرياضيات: أوال 
  اللفظية  مھارات حل المسائل: ثانيا 
  تدريس الرياضيات للتالميذ الصم: ثالثا 

  
  تكنولوجيا الوسائل المتعددة: أوال 

  مفھوم تكنولوجيا الوسائل المتعددة -١
ت"  ددة  ُعرف ائل المتع تينات  Multimediaالوس ذ الس يم من ا التعل ال تكنولوجي ي مج ف

ي الواح ف التعليم ي الموق ة ف يلة تعليمي ن وس ر م تخدام أكث ار أن اس اق باعتب ي نط دخل ف د ي
الكمبيوتر، المتعددة، ولكنه في الوقت الحالي  لالوسائ ا ب ر ارتباط ة  أصبح أكث ألف كلم " وتت

ديا  لتيام زأين  Multimedia"مي ن ج ي  Multiم ة، وتوھ ى التعددي ى  Mediaعن ير إل تش
ة  رية الممغنط معية والبص راص الس رطة واألق الورق واألش ات ك ة للمعلوم ائط الحامل الوس

وتر التي تكنولوجيا ا، وتشير عبارة وغيرھ ات الكمبي ى صنف من برمجي ددة إل الوسائل المتع
ى  افة إل ة إض وم المتحرك ورة والرس وت والص ة كالص كال مختلف ات بأش وفر المعلوم ت

ات الم ة لتياالنصوص،وتوفر برمجي كالھا المختلف ات بأش ا للمعلوم ا محكًم ديا ربًط د (مي عب
   )٢١١، ١٩٩٧العظيم الفرجاني، 

ة،  "أنھا ھا إبراھيم الفار بيعرفو ة والمتحرك ة الصور الثابت برمجيات تتضمن من ناحي
ديو،  ات الفي ور النصوص، ولقط كال ظھ ة  وأش وان المختلف ؤثرات الصوتية،واألل وتنوع الم

اة،و ة والمحاك اب التعليمي رات كاأللع ارين، ومن المثي دريبات، وشمولية التم ة والت تنوع األمثل
ويمناحية أخرى تتض املة للتق ة وش راء، وطرق مختلف  من إجراءات التشخيص والعالج واإلث

  .)١٩٩٨،١٥٦إبراھيم الفار،("

ة  " أنھاب معلي عبدا لمنعويعرفھا  ة مكتوب ة لفظي أدوات ترميز الرسالة التعليمية من لغ
ة  Spoken Wordsأم مسموعة منطوقة  Textsعلى ھيئة نصوص  وكذا الرسوم الخطية بكاف

ا م ى أنماطھ ذا باإلضافة إل ا ھ وم توضيحية وغيرھ ة ورس ة ولوحات تخطيطي وم بياني ن رس
ة ة والصور الثابت يط أومزيج من  الرسوم المتحركة والصور المتحرك ا يمكن استخدام خل كم

وى  واع المحت وع آخر من أن دأ أوأي ن د (  "ھذه األدوات لعرض فكرة أومفھوم أومب ى عب عل
  .)١٧٥، ١٩٩٨المنعم، 

ة والرسومات واألصوات " بأنھا Vauganان يعرفھا فوجو مزيج من النصوص المكتوب
ق  تعلم عن طري ديمھا للم ة، يمكن تق والموسيقى والرسوم المتحركة والصور الثابتة والمتحرك

  .) ٦ – ٥، ١٩٩٤فوجان، ( "الكمبيوتر أوأي وسيلة إلكترونية أخرى 
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ا ويعرف تيتر ھ ا Hofstetterھوفس وتر " بأنھ تخدام الكمبي ع  اس نص م دمج ال ليعرض وي
ات  ق االرتباط ن طري ة ع ومات والصوت والصور المتحرك  Toolsواألدوات  Linksالرس

ار  تعلم باإلبح مح للم ي تس ل  Navigationالت داع  Interactionوالتفاع  Creationواإلب
  .) ٣، ١٩٩٥ھوفستيتر، ( "  Communicationواالتصال 

ة برنامج كمبيو" ويعرفھا الغريب زاھر أنھا ين النصوص المكتوب تر يتكون من المزج ب
تعلم  يح للم ا يت ة، مم وتية والحركي ؤثرات الص ديو، والم ات الفي ور ولقط ومات والص والرس
دة لمساعدة الطالب  ر جدي ات تفكي ه عملي التفاعل والتحكم في معلومات البرنامج، مما ينتج عن

  .) ١٦٤، ٢٠٠١الغريب زاھر، ( " على التفكير فيما وراء التفكير 
اومن خالل التعريفات السابقة يعرف الباحث تكنولوجيا الوسائل المتعددة إجرائيا  " بأنھ

ة  وص المكتوب ن النص زيج م الل م ن خ ة م الة التعليمي ديم الرس وتر لتق تخدام الكمبي اس
دريبات،  والرسومات والصور ولقطات الفيديو، مما يتيح للتلميذ األصم التفاعل مع األمثلة والت

   ."جراءات تشخيصية وتقويميةمع وجود إ
  )١٦٥، ٢٠٠١الغريب زاھر، ( األھمية التعليمية لتكنولوجيا الوسائل المتعددة  - ٢
ين المعلومات من حيث عرضھا في أشكال متنوعة من  .١ تساعد الطالب على الربط ب

 .الصوتيةالمؤثرات  و الرسومات والصور ولقطات الفيديو بينھا النص الكتابي و
 .المشتركةعمليات التعلم والعمليات التفكيرية تيسر للطالب  .٢
 .تھتم بالتعليم التعاوني بين الطالب وأعضاء ھيئة التدريس  .٣
 .تساعد الطالب على التفكير فيما وراء التفكير .٤
 .استخدام الوسائل المتعددة يؤدي إلى متعة وجاذبية التعلم للطالب .٥
 .التعلم تؤدي بالطالب إلى االندفاع نحو .٦
 .لتعليمي بين الطالب والمعلم كأعضاء في المستقبلتوزع العمل ا .٧
اء  .٨ ة وبن دم نفسھا للطالب في أشكال مدمجة ومنظم أن تق إعطاء الفرصة للمعلومات ب

 .تفاعلي متالزم
 .تقدم أساليب تعلم ذاتي متنوعة األشكال للطالب .٩
 تحل مشكلة المفاھيم المجردة وطرق تعلمھا فتقدمھا كمعلومات واقعية  .١٠
  .باستخدام المعلومات في ضوء أھداف تعليمية محددةتسمح للطالب  .١١

  متطلبات إعداد برامج تكنولوجيا الوسائل المتعددة -٣
  :يتطلب إعداد برمجيات الوسائل المتعددة نوعين من المتطلبات ھما 

   (Hardware)متطلبات مادية  -أ 
  (Software)متطلبات غير مادية  -ب 

  (Hardware)متطلبات مادية  -أ 
  جھزة واألدوات الالزمة إلنتاج الوسائل المتعددة، من بينھا ما يلي يجب توفير عدد من األ

  : ) ٢١٠، ٢٠٠١الغريب زاھر، ( 
o  الكمبيوتر بمواصفاته الحديثة وسرعته العالية، ويحتوي تجھيزات الوسائل المتعددة من

اتيح  Cardsبطاقات  ه من لوحة مف ا، وملحقات ديووإنترنت وغيرھ صوت وصورة وفي
 .، وطابعة وغيرھا)سكنر ( ماسح ضوئي و CD،DVDومشغل 

o أجھزة الفيديوبأنواعھا المختلفة. 
o التجھيزات الصوتية الرقمية إلدخال الصوت وعرضه.  
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 (Software)متطلبات غير مادية  -ب 
المتعددة البد من وجود البرامج الجاھزة المناسبة التي  لالوسائتكنولوجيا استكماال للتعامل مع 

 إلخراجھالمتعددة والبيانات إما إلدخالھا إلى الحاسب اآللي أوتتعامل مع ملفات الوسائط ا
، وھذه البيانات بعد )لسماعھا أولرؤيتھا على وحدات اإلخراج المناسبة ( أوالستعراضھا 

(  .إدخالھا للحاسب يمكن حفظھا في ملف لحين فتحه بواسطة البرنامج المناسب لھذا الملف
  )  ٢٠٠٠،١٩وزارة التربية والتعليم، 

ددةوأھم   )  ١١٧ – ٩٦، ١٩٩٦فوجان،( البرامج الالزمة إلنتاج وعرض برامج الوسائل المتع
:  
   .برامج الرسم والتلوين .١
  .)ثالثة أبعاد (برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر في الفراغ  .٢
   .برامج إعداد الصور .٣
  .برامج إعداد النصوص .٤
   .برامج إعداد الصوت .٥
   .والرسوم المتحركة الفيديوبرامج إعداد األفالم السينمائية و .٦
   .أدوات مساعدة في البرمجة .٧

 
  :  ( Multimedia Elements)عناصر الوسائل المتعددة  -٣

ألنه  البرنامج التعليمي يعد أمرا بالغ األھمية،صر الوسائل المتعددة بحكمة داخل توظيف عنا
اسبة وبغير مناسبة، مما بمن العناصرمن السھل الوقوع تحت إغراء االستخدام المبالغ فيه لھذه 

يؤدي إلى انحراف البرنامج عن أھدافه األصلية واإلخالل بتوازنه وبالمعايير الجمالية للذوق 
    .السليم، وكذلك إلى استنزاف  موارد البرنامج والعتاد الذي يقوم بتشغيله

  : يتكون برنامج الوسائل المتعددة من العناصر اآلتية و
  Texts                      النصوص المكتوبة           -أ 
        Sound                الصوت                              -ب 
                                           Pictures          الصور   -ج 
  Motion Picturesالصور المتحركة                   -د 
  Animations       الرسوم المتحركة                   -ه 
   Virtual Reality                االفتراضي اقعالو   -و 
   Video                الفيديو                               -ز 
  النصوص المكتوبة    -أ 

االت  ي مج رازه ف م إح ذي ت دم ال ل التق ع ك ة االتصاالت م اس عملي ة أس ل الكتاب تظ
ديو ا الفي وت  و تكنولوجي تقبل  –الص ي المس ك ف ر ذل ا يتغي ة إال  –وربم زال الكلم ه ال ت أن

  .المكتوبة ھي أكثر األساليب إقناعا وأقلھا احتماال للتشويش في عملية االتصاالت
  :ولتحديد مدى أھمية عرض الكتابة بأسلوب واضح، سوف نستعرض القواعد اآلتية 

  .اختيار النص بما يتناسب مع المستمعين ونوعياتھم   .١
ك اكتب بأبسط أسلوب ممكن، فكلما كان عدد الك  .٢ ان ذل لمات أقل ولغة الخطاب أسھل ك

 . أفضل مع عدم اإلخالل بالمعنى
ة كل   .٣ تأكد من تكامل مختلف الوسائط المستخدمة، مما يعني أنه ليس ھناك حاجة لكتاب

  .شيء تفصيال طالما ھناك أساليب أخرى للمساعدة في توضيح المعنى المطلوب
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ا  ت النظر وتعميكم ي لف ؤثر ف رة ت ل كثي اك عوام راد أن ھن المعنى الم ق اإلحساس ب
راءة،  ة للق دى وضوح الشاش ه وم تخدم وحجم ط المس وع الخ ل ن ذه العوام ن ھ يله، وم توص

 .النص وكذلك أسلوب تحريك الكتابة أو

  الصوت   -ب 
  Spoken Wordsواللغة المنطوقة   Musicيشتمل على  الموسيقى  وھو

ظ، يشد ان ويعتبر الصوت من أھم عناصر الوسائل المتعددة، فھو تباه المتعلم، ويحفز على الحف
  .ويعزز الصورة، ويحقق التفاعل واالنفعال مع البرنامج

وت" اج الص ددة ي إنت ائل المتع ا الوس روض تكنولوجي ي ع ة وف ق الواقعي ق يحق خل
ة  ة وطبيع ة درج رورة مالئم ك ض ب ذل ي، ويتطل دى المتلق رض ل وى الع اس بمحت اإلحس

ك با ا، وذل ر عنھ المؤثرات الصوتية المناسبة الصوت للبيئة التي يعب تعانة ب ى االس إلضافة إل
  .)٤٨، ١٩٩٧عارف رشاد، ( "إلخراج العرض 

  الصور       -ج 
ومة "  ور المرس ا الص وعتين ھم ى مجم وتر إل ة للكمبي ور الثابت يم الص ن تقس يمك

Bitmaps   والمتجھاتVector Shapes ، ة نقط الملون الصور المرسومة ھي مجموعة من ال
Colored Pixels ات ا وط ومنحني ي وصف لخط ات فھ ا المتجھ ي صورة أم زن ف ي تخ لت

ا تخدامھا    Fillsتوممتلئ ن اس رى، يمك ات أخ وان ومعلوم اءوأل كال إلنش وين أش ( "  وتك
  .) ١١٠-١٠٩، ٢٠٠٢عبدالعزيز جوده، 

  Bitmapsالصور المرسومة  ١
دين،أفقي " فوفة ذات بع كل مص ي ش ة ف اط المتتابع ن النق ة م ي مجموع ورة ھ الص

رأسي، ويتم تلوين كل نقطة بلون محدد من مجموعة من األلوان التي يتيحھا نظام العرض، و
ل نسق  وكل نقطة  CGAفقد يكون النظام أحادي اللون أونظام عرض ملون ذوأربع ألوان مث

تحتاج لمساحة محددة كي تخزن كود للون، وھذه المساحة تتناسب لوغاريتميا مع عدد األلوان 
ثال ف ون المتاحة فم زم فقط بيت   monochromeي النظام األحادي الل واحد إذا كانت  bitيل

ة  صفرقيمته  ا إذا كانت القيم ون أبيض أم ون األسود،  ١فذلك يعني ل ذلك يعني الل اغلب و ف
ات  دى اللقط ت إح ديوثم تثبي اميرات الفي ق ك ن طري ا ع جيلھا إم تم تس ور ي  Frameالص

ا  . Scannerأوباستخدام الماسحة الضوئية  ويوجد مصدر أخر وھوبرامج الرسومات ولكنھ
  .)٤٨، ١٩٩٧إسالم المداح،( "تنتج صور غير حقيقية أي ال أصل لھا في الحياة اليومية

   
    Vector Shapesاألشكال والمتجھات  ٢

ة في أي متجه  ات المقفل ه، والحلق ه أوانحنائ ل يمكن ثني ارة عن خط واحد طوي المتجه ھوعب
ر حجم المتجهيمكن ملؤھا باأللوان  ا .ألي حجم حيث يحتفظ بشكله ووضوحه ويمكن تغيي أم

ذلك  تطيالت وك اوية ومس كال بيض وط وأش م خط طة ر س ا بواس يمكن تكوينھ كال ف األش
مستطيالت دائرية، ويمكن استخدامھا ألضافة عناصر تخطيط سريعة داخل المشروع دون 

  ) ١٠٧-١٠٦، ٢٠٠٢وده، عبدالعزيز ج( .لھم   Bitmaps الحاجة لتكوين صور مرسومة 
  ةالصور المتحرك  -د 

تتكون الصور المتحركة من تتابع صورة تلي الصورة مع تغير طفيف في كل صورة 
دما ) ثابت(عن السابقة لھا، وكل صورة تأتي في إطار واحد غير متحرك  وتسمى إطارا، وعن
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ة ة دائم كل حرك ي ش ورة ف ر الص ددة تظھ رعة مح ة بس ى الشاش ات عل ذه البيان رض ھ  تع
   .ولذلك فھي تفيد في توضيح الحركة .ومتصلة، وتعطي اإلحساس بالحركة

   الرسوم المتحركة       -ه 
ى رسومات،  تتألف"  عروض الرسوم المتحركة من سالسل من اإلطارات الحاوية عل

ا عرض للرسوم  وين كل إطار من اإلطارات التي يحتويھ ومن حيث المبدأ، ينبغي رسم وتل
راد قب ى انف ة عل وب، المتحرك ا شريط العرض المطل ل تصويرھا بشكل متسلسل لتشكل مع

ى  د يصل إل وحيث أن إعداد أفالم الرسوم المتحركة يتطلب رسم أعداد ھائلة من اإلطارات ق
وتر  ع الكمبي ان تطوي إن باإلمك عشرات اآلالف بالنسبة لفيلم ال يتجاوز طوله نصف الساعة، ف

دين، ( " لى معطيات نحددھاللقيام برسم ھذه اإلطارات وتلوينھا بناء ع ، ١٩٩٦علي زين العاب
٨٦(.  

حيث يقوم     In-Betweeningوتوفر سائر برمجيات إنتاج الرسوم المتحركة وظيفة "
ين  ربط ب ين ي ار مع ا لمس ه وفق ي حركت ائن ف ل الك ي تمث ارات الت ائر اإلط م س امج برس البرن

ادة ب اط الرئيسية وضعيتين نحددھما له بصورة تلقائية، ويتحدد المسار ع واسطة عدد من النق
 Key Frameفيه، وتسمى اإلطارات التي تمثل الكائن  في نقطة رئيسية باإلطارات المفتاحية 

 .) ٨٧– ٨٦، ١٩٩٦علي زين العابدين، (  " 
   االفتراضيالواقع   -و 

ترتبط بثالثة  Panoramic ةتوفر تكنولوجيا الواقع االفتراضي عروضا بانورامي"
العين والسمع واأليدي، وال زالت المحاوالت مستمرة لربطھا بجميع أجزاء  مكونات تتمثل في

الجسم المختلفة من خالل لباس كامل يغطي جميع أجزاء الجسم ومن ثم توصيل مناطق 
اإلحساس المختلفة واألعصاب بأطراف توصيل وأجھزة تغذية مرتدة إلحداث اتصال مباشر 

شة الواقع االفتراضي كامال، والتفاعل المباشر بسطح بشرة المستخدم، مما يتيح عنه معاي
  .)٢٨٠، ٢٠٠١الغريب زاھر، (  "معه

ة "  الم صنعي لحافل ة في ع ى  سفر أوجول ل المستعمل إل فالواقع االفتراضي يمكن أن ينق
أوطائرة أوقارب أوداخل فصل أوفي الغابات بلبس قفاز وغطاء رأس مع مؤثرات تنقل بشكل 

ان حيث يشع ى المك اين المنظر التقريبي فوري عل ة ويع ر المستخدم بدرجة الحرارة الحقيقي
ه كصوت  ذي يسافر إلي ان ال ويسمع األصوات ويشعر باألحاسيس التي يحس في نفس المك
اد  الخوف والصعود الح النباح والعواء وملمس األوراق الناعمة وانزالقه فوق الجليد وتشعر ب

  ). ١٣٦، ٢٠٠٢، جوده زدا لعزيعب" (والھبوط الشديد مع دقات القلب واللھث 
  الفيديو    -ز 

يتكون من الصورة والحركة  فھو لتكنولوجيا الوسائل المتعددةأقصى ھدف  ھو الفيديو"
مع الكمبيوتر أكثر عناصر  والصوت ويشبه ما نراه في حياتنا اليومية، ويعتبر استخدام الفيديو

ا ي ة كم ة النظر التكنولوجي واع الوسائل الوسائل المتعددة صعوبة من وجھ ر أن ر أيضا أكث عتب
ديو  التي تتطلب حيزاً وسرعة من وجھة نظر االتصاالت،وأصبح اآلن من الممكن عرض الفي

ديو ارت الفي ك بإضافة ك وتر على شاشة الكمبيوتر وذل اد الكمبي ى عت ه  .إل ارت وظيفت ذا الك ھ
وم أيضا بضغط حجم الصورة ع د التخزين تحويل الصورة التماثلية إلى صورة رقمية، ويق ن

  .)١١٥، ١٩٩٨نادية حجازي،("العرض  وفك ھذا الضغط عند التشغيل أو
  ٣٦ – ٣٥، ١٩٩٧عارف رشاد،  ( إنتاج الفيديوخطوات ( :  
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ديو يلم الفي داد ف ة إع يم عملي ا تقس ا  يمكنن ة م ية ھي مرحل ى ثالث مراحل أساس ل قبإل
اج  د اإلنت ا بع ة م م مرحل اجفي مرحلفاإلنتاج ثم مرحلة اإلنتاج ث ل اإلنت ا قب تم التخطيط  ة م ي

ديو اج الفي ة إنت د الھدف من عملي ة بتحدي رارات المتعلق الة  إلعداد الفيلم واتخاذ كافة الق والرس
ة  ة التقديري تحتويھا والميزاني ي س وص الت ميمھا والنص لوب تص يلھا وأس تھدف توص المس

   .واألفراد والمعدات المطلوبة لعملية اإلنتاج
ع ف أما عملية اإلنتاج ة لمواق تتطلب أوالً تجھيز وإعداد وسائل وطرق اإلضاءة الالزم

 Colorوحرارة األلوان   Intensityالتصوير، وتحدد اإلضاءة طبقا لثالثة عوامل وھي الشدة 
Temperature  والجودةQuality.  

اج ديو وتتضمن مرحلة ما بعد اإلنت ز الفي ل لالستخدام داخل  إعداد وتجھي في شكل بسيط قاب
  التأليف الخاصة بالوسائل المتعددةنظم 

 ١٩٩٨،١٢٥نادية حجازي، (أن نالحظ ما يلي لقطات الفيديوومن المفيد عند تصوير 
( :  
   .أن األلوان القوية تقلل من جودة الفيلم .١
   .أن تجعل اإلضاءة متجانسة .٢
ذلك اجعل الصورة في حجم  .٣ أن حجم الصورة التي تظھر على شاشة الكمبيوتر صغيرة ل

  .صغير
   .لل حركة الكاميرا حتى ال تضيف إلى العيوب في العرضق .٤

                                                     

و" ام وھ ؤال ھ ادر س ددة يتب ائل المتع ة الوس ات بني ابق لمكون رض الس ن الع ل  وم ھ
دد  امج متع ه برن ق علي ي يطل د لك امج واح ي برن ات ف ذه المكون ع ھ د جمي ترط أن تتواج يش

ذه إل ؟ الوسائ ع ھ ات وال يشترط وجود جمي ذه المكون ن التعدد يتطلب وجود حد أدنى من ھ
 اإلطارالمكونات في البرنامج الواحد، ولكن الحد األدنى لعدد الوسائل التي يجب أن تظھر في 

ة الوسائل    /Binary Mediaالواحد يجب أن ال يقل عن وسيلتين وفي ھذه الحالة تسمى بثنائي
أي اعتبار ال دوعن برنامج ككل فإنه يمكن القول أن عدد العناصر المستخدمة ال ينبغي إن يقل ب

 .) ١٨٢-١٨١، ١٩٩٨على عبد المنعم، ("حال من األحوال عن ثالثة عناصر
  :) ٤٥٨، ١٩٩٩حسن زيتون، (  الوسائل المتعددة في التدريس تكنولوجياخصائص  -٦
  .تتناول أجزاء كبيرة من المعلومات .١
  .الطالب المتعلمين تراعي احتياجات .٢
  .قابلة للتعديل والتبديل وإعادة التشكيل لتحقيق أقصى استفادة وإنماليس لھا شكل دائم  .٣
  .تسمح للطالب بتناول المعلومات بالكمية التي تناسبه، وفي الوقت الذي يحدده .٤
  .تني التفكير اإلبداعي وتوسع الخيال .٥
  .اليةتجعل المنھج مرنا بإدخال تعديالت على تنظيماته الح .٦
  .تجذب اھتمام الطالب وانتباھھم وتجعل التعليم مستمرا .٧
  .ل اتجاھاتھم وتزيد فھمھمدتعمل على زيادة تحصيل التالميذ وتع .٨
  .قى أثرا بزيادة استخدام الحواس والتفاعل مع البرامجبتجعل التعليم أ .٩
  .تحل بعض مشاكل التربية مثل التسرب والملل من الطريقة التقليدية .١٠
 .لتعلم الذاتي واالعتماد على النفس وانتقال أثر التدريبترسخ مبادئ ا .١١

  :إمكانات استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في العملية التعليمية  -٧



 ٣٢

تخدام  ة باس دات التعليمي دروس والوح ة كال ات التعليمي اء المنظوم ميم وبن ة  تص عملي
وى الرسا رات محت ر تكنولوجيا الوسائل المتعددة يتم فيھا عرض مثي ة باستخدام أكث لة التعليمي

ياء ملموسة  لغة مكتوبة، صوتيات و(من وسط تعليمي  ة، أش رسومات، صور ساكنة ومتحرك
تعليمية تستخدم أكثر من حاسة من حواسه  ل، ومن ثم يتحقق للمتعلم التعلم من وسائ)وأنشطة 

  .)بصرية، سمعية، لمسية (

 ٪٨٠سانية إلى أن اإلنسان يتلقى أكثر من وأشارت الدراسات والبحوث في مجال العلوم اإلن" 
ويلي ذلك في  .من خالل حاسة السمع ٪١١من المعرفة من خالل حاسة النظر وحوالي 

، أما حواس اللمس والتذوق فتعتبر أقل الحواس أھمية في ٪٣.٥األھمية حاسة الشم حيث تقدم 
ان تجميع مختلف لذا ف.. .٪١.٥ -  ٪١تلقي المعرفة حيث تقدر نسبة كل منھما بحوالي 

وال  .الحواس بقدر اإلمكان يؤدي إلى زيادة كمية المعرفة التي يمكن أن يتلقاھا اإلنسان
بل إن تجميع مختلف المعلومات . .المتعددة على مخاطبة كافة الحواس ليقتصر دور الوسائ

من وسائط مختلفة مع عرضھا في نسق معرفة موحد، يؤثر بشكل فعال على المستخدم 
  .) ٤٤، ١٩٩٦عارف رشاد، (  "بعرض ھذه المعلومات من مصادر ووسائط مختلفة مقارنة 
تكنولوجيا الوسائل المتعددة تتيح  اإلمكانات  أن )١١٢، ٢٠٠٠عبد اللطيف الجزار، (ويري 

  : التعليمية التالية
تعلم في الشكل أو عرض المحتوى أو .١ ة للم بھا  الرسالة التعليمي ة (   األشكال التي تناس لغ

ة،مكت ومات، وب ة  ،رس طة عملي ة وأنش ياء ملموس ب )صوتيات، أش ون جوان دما تك ، فعن
ى الصور يمكن عرضھا  اج إل دما تحت ديمھا   بالصوتيات، وعن الة صوتية يمكن تق الرس

  .بالصور،  وھكذا
ل  .٢ تعلم مث ن ال رة م واع كثي يم أن ات : تعل د والنظري اھيم ،والقواع ز، والمف ائق، والتميي الحق

ر  والقوانين، وحل داع، وغي ول واالتجاھات،واإلب ارات، والمي المسائل والمشكالت، والمھ
  .ذلك من أنواع التعلم

  .تحقيق أھداف تعليمية متنوعة في الجوانب المعرفية والنفس حركية والجوانب الوجدانية .٣
ة،  هتفضيال تتكييف التعليم للمتعلم بشكل يتالءم مع  .٤ من التعلم من خالل النصوص المكتوب

تماع ه االس دم ل ا نق ة، كأنن طة العملي ة واألنش ياء الملموس ومات، والصور، واألش ، والرس
  التعليم ف

ة  .٥ ي مواجھ ر ف ة أكب ن احتمالي د م ا يزي ة مم رق العرض المختلف ين ط ع ب كل يجم ي ش ھ
ذه  ين ھ يجدھا ب ة س ة المكتوب ن اللغ تعلم م ذي يفضل ال المتعلم ال ين، ف يالت المتعلم تفض

تعلم م تعلم الوسائط، ومن يفضل ال ة سيجدھا، ومن يفضل ال اكنة والمتحرك ن الصور الس
  .من الصوتيات سيجدھا، وھكذا

  
  
 

  توظيف تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تدريس الرياضيات للتالميذ الصم -٧

دريس  ي ت ددة ف ائل المتع ا الوس ف تكنولوجي ن توظي ه يمك بق فإن ا س ى م ا عل وتأسيس
  :الرياضيات للتالميذ الصم من خالل 



 ٣٣

ددة من صور ورسوم  للالوسائتكنولوجيا  برامج فيتوظيف العناصر البصرية   .١ المتع
دريس  بصورة متفاعلة ومتكاملة وصور متحركة ولقطات فيديو ة، في ت المسائل اللفظي

ور  تخدام الص يحھا باس ة توض نص، ومحاول تخدام ال ألة باس ديم المس تم تق ث ي حي
ديو ألة لقطات في ر  والرسوم، وأن يصاحب عرض المس ذلك أث ون ل ارة فيك ة اإلش للغ

   .كبير فى فھم المادة المعروضة
ذاتي، و .٢ ار تساعد التالميذ على التعلم ال ة ليخت ادة العلمي دل عرض الم تحكم في مع أن ي

 .المعدل الذي يناسبه
توفير العديد من البدائل والخيارات البصرية المتنوعة التي تتضمن لغة اإلشارة، فتوفر  .٣

 .لمنطوقة عند الطفل العاديبذلك بديال للغة ا
دا،   يتيح اإلشارةفي عرض لغة  توظيف لقطات الفيديو .٤ روءة جي ادة المق م الم للتلميذ فھ

ديم  كما يتمكن من خالل أزرار الفيديو ديومن تق التفاعلية التحكم في عرض لقطات الفي
 .الخ... .عرض إعادةو إيقافوتأخير و

داد .٥ د إع ة وتق منية والنھائي ارات الض حيحة االختب ات الص ة لإلجاب ة الراجع يم التغذي
                .واإلجابات الخاطئة

ددة في  .٦ ة للوسائل المتع تدريس المفاھيم الرياضية من خالل توظيف العناصر المختلف
 .عرض األمثلة والال أمثلة، وفي توضيح خصائص وصفات المفاھيم الرياضية

والقسمة، من خالل عرض أمثلة تدريس العمليات األساسية كالجمع والطرح والضرب  .٧
 .وتدريبات، وتقديم تغذية راجعة فورية تلي إجابة التالميذ علي  األسئلة

عرض بعض القصص والمسرحيات الرياضية، ومن أمثلة ذلك مسرحية عن  األشكال  .٨
 .الھندسية كالزوايا والمثلث والمربع

  
  
  
  
  

 مھارات حل المسائل اللفظية: ثانيا 
  مقدمة .١

ائللم الرياضيات أكثر ارتباطا بحل يعد تعليم وتع اھيم والتعميمات المس ، حيث إن المف
دفا في حد  تالموضوعاوالمھارات الرياضية، ومعظم  الرياضية المدرسية األخرى ليست ھ

المسائل  ھي وسائل وأدوات تساعد الفرد على حل مشكالته الحقيقية، لذا فإن حل وإنماذاتھا، 
ا من األھداف المھمة واألسا يعد ه مركب ك في كون ى ذل سية في تعليم مادة الرياضيات، ويتجل

، ١٩٩٨، حمزة الرياشي، محمود عبد اللطيف(أساسيا في جميع مناھج الرياضيات المدرسية 
٢٨٥.(  

  :تعريف المسألة اللفظية  .٢
ة ويعرف ألة اللفظي دين المس يد م ا بأ الس ه " نھ ة يواج ي صورة لفظي ؤال مصوغ ف س

لبصورة فورية وسريعة باستخدام ما يعرفه من  يستطيع حله التلميذ وال ك  قواعد ب يتطلب ذل
ه في السؤال وصوالً  اة ل ى المعلومات المعط ك القواعد عل ة توظيف تل ر في كيفي ه التفكي من

  ).٧، ١٩٩٩، السيد مدين( " حل المشكلة للھدف وھو



 ٣٤

  :تعريف حل المسائل اللفظية  .٣
ائل و ل المس ر ح ةلايعتب م لفظي ن أھ ة م فة عام وعا بص غلت  تالموض ي ش الت

   .ھذاالمتخصصين في مجال تدريس الرياضيات والمھتمين بھا منذ فترة طويلة وحتى وقتنا 
دريس الرياضيات  ه من وراء ت ى حل المسائل كھدف نسعى لتحقيق بعض إل وينظر ال

ة أو ه طريق ى أن ر عل بعض اآلخ ه ال ر إلي ا ينظ ى  بينم ب عل ن التغل ذ م ن التالمي ة تمك عملي
ارة أساسية أوالصعوبا ا مھ ى أنھ ه عل ق ثالث ينظر إلي اك فري ا وھن سلوك  ت التي يواجھونھ

   .عليهيجب تعليمه للتالميذ وتعويدھم 
ابقة ) ١٠٩ ،١٩٨٤شكري سيد أحمد، ( ويذكر  ثالث الس أنه لكل نظرة من النظرات ال

يولحل المسائل الرياضية أھميتھا ودورھا الھام في تدريس الرياضيات   بإيجاز اولنتن فيما يل
  :الثالثةأوجه النقاط 

   :كھدفحل المسائل  .١
دريس الرياضيات ھوين والرياضيييرى بعض التربوي يم  ن أن الھدف األساسي لت تعل

ألةووفق ھذه النظرة فإن االعتبار األول فيھا ال يھتم بشكل  المسائل،كيفية حل  ا  أو المس نوعھ
ائلم أساسا بأن يتعلم التالميذ كيفية حل عملية حلھا، وإنما يھت وال محتواھا وال طريقة أو  المس

  .الرياضياتكأحد األھداف الھامة إن لم يكن أھمھا لتدريس 
   :عملية حل المسائل كطريقة أو .٢

ى الصعوبات التي  باعتباره عملية أو المسائل ويرى البعض أن حل ة للتغلب عل طريق
ى حل  ذه النظرة إل ق ھ ا، ووف ي موقف م ذ ف اتواجه التالمي ا  ئلالمس ار األول فيھ إن االعتب ف

ه من ،يتركز على أسلوب الحل وإجراءاته  إستراتيجياته وكيفية اكتشافه من قبل التالميذ بتوجي
  المعلم لھم 

  :حل المسائل كمھارة أساسية  .٣
ر حل  باعتباره مھارة أساسية، المسائلوالنظرة الثالثة لحل  ائلتعتب ة سلوك  المس بمثاب

ا حتى  مھارة ينبغي أن نعلمھا أو ودھم عليھ م ونع لتالميذنا عندما نقوم بتدريس الرياضيات لھ
ة الم ى نوعي ط عل يس فق ز ل أنھا التركي ن ش رة م ذه النظ ا وھ ائل يتقنونھ رھا أوس  وعناص

   .إستراتيجيات حلھا محتوياتھا وإنما أيضا تركز على طرق وأساليب أو
اب ثالث الس ل نظرة من النظرات ال أن ك ول ب ا سبق يمكن الق ا وإن ومم ا أھميتھ قة لھ

دريس الرياضيات آخذين في  د أھداف ت ؤثر في  تحدي اختلفت من نظرة إلى أخرى فاألولى ت
اليب وطرق  وإجراءات  تم بأس ا نھ ة تجعلن داف، والثاني ذه األھ االعتبار حل المسائل كأحد ھ

ا ذ للمھ ان التالمي ى إتق د عل ة تؤك ا الثالث ه، أم ة وخطوات ارات الحل المختلف رة نفسھا، إتقان مھ
ي يمكن أن ننظر  ثالث الت اه ال ائل بزواي ة حل المس درك أھمي د أن ن ة الب ي النھاي ه من اوف لي

  )١٩، ١٩٩٥شلبي صيام، (  .خاللھا
 ٢٨٩، ١٩٩٥حسن سالمة ،(ويتضمن حل أي مسألة مجموعتين رئيسيتين من العوامل   (  

   .المعرفة العقلية   . أ
  .استراتيجيات الحل  . ب

   :المعرفة العقلية ) أ 
تتضمن الحقائق والمفاھيم والقوانين والنظريات بمعنى أن ھذه المجموعة من العوامل 
دونھا ال يستطيع أن  ة لحل المشكلة والتي ب تتضمن كافة المعارف العقلية الضرورية والالزم

   .سألةيحل الطالب الم



 ٣٥

  : استراتيجيات الحل ) ب 
تخدما معارفه العقلية للوصول إلى الخطوات التي يقوم بھا الفرد مس تتعلق بالعمليات أو

وب للم ألالحل المطل دريب  ة،س يس الت اة ول رد من أن يكون حالً  وحدھماوالمحاك ان الف يمكن
أسلوب الحل وأن يتعلم حاالت وظروف  ل بل إن انتباه الفرد يجب أن يركز ويوجه نحوسائللم

   .للمسألةاستخدام كل حل ممكن 
  
إحسان ( ، ) ٤٧ – ٤٦، ١٩٩٠رمضان بدوي، (  أھمية تدريس حل المسائل اللفظية .٤

  :  )٢١٢، ١٩٩٥محمد المفتي،) (  ١٩٨٥،٨٦شعراوي، 
املي  ة الجزء التك ة بمثاب ائل اللفظي ذ حل المس يم التالمي د تعل باب يع اھج الرياضيات لألس لمن

  اآلتية
ة   -أ  ي نھاي ات أوف راء العملي ى إج ات عل ي التطبيق تخدم ف ة تس ائل اللفظي أن المس

ك تدريس الوح د لكل من تل دات التعليمية، كما تستخدم في بداية التدريس للتمھي
 :الوحدات، أي أن المسائل اللفظية تحقق غرضين  العمليات أو

  التمھيد إلجراء عملية معينة، وإيجاد دافع لدراستك تلك العملية وإتقانھا : أولھما 
  .كير وبيان أھميتھااستخدام تلك العملية ـ بعد التدريب عليھا ـ في التف: ثانيھما 

ا   -ب  ل أثرھ ة أن ينتق االت معين ي ح ن ف ألة يمك ل المس ة لح تراتيجيات العام االس
ي  ذ ف اعد التالمي ائل يس ل المس ا أن ح ري، كم كلة أخ ف مش ي مواق ق ف وتطب

 .تحسين قدراتھم التحليلية
ذ   -ج  دريب التالمي ا لت حل المسائل وسيلة تصل الحياة خارج المدرسة بالحياة داخلھ

 .ة تلك المواقف والتفكير في حلھاعلى مواجھ
ن يم  -د  ذ ك ي التالمي رارات ف اذ الق ل واتخ ى التحلي درة عل ر ق ن أن يصبحوا أكث م

ئ اة، يھي ذ الحي ل  للتالمي ي عم وعات، وف ل الموض ع وتحلي ي جم رات ف خب
 .استنتاجات من المعلومات المعطاة

ة اإل   -ه  ة للعملي ة، تضع التالميذ في مواقف تجعلھم يمرون بالمراحل األربع بداعي
ية  كلة رياض م مش دم لھ دما تق ثال(فعن ة م رين ھندس ة ) تم دؤون بدراس ويب

تنتاجاتھم،  ض اس جيل بع رين وتس ذا التم ات ھ ي معطي ة ف ات المتاح المعلوم
ى مراحل  به أول ة تش م يمرون بمرحل ة، فھ ول األولي بعض الحل ار ل راح أفك اقت

ل الت دما يتأم داد، وعن ة اإلع ي مرحل ة وھ ة اإلبداعي ول العملي ذه الحل ذ ھ المي
ا أو ض أجزاءھ دلون بع ونھا ويع ون ويدرس ذه   يكون ن ھ دة م ات جدي تركيب

ات  ي المعطي ة ف ات المتاح ين المعلوم ات ب م للعالق وء إدراكھ ي ض ول ف الحل
ة أخرى  ه من جھ وب إثبات ين المطل وبعضھا من جھة، وبين ھذه المعلومات وب

ي تطول أو ون الت ة الكم رون بمرحل ذلك يم م ب كلة  تقصر فھ د المش حسب تعق
ات  ين المعلوم ة ب ى العالق ذ إل د توصل التالمي ا، وعن ي يواجھونھ الرياضية الت

كلة الرياضية  ي المش ة ف رين(المتاح ات التم ي ) معطي ه ف وب إثبات ين المطل وب
ي  ذلك ف ون ب رين فيكون ذا التم دركون الحل الناسب لھ نھم، وي لحظة بصيرة م

أتي االستبصار وھي الم مرحلة اإلشراق أو م ي ة، ث ة اإلبداعي رحلة الثالثة للعملي
ه  ذي توصلوا إلي ذ سالمة الحل ال ر التالمي ق حيث يختب ة التحق ك مرحل د ذل بع

 .أكثر بطريقة أو



 ٣٦

  ): ٣٥، ١٩٩٠رمضان بدوي، ( أنواع المسائل اللفظية  -٥
ة: أوال  ائل نمطي ية :  مس ابية األساس ات الحس ين العملي ات ب ة العالق ى تقوي دف إل تھ

  .ھا في مواقف الحياةوتطبيقات
ا  ات: ثاني ائل عملي ة :  مس ة ممارس جيع وتنمي دف تش ة بھ ات المعرفي تم بالعملي ي تھ وھ

  .استراتيجيات حل المسألة
والمسائل النمطية قد تكون مسائل ذات خطوة واحدة، أومسائل متعددة الخطوات وتظھر 

  :المسائل النمطية في عدة أشكال كالتالي 
ين بھدف  :مسائل تقليدية   -أ  ات ب ة العالق ية، وتقوي ائق األساس ذكر الحق تحسين ت

 .العمليات الحسابية وتطبيقھا في مواقف الحياة
 .بھدف اكتشاف العالقات بين أجزاء المشكلة:  مسائل بدون أعداد  -ب 
 بھدف إيجاد طرق أخرى للتفكير في الموقف المشكل :  مسائل بدون أسئلة  -ج 
دة  -د  ات زائ ى معلوم وي عل ائل تحت دف فھ:  مس دا، بھ كل جي ف المش م الموق

 .وادراك أنه توجد أعداد ليس لھا عالقة بالحل
د المعلومات :  مسائل تحتاج إلى معلومات إضافية  -ه  بھدف تحليل الموقف وتحدي

 .الناقصة التي نحتاج إليھا
رقيم  -و  دون ت ائل ب ين :  مس ات ب د العالق كل، وتحدي ف المش م الموق دف فھ بھ

ألة بحيث تصبح ذات أجزاءه، وإرشاد التالميذ إلى إكمال  األماكن الخالية بالمس
  .معني

  مھارات حل المسائل اللفظية .٦
مجموعة من )  ١٠٣ – ١٠٠،  ١٩٩٢شلبي صيام ، ( في )٨-١٩٥٧،٢جورج بوليا(حدد 

  :المھارات األساسية لحل المسائل اللفظية وھي 
  : المسألةفھم   -أ 

ألةوفيھا يري بوليا أن تعرض الم تال س ة وواضحة ت ة مفھوم ي  مءبلغ تواه ويجب عل ومس
ألة ة، وذلك عن طريق إعادة صياغة سألالمعلم التأكد من فھم الطالب للم ة الطالب المس بلغ

ا أي  ة العناصر الرئيسية فيھ ات، ورسم الشكل إن  –المجھول : الخاصة، ومعرف المعطي
 ً   .كان ذلك ضروريا

  
  :اقتراح خطة الحل   -ب 

دما يتضح ي عن رة الحل تتجل ا أن خطة وفك ابية أو يري بولي ات الحس ام للعملي  الھيكل الع
  .من أجل الوصول للمطلوب إجراءھاالرسوم الھندسية التي يلزم 

رة  –ويري أن المسافة بين فھم المسألة وإدراك الخطة قد تكون طويلة  رد فك ين للف وقد تتب
م في  ري أن واجب المعل أة، وي الحل تدريجياً، أوقد يسببھا محاوالت فاشلة، وقد تظھر فج

  .ه الخطوة أن يعرض بعض األسئلة التي قد توصل الطالب إلي فكرة الحلھذ
  :تنفيذ خطة الحل   -ج 

ألةويري بوليا أن تنفيذ الخطة يكون من أسھل خطوات حل  ذ  المس خاصة إذا أدرك التلمي
 ً اً صحيحا ة إدراك ى ، الخط ه عل دم قدرت ب وع أس الطال ة ھوي ذه المرحل ي ھ والخطورة ف

ة ل، خاص ي الح تمرار ف ا  االس ع بھ م يقتن اً ول ه فرض د فرضت علي ة ق ت الخط إذا كان
  .أويفھمھا



 ٣٧

  :التحقق من صحة الحل   -د 
ياً، أومن خالل التحقق من الحل  وھذا التحقق يكون من خالل السير بخطوات الحل عكس

  .مسألةاللجوء إلي طريقة أخري في حل ال بالتعويض أو
  )١٦٨-١٦٧، ١٩٨٩محمود شوق، ( وانطالقا من إستراتجية جورج بوليا حدد 

  :وعة من مھارات حل المسائل اللفظية كالتالي ممج
ألة ويمكن   .١ أن يحدد السؤال المطلوب إجابته في المسألة والمعلومات التي وردت في المس

  .االعتماد عليھا في الحل
  .أن يحدد المعلومات الناقصة والتي يحتاجھا حل المسألة .٢
  .ن المسألة من معلومات زائدةأن يحدد ما قد تتضمنه المعلومات المعطاة ع .٣
ات أو .٤ ى عالق ألة إل رجم المس ة  أن يت وز الالزم م بالمصطلحات والرم ية، ويل أشكال ھندس

  .للحل
   .كن االعتماد عليھا في الحلمأن يميز بين االفتراضات والحقائق التي ي .٥
  .أن يصل إلى الحل ويصوغه صياغة منطقية سليمة .٦
  .ل البحث عن أكثر من طريقة للحلأن يراجع الحل ويتأكد من صحته، ويحاو .٧
  .أن يعيد صياغة بعض المسائل بصورة أفضل .٨
  .أن يحاول االستفادة من حل المسائل السابقة فيما يواجھه من مشكالت جديدة .٩
  .أن يقترح مسائل من تأليفه، أويطور المسألة التي قام بحلھا .١٠

  :ثل في أن مھارات حل المسائل تتم)   ٦٢-٦١، ١٩٨٩مجدي عزيز، ( كما ذكر
ي  .١ ا ف اد عليھ ي يمكن االعتم ه في المشكلة، والمعلومات الت وب إجابت د السؤال المطل تحدي

   .صياغتھاالمشكلة والتي وردت في 
   .المسألةتحديد المعلومات الناقصة والتي يحتاجھا حل  .٢
   .تحديد ما قد تتضمنه المعلومات المعطاة عن المشكلة من معلومات ال وظيفة لھا .٣
ة  ة إلى عالقات أوترجمة المسأل .٤ ام بالمصطلحات والرموز الالزم أشكال رياضية، واإللم

   .للحل
  .التمييز بين االفتراضات والحقائق التي يمكن االعتماد عليھا في الحل .٥
  .صياغة الحل صياغة منطقية سليمة، وتدعيم خطواته تدعيما رياضيا سليما .٦
   .ثر من طريقة للحلمراجعة الحل والتأكد من صحته، كذا محاولة البحث عن أك .٧
  . صياغة بعض المشكالت صياغة جيدة .٨
  .االستفادة من حل المسائل السابقة فيما يواجھه التلميذ من مسائل جديدة .٩
   .اقتراح مسائل من تأليفه أوتطوير المسائل التي يقوم بحلھا  .١٠

  وحدد (محمد المفتي، ١٩٩٠، ٨٨) مجموعة من مھارات حل المسائل اللفظية كالتالي: 
   .يقرأ التلميذ المسألة بنفسهأن  .١
   .أن يفھم التلميذ محتوى المسألة .٢
   .أن يتمكن التلميذ من التعبير عما جاء بالمسألة بلغته .٣
   .أن يدرك التلميذ ما ھوالمطلوب .٤
   .أن يحدد التلميذ المعلومات المعطاة .٥
   .أن يفكر التلميذ في طريقة الوصول إلى المطلوب .٦



 ٣٨

   .إلى المطلوب في خطوات محددةأن يترجم التلميذ خطته للوصول  .٧
   .أن ينفذ التلميذ تلك الخطوات مدركا العملية المطلوبة لكل خطوة .٨
  .)عقليا أوتحريريا(أن يجري العمليات الحسابية المتضمنة بدقة  .٩
  .أن يتكون لديه حس بإمكانية صواب أوخطأ ناتج المسألة .١٠
   .أن يراجع الحل الذي قام به .١١
   .من صحة حله بنفسه –كلما أمكن ذلك  –أن يتحقق  .١٢

داخل  ا تشابه وت ه بينھ ة يتضح أن من عرض المھارات الفرعية لحل المسائل اللفظي
ر  ابقة تعتب ارات الس ذه المھ ا، وھ رة عنھ اظ المعب ي األلف ا إال ف ا بينھ ف فيم ا ال تختل وأنھ

النموذج الشھير لجورج مھارات فرعية أوضمنية لمھارات أخرى رئيسية مصنفة في ضوء 
   .بوليا

  
  : خطوات حل المسائل اللفظية .٧

  :عدة خطوات لحل المسائل اللفظية وھي كالتالي ) ٨-٧، ١٩٩٩السيد مدين، (حدد   
  : وتشمل اإلجراءات اآلتية :  المسألةقراءة وفھم محتوى   -١

رة  سألةيقرأ المعلم الم � ا م اللفظية أمام تالميذه مرة أوأكثر ثم يطلب من بعضھم قراءتھ
   .أخرى بصوت مسموع

   .لة بأسلوبھمسأيطلب المعلم من التالميذ التعبير عما فھموه من محتوى الم �
وى  � واردة بمحت أليطلب المعلم من التالميذ ترجمة الكلمات والجمل اللفظية ال ل المس ة مث

  .إلى الصور الرياضية والعددية المكافئة لھا …الفرق بين، باإلضافة إلى، يزيد عن :  
ذ � م من التالمي لوبھم مع تشجيعھم  يطلب المعل وب بأس ة المطل ات وكتاب تلخيص المعطي

  .ةسألعلى كتابة المطلوب بصياغات أخرى من عندھم غير الواردة بنص الم
  :            ة المسألتمثيل محتوى  -٢

ة  م في الفصل ومن البيئ ياء المحسوسة المتاحة لھ ذ استخدام األش يطلب المعلم من التالمي
ب، والكراسيالعدا"المحيطة بھم مثل  الم، الكراسات والكت ة، العصا، األق ل " د، العمل لتمثي

وى  واردة بمحت ات ال ات والبيان ألةالعالق ين  المس ات ب ى إدراك العالق اعدھم عل ا يس مم
   .المعطيات والمطلوب

  : وتشمل اإلجراءات اآلتية  :اقتراح أفكار الحل  – ٣
   .واألفكار الالزمة إليجاد المطلوب يطلب المعلم من التالميذ اقتراح العمليات الحسابية �
ا  � د أي منھ ا لتحدي ي اقترحوھ ابية الت ات الحس ار والعملي ي األفك ذ ف م التالمي اقش المعل ين

   .مناسب إليجاد المطلوب واستبعاد غير المناسب منھا
ا  :كتابة الحل  – ٤ ة في ضوء م ة الحل في صورته النھائي يطلب المعلم من التالميذ كتاب

   .أفكار صحيحة في الخطوة السابقةاقترحوه من 
ذي  :التحقيق من صحة الناتج  – ٥ اتج ال ذ التحقق من صحة الن م من التالمي يطلب المعل

   .وصلوا إليه، ويطلب منھم مراجعة خطوات حلولھم لمعرفة مصدر أخطائھم ثم تصحيحھا
دد   الل،(وح راھيم ب دة   )٢١٢-١٩٩٧،٢١١إب ديم أع ن خالل تق ائل م اط طرق لحل المس نم

  :من المسائل منھا  معينة



 ٣٩

داد .١ دون أع ائل ب ديم مس ين  تق وز، ويتع تخدام الرم م أوبالصور أوباس فويا أوبالرس دم ش تق
ك  ل ذل ألة ويتمث ة في المس ة المعني ى العملي وا فقط عل ادئ األمر أن يتعرف ال في ب على األطف

  .بسؤال التالميذ عما تطلبه المسألة إليجاد الحل
اعمل مسألة قصصية من ع .٢ ة قصصا صحفية  نوانھ ذ كتاب م من التالمي حيث يطلب المعل

ة ويطلب  من عناوين يؤلفھا المدرس، ويمكن كتابة عنوانا على السبورة على شكل جملة عددي
موا صورا  نھم أن يرس ب م ن أن يطل ا يمك ه وأيض ى مع وا قصة تتماش ذ أن يؤلف ن التالمي م

   .لحكاية القصة أيضا
ة .٣ ائل اللفظي ن للمس اوين م ة عن الة  كتاب ث تتضمن المس ة بحي ا مكتوب دم قصص ث تق حي

ة  ة بديل اإلجابة، ويطلب من التالميذ كتابة عنوان من جملة عددية أورسم مخطط للحل كطريق
   .لكتابة الجملة العددية

ائل القصصية .٤ ديم المس ات تق ة أوالعملي ى العملي وا عل ذ أن يتعرف ن التالمي ب م ي تتطل  الت
  .الحسابية من خالل كتابة جملة عددية مفتوحة وحلھا

ة .٨ ائل اللفظي ل المس ى ح ذ عل درة التالمي ي ق ؤثرة ف ل الم د (  العوام يم عبي ول
  :  )  ٦٠، ١٩٨٦وآخرون ، 

ى  ذ عل إضافة إلى عامل القراءة واإلنقرائية ھناك عوامل أخرى تؤثر على قدرة التالمي
  : حل المسائل اللفظية وھي 

   ....صطلحات الفنية مثل العامل، القاسم، المضاعفمعرفة الم   -أ 
   .القدرة على إجراء العمليات الحسابية  -ب 
   .كمية المعلومات غير المرتبطة بالحل  -ج 
   .القدرة على اختيار العمليات الحسابية المناسبة  -د 
   .القدرة على اختيار معلومات وسيطة الزمة للحل  -ه 
   .يةالقدرة على ترجمة المسألة إلى جمل وعالقات عدد  -و 
   .القدرة على تقييم مدى صحة اإلجابات  -ز 

فايز مراد ( "العمليات وحل المسائل"المبادئ األساسية في تعليم التطبيقات  .٩
  :) ١٠١- ١٠٠، ١٩٩٤مينا، 

ق   -أ  ع التطبي ات موض ة العالق ن معرف د م اھيم  –التأك وح المف حتھا، ووض اع بص واالقتن
  .الرئيسية المتضمنة

ا والخطوات المتضمنة إعطاء أمثلة متنوعة يشارك الدا  -ب  رسون في مناقشة الفكرة العامة لھ
  .في عملية التطبيق في كل منھا

سواء بالتعريف باألداء الجيد (قيام كل دارس بإجراء تطبيقات بمفرده، مع التعزيز الفوري   -ج 
   .)أوبتصحيح األخطاء

ائعة تكرار إجراء تطبيقات في نفس المجال، مع إعطاء عناية خاصة لمناقشة األخطاء ال  -د  ش
  .وعالج األسباب التي تؤدي إليھا

   .االنتقال إلى مستويات أعلي من التطبيق، وذلك بعد التأكد من إتقان العمليات المتضمنة  -ه 
   .الرياضية، والعكس) أوالصور(التدريب على الترجمة من الصور اللفظية إلى الصورة   -و 
ات و  -ز  ى المعطي رف عل ة التع ف، وخاص ر الموق ل عناص ى تحلي دريب عل وب الت المطل

واإلمكانات المتاحة للحل، واتباع خطوات منھجية صحيحة في التفكير في حل المشكالت، 
ات  ى الجزئي ال إل مع إعطاء أھمية خاصة للتفكير في الصورة العامة لخطة الحل، ثم االنتق



 ٤٠

ذلك  ة ل ان (الالزم دم إمك ة ع ي حال ا ف ة لحلھ ط المقترح ر الخط ي تغيي ة ف ع المرون م
   .)صول إلى الحلاستخدامھا في الو

   .تعليم الطرق الصحيحة لصياغة الحل، وفقا لما ھومتبع في الرياضيات  -ح 
  

ة .١٠ ائل اللفظي ل المس ي ح ذ ف ه التالمي ي تواج عوبات الت د .(الص فري
ة، د ( )٢١١-٢١٠، ١٩٩٠أبوزين يم عبي رونول دوي، ( )١٩٨٦،٦٠، وآخ ان ب رمض
 )١٣، ١٩٩٠محمد المفتي، ( ) ٣٧، ١٩٩٠

                         .لى القراءة بصفة عامةضعف قدرة التالميذ ع  -أ 
   .وھناك ارتفاع في مستوى اللغة المكتوب بھا المسألة بالنسبة للتلميذ  -ب 
   .درجة التعقيد اللغوي والمفرداتي للمسألة  -ج 
  .طول المسألة وبناء الجملة  -د 
   .العمليات العقلية المتضمنة في أداء العمليات الحسابية التي يتطلبھا الحل  -ه 
  .الفھم اللفظي واستيعاب الرسائل اللفظية عمليات  -و 
  .اإلخفاق في استيعاب المسألة  -ز 
الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في مراحل حل المسألة، وضعف خطة   -ح 

  .معالجتھا
  .عدم التمكن من المبادئ والقوانين والعمليات ومھارات العمليات األساسية  -ط 
ضعف القدرة على التفكير الستداللي عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة، و  -ي 

   .والتسلسل في خطوات الحل
 .ضعف القدرة على التخمين والتقدير  -ك 

  
 

  لتالميذ الصم تدريس الرياضيات ل: ثالثا 

  :مقدمة  - ١
بعض من           لقد خلق هللا اإلنسان ليعمر األرض، وأعطى لكل إمكانات وقدرات، حرم ال

دراتھم ومن .. .نعم وأعطى البعض نعًما أخرى اتھم وق اس في أشكالھم وإمكان ا اختلف الن ھن
ات  ن  ذوى االحتياج ال م ام باألطف ا االھتم ات يجب علين ذه االختالف ل ھ ي ظ ھم  وف وحواس
ارات التواصل مع المجتمع المحيط  ليحھم بمھ ة وتس اة العام الخاصة بھدف إدماجھم في الحي

ل ا، والعم ام بھ ب االھتم رية يج ة بش ون طاق م يمثل م، فھ ة،  بھ ة الالزم وفير الرعاي ى ت عل
ن  وا م د أن يتلق ة بع ادين التنمي ى مي اھمة ف ن المس وا م بة كى يتمكن ة المناس رامج التعليمي والب
تعداداتھم  تثمار اس ؤھلھم الس اتھم وي الق طاق ن إط نھم م ا يمك اقتھم م ب إلع يم المناس التعل

  .وقدراتھم
ا و ة عموم ات الخاص ف ذوواالحتياج ن تعري أيمك م " نھم  ب ذين  ھ ال ال ك األطف أولئ

اعي  ة السلوك االجتم ى مزاول ة وعل ه المختلف يعانون من نقص في قدرتھم على التعلم بمجاالت
اعي  ي أواجتم مي أوحسي أوعقل ة قصور جس ليم، نتيج ؤمن، ".( الس د الم د عب ،  ١٩٨٦محم

١٤ (  



 ٤١

ة الخاصة الت وم التربي ي ومن أجل االھتمام بفئات ذوي االحتياجات الخاصة ظھر مفھ
ة " تقدم ادة التي تستخدم في إطار العملي ر المعت ة غي ة متخصصة من الخدمات التربوي نوعي

ادي  نھج التعليمي الع ى الم ا عل تم إدخالھ ه أوجزء  –التعليمية متضمنة التعديالت التى ي بكامل
ه  –منه  ات الخاصة من حيث نوعيت ة من الفئ ة انحراف كل فئ ان أم  –ليالئم طبيع ا ك إيجابي

لبيا  دته  –س ة ش ادة  –ودرج طة أم ح ا متوس يطة أم ة  –بس ات التربوي ة االحتياج ولمواجھ
دورھم  ام ب ين من القي ين المعلم بة، ولتمك ة مناس ذا االنحراف بطريق ة عن ھ والتعليمية الناجم
تفادة  ات الخاصة من االس ة التي تمكن الفئ ا تتضمن الوسائل الالزم ة، كم ة مع كل فئ بفاعلي

نھج ذا الم ن ھ وى م دريس  القص اليب الت ة، وأس ادر التعليمي األجھزة واألدوات والمص ك
ون للعمل مع  ذين يؤھل ين واألخصائيين ال ق، والمعلم ة والمراف والتعديالت في البيئة الفيزيائي

  .) ٦٣، ٢٠٠١عبد المطلب القريطى،  ( "  ذوي االحتياجات الخاصة
ة الخا تفيدة من خدمات التربي ات المس ل األصمواألطفال الصم أحد الفئ  صة ألن الطف

اس  ين الن يش صامتاً ب ه يع وه ولكن رين نح ت نظر اآلخ ره ال يلف ى مظھ اً ف يبدوشخصاً عادي
اله  ده وانتش م واألخذ بي وليس معھم، يحيطه جدار سميك من الصمت فھوفى أمس الحاجة للفھ

   )١ ،١٩٩٧،عبدالفتاح حسين (  .من محيط النسيان ليعبر إلى قلب الحياة
  

ل االخطر األف"  دد الطف ذي يھ ر ال ع  ألصمكب ى التواصل م ه عل دم قدرت ي ع يس ف ل
وه  ل دون نم ى حائ ذا العجز إل اآلخرين أوسماع األصوات المختلفة، وإنما يكمن في تحول ھ
ن  ره م ه األصم أوغي اني من ا يع د م ن أش ه، فم ه مع ه وتفاعل ه بمحيط ي ودون اندماج الطبيع

د المعاقين ھوأن يعامل كما لوكان عاجزا، ول ا ق ا فإنھ ة احتياجاتھ وأھملت ھذه الفئة وأھمل تلبي
ى صاحبھا  ة أوالعجز عل تنحرف إلى طريق غير سوي يضر بالمجتمع، حيث أن تأثير اإلعاق
ل اإلجرام والتسول والتشرد  رة مث ل في أشكال كثي ذي يتمث ى االنحراف ال ؤدي إل ا ي غالبا م

ا تم ط وإنم ك فق يس ذل ك من أشكال االنحراف، ول ر ذل ات وغي ون إحدى معوق ى أن يك د إل ت
  .)٤٦، ١٩٩٨عادل الباز وعايدة سيدھم، ("التنمية في المجتمع 

  : مفھوم المعاقين سمعًيا  - ٢
ام يغطى مدى   hearing Impairmentاإلعاقة السمعية أوالقصور السمعي  مصطلح ع

مع  دان الس ات فق ن درج ع م ديد  hearing Lossواس دان الش مم أوالفق ين الص راوح ب يت
Profound   ف دان الخفي ة، والفق الم واللغ م الك ة تعل وق عملي ذي يع وق  Mildال ذي ال يع ال

  )٣١١، ٢٠٠١عبد المطلب القريطى، ( .استخدام األذن في فھم الحديث، وتعلم الكالم واللغة

ذي ال يستطيع استخدام حاسة السمع " ويرى زيدان السرطاوى أن  اق سمعًيا ھوال المع
ت زة وأدوات مساعدةلفھم الكالم حتى مع اس ـ  .خدام أجھ ه ب دان السمعي لدي در درجة الفق وتق

ديسبل فما فوق أما ثقيل السمع فھوالذي يعاني من نقص حاسة السمع لدرجة تجعل من )  ٩٠(
م الكالم المسموع  تمكن من فھ زة وأدوات مساعدة حتى ي دان ( "الضروري استخدام أجھ زي

  .) ٣٠٩، ١٩٩١السرطاوى، 

  :صم تعريف الطفل األ - ٣
ذ "  واء من بة، س ة أومكتس ة أوفطري ا وراثي باب إم مع ألس ة الس د حاس ذي فق ل ال الطف

ه  اة مع أقران رات الحي م خب ة الدراسة وتعل ين متابع الوالدة أوبعدھا، األمر الذي يحول بينه وب
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ل يناسب قصوره الحسي  " ( من العاديين وبالطرق العادية، ولذا فھوفى حاجة ماسة إلى تأھي
  .) ١٧، ١٩٨٦المؤمن، محمد عبد 

اع بحاسة السمع في "ويعرف ھؤالء األطفال أيًضا بأنھم  نھم االنتف ذين ال يمك أولئك ال
زتھم عن  ة أعج ا، أوبدرج مع تمام دين الس نھم فاق دوا م ن ول واء م ة س اة العادي أغراض الحي

ولتھم  ة، أم من أصيبوا بالصمم فى طف م اللغ رة االعتماد على آذانھم في فھم الكالم وتعل المبك
ة مباشرة  م الكالم واللغ د تعلمھ دان السمع بع قبل أن يكتسبوا الكالم واللغة، أم من أصيبوا بفق
درة  اد المق ع األحوال افتق ه فى جمي ا يترتب علي ا مم لدرجة أن آثار ھذا التعلم قد تالشت تمام

  .) ٣١٢، ٢٠٠١عبدا لمطلب القريطى، ( "على الكالم وتعلم اللغة

اً "  أنه بت ويعرفه رمضان رفع ة نھائي ا معطل د حاسة السمع ووظائفھ ذي فق الشخص ال
ه ( "  بسبب وراثي أومكتسب وتعوق تعلمه، مما يستلزم استخدام طرق ووسائل مناسبة لتعلم

  .) ١٩٩٤،١٢رمضان رفعت،

ھوالذي يولد فاقدا للسمع تماما أويفقد السمع بدرجة تكفي  " ويرى فتحي عبد الرحيم  أنه
وين إلعاقة بناء ا ـل تك رة قب ة المبك ة الطفول د السمع في مرحل ذي يفق لكالم واللغة وھوأيضا ال

ـه ـة ل ودة بالنسب ياء المفق ة من األش م اللغ فتحي (  " الكالم واللغة بحيث تصبح القـدرة على فھ
  .)٢١٤، ١٩٩٠عبد الرحيم، 

ة  ة الخاص اموس التربي ه ق هبويعرف ي "أن ي الوس ا ھ مع فيھ ة الس ون حاس ة ال تك لة حال
ودة   مع مفق ة الس ا حاس ون معھ ن تك ة، لك الم واللغ م الك ا تعل ن طريقھ تم ع ي ي ية الت األساس

عبد العزيز الشخص ("أوقاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق األداء السمعي العادي لدى الفرد 
  .)١٩٩٢،١٢٤وعبد الغفار عبد الحكيم، 

 – ٢٠٩، ١٩٩٦سمير دبابنة،( خصائص الطفل األصم في المرحلة االبتدائية - ٤
٢١٠ :(  

رى    -أ  مي وفك تقرار جس بيا باس ل نس ع الطف ن  :تمت ل م ا ينتق م حينم ل األص إن الطف
ره،  تقرار في جسمه وفك دأ االس المرحلة التحضيرية إلى المرحلة االبتدائية يكون قد ب

  .وبشكل عام يزداد ھذا االستقرار كلما تقدم الطفل بالسن
درة الجسدية   -ب  ال بالق ودا حيث يقوم:  شعور األطف ات تتطلب مجھ اب وحرك ون بألع

خاصا إلثبات مثل ھذا الشعور، وقد يظھر بعض التنسيق بين العقل والجسم كممارسة 
  .ألعاب التوازن مثال

ذات   -ج  رض ال ة وف ى المنافس ال إل ل األطف ا :  مي ذة مقرون عورا بالل ال ش ر األطف يظھ
أن يفرض ا ك ا اجتماعي ه،  بالتفاخر عندما يثبتون تفوقا جسديا، أوتفوق ى رفاق نفسه عل
  .أوتفوقا دراسيا في بعض المواد أوكل المواد كالرياضيات أواللغة

ى :  احترامه لنفسه وزمالئه   -د  كان الطفل في المرحلة التحضيرية فرديا أنانيا يعتمد عل
دأ تحوال  د ب رة ق ذه الفت ا نجده  في ھ ايتھم، بينم ار ورع غيره ويحتاج إلى عطف الكب

ى اجتماعيا، بحيث أصبح يعط أ إل د يلج م يع ا لنفسه، فل ى المجتمع األھمية التي يعطيھ
حح  ه ويص دي علي ا ُيعت ه حينم ل انفعاالت ه يقل ه، آي أن د رفاق ه أح اء إلي م إذا أس معل

  .أخطاءه بنفسه، ألنه أصبح يدرك الصحيح من الخطأ
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ا  -ه  ياء :  اقتناء األشياء وجمعھ اء وجمع األش ة في اقتن يال شديدا ومتع ذ م يظھر التالمي
  .لصور والطوابع واألفالم البريدية واألفالم الملونةكا

ع :  ميل األطفال إلى التعرف بالعالم الخارجي   -و  ا وق ال كلم يخالج التساؤل نفوس األطف
دم في العمر ازداد اإللحاح في نفسه حتى  ا تق ياء والظواھر، وكلم نظرھم على األش

م  ن أن يفھ ة يمك ى مرحل د وصل إل ون ق رة فيك ة عش غ الحادي ل يبل درك فع ا وي فيھ
 .القوانين المتعلقة باألسباب والمسببات

  : مع المعاقين سمعيا المستخدمة أساليب االتصال - ٥
انية " تعد عملية االتصال جوھر استمرار الحياة االجتماعية وتطورھا، فالحضارة اإلنس

ى  وم عل ة تق ة عام ة التربي ة االتصال، وعملي ن خالل عملي ا م ا وتطورھ ى بقائھ حافظت عل
ه من اال ال مع المجتمع من حول تصال الفعال، ونجاح التلميذ األصم في تحقيق االتصال الفع

ة  داًرا من العزل األھداف األساسية من وراء تربيته، وذلك ألن الصمم يفرض على ضحاياه ج
ة  ك العزل ع، وتل في حالة استسالم األصم إلعاقته السمعية، وانسحابه من أي تفاعل مع المجتم

نظم، تكون أشد وطأ يم الم ة عندما ال يلتحق األصم بالمدرسة وال يحصل على أي قدر من التعل
ا  اھمون فيم ل في كيف يتف ذي يواجه الصم يتمث ا أن التحدي األعظم ال الغ إذا قلن ذلك ال نب ول

اديين ؟  ة المجتمع ؟ وكيف يتصلون بمجتمع الع انى، (  "بينھم ؟ وكيف يتعلمون لغ د اللق أحم
 .) ٥١ ،١٩٩٩أمير القرشي، 

ى طرق  دريبھم عل ى ت اعي إل أھيلھم االجتم وتحتاج تربية المعوقين سمعيا وتعليمھم وت
ارھم  ر عن أحاسيسھم وأفك نھم من التعبي اتصال فعالة تتالءم ودرجات إعاقتھم، بغرض تمكي

  واحتياجاتھم، والتفاعل مع بعضھم البعض ومع اآلخرين، واالندماج في الحياة االجتماعية 
  :تصال المستخدمة مع التالميذ المعوقين سمعًيا ھي وأھم طرق اال

    ) (Auditory Trainingطريقة التدريب السمعي   -أ 
   ( Oral – Aural Method )التواصل الشفوي    -ب 
  ( Manual Communication )التواصل اليدوي   -ج 
   ( Total Communication )التواصل الكلي   -د 
  .وسنتناول ھذه الطرق بشيء من التفصيل 
  

   Auditory Training: التدريب السمعي  طريقة  -أ 
الية " ارات االتص اب المھ ى اكتس معيا عل وقين س دريب المع رق ت دم ط ن أق ي م وھ

تثمارھا  ا واس ا وتنميتھ ل، والمحافظة عليھ اللغوية، وتركز على استغالل بقايا السمع لدى الطف
معي، و اه الس تماع واالنتب ى االس دريب األذن عل ق ت ن طري ك، ع ن ذل ا أمك ل م د الطف تعوي

ي  معية ف ات الس ن المعين ادة م ا، واإلف ز بينھم ة والتميي ة والدقيق وات المختلف ة األص مالحظ
ه من أصوات،  ا يصدر عن ذلك م ا يصدر عن اآلخرين، وك ل إلسماعه م توصيلھا إلى الطف
نفس،  ة الت يم عملي ذيب وتنظ ى تھ ه عل ع تدريب ا، م دھا وتكريرھ ا وتقلي ن إخراجھ ه م وتمكين

الج   ع ض وع اط بع انھم التق ذين بإمك مع ال عاف الس ة ض ك الطريق ق،وتالءم تل وب النط ي
ذين ال  ال الصم ال ر من أولئك األطف دونھا، أكث ات سمعية أم ب األصوات سواء باستخدام معين

د األصوات أوالكالم الصادر عن اآلخرين  نھم تقلي م ال يمك د المطلب ( "يسمعون، ومن ث عب
  .) ٣٥١، ٢٠٠١القريطى، 

ع ا" ات وم معية ومقوي ات الس ناعة المعين ي ص ريع ف المي الس وجي الع دم التكنول لتق
ة  ي اآلون ًرا ف ارا كبي د حققت انتش دريبات السمع والنطق ق إن ت ا، ف الصوت بمختلف أنواعھ
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د  ى ضعيف السمع بع ات الصوت ھوتوصيل الصوت إل األخيرة، والھدف من استخدام مقوي
اك بعض الحروف التي يصعب تكبيره لمستوى معين، ليستطيع سماعه، با إلضافة إلي أن ھن

درة المعوق  د من ق ذي يزي راءة الكالم، األمر ال ات الصوت مع ق ترديدھا إال باستخدام مقوي
ة يستخدم  ذه الحال سمعًيا على الفھم والتحصيل وعالج بعض عيوب النطق، ألن المعوق في ھ

ة ا الم، وحاس راءة الك ي ق ة البصر ف د، حاس ي آن واح تين ف ات حاس تخدامه لمقوي مع باس لس
 .) ٥٧، ١٩٩٩أحمد اللقاني وأمير القرشي، (  " الصوت

 

   Aural Method ) –( Oralالتواصل الشفوي    -ب 
درة األصم  Lip Readingھناك من يستخدم مصطلح قراءة الشفاه  ، والذي يقصد به ق

راءة الكالم، ول ول على مالحظة حركات الشفاه واللسان والفك ؛ بدال من مصطلح ق ھؤالء نق
لھم أنھم بذلك قد أغفلوا تأثير تعبيرات الوجه واإليماءات ولغة الجسد وطبية الموقف والكالم، 
ى  د اتفق عل ذلك فق د مضمون الحديث، ل ا األصم تحدي ياء التي يستطيع من خاللھ وھي األش

فاه راءة الش ه أشمل وأعم من مصطلح ق راءة .استخدام مصطلح قراءة الكالم ن ألن وتعرف ق
ا ا الم بأنھ د، ومن خالل " لك ه والجس ات الوج تكلم بمالحظة حرك ار الم م أفك ى فھ درة عل الق

ر القرشي، ( ."المعلومات المستمدة من الموقف وطبيعة الكالم   ٥٢، ١٩٩٩أحمد اللقاني وأمي
(  
  

  وھناك عامالن أساسيان تعتمد عليھما ھذه الطريقة وھما :-   
  .حركات اللسان والشفاه اإلدراك البصري والمتمثل في مالحظة  .١
د   .٢ الھواء الصادر عن يحس ب ه ل ى فم ده عل ل ي ل في وضع الطف اإلدراك اللمسى المتمث

ذبات  زازات أوالذب يحس اإلھت ى الحنجرة أواألنف ل ده عل نطق بعض الحروف أووضع ي
 ) ١٩٨، ١٩٩٦سمير دبابنة، (  .عند نطق حروف أخرى

  
 لكالمالقواعد الواجب مراعاتھا في  تعليم قراءة ا :  
ن خالل اإلدراك الحاسى   .١ ية م دلوالتھا الحاس كالھا الصوتية بم ة أوأش ط منطوق الكلم رب

  .البصري واللمسى والنشاط الذاتي للطفل، حتى يكون لھا معني واضح في ذھنه
ه   .٢ األمور التي تتصل اتصاال مباشرا بحيات مراعاة مستوي الطفل ومراحل نموه، والبدء ب

  .واحتياجاته األساسية
دام،   .٣ دريب عن خمسة أق اء الت ل أثن م والطف ين المعل يفضل أال تزيد المسافة التي تفصل ب

ى أعصاب وجه  ز عل راب التركي ة االقت ل فى حال وأال تقل عن قدمين، حيث يتعذر على الطف
  .المعلم

ا عن   .٤ ا م ا نوع ة، وبطيئ ة طبيعي يجب أن يكون الكالم واضحا تماما، وبصوت عال وبنغم
  .كما تكون تعبيرات الوجه وحركات الشفاه واضحةالكالم العادي، 

  .يمكن االكتفاء بأن يقلد الطفل الحركات التي يقوم بھا المعلم دون إخراج صوت .٥
ور   .٦ اكنة ذات الص روف الس ين الح ة ب ى التفرق يم عل ة التعل اء عملي ل أثن اعدة الطف مس

يم وا دال، أوالج اء وال اء، أوالت الميم والب فاه ؛ ك ى الش ابھة عل ة المتش ث طريق ن حي اف، م لك
  .إخراجھا ونطقھا

استخدام المرآة في التدريب على عملية النطق وتصحيحه، لمساعدة الطفل على المالحظة   .٧
  .البصرية الدقيقة لحركات الشفتين فى أوضاعھا المختلفة ثم تقليدھا
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  ٢١– ١٩٩٧،٢٠حسين عبد الفتاح، ( بالنسبة للطفل األصم الكالممراحل تعلم قراءة :(  
  :مرحلة التطلع إلى الوجه : وال أ

اً  ي وجوه اآلخرين وتفرس ع إل ر من التطل ه أن يكث إن ظروف الطفل األصم تحتم علي
ل  ا يجد الطف اً م ة غالب ذه المرحل ه وفي ھ ا يقولون ه وم ا يعملون فيھم للتعرف عليھم ودراسة م

ا يظھ أثر بم ه يت داً ولكن ه ج ر مفھوم ر من األصم أن حركات الشفاه غير واضحة وغي ره الغي
  .عاطفة نحوه وكلما كان األثر طيباً في نفسه شجعه ذلك علي التطلع إلي الوجه

د يتوقف    وألن ھذه المرحلة تعتمد بدرجة كبيرة علي النظر لذا فإن إتمامھا علي نحوجي
ي  ان، وعل ي المك ة اإلضاءة ف ي درج ذلك عل دث وك ين األصم والمتح رب ب ة الق ي درج عل

ل منھم ة لك تطيع وضوح الرؤي فاه ال يس راءة الش ي ق د عل ذي يعتم إن الشخص ال ذلك ف ا وب
  .االتصال بالناس اذا كان مشغوالً في عمل آخر

  
  
  

  ) :مرحلة بدأ الفھم (مرحلة الربط : ثانياً 
ين    رات وب ي الوجه  من تعبي راه عل وھي مرحلة ذات قيمة كبيرة وفيھا يربط بين ما ي

ة ل ذه المرحل ي أن ھ ا الموقف باإلضافة إل وم عليھ ي تق ادات الت وين الع ي تك رة ف ة كبي ا قيم ھ
  .قراءة الشفاه

    ) :الفھم المجرد (مرحلة الفھم المعنوي : ثالثاً 
ق  دث وننط ا نتح ه أي أنن دث إلي اء التح ل أثن ا الطف ف يراھ ي مواق د عل ي ال تعتم وھ

  .نا إليھاالكلمات دون اإلشارة إلي المدلول الحسي للكلمات التي ننطقھا ودون أن نوجه نظر
إذا ) كالمقراءة ال(وقد أثبتت التجارب أھمية تدريب الطفل األصم علي    في سن مبكرة ف

راءة ال م ق ام وعامين  كالمبدأ التدريب في سن ما بين تسعة أشھر ونصف فإن تعل ين ع د ب يمت
  .مما يترتب علي ذلك النطق ببعض الكلمات في سن مبكرة وإن كان يعوزھم النطق الصحيح

  

  ا الممزاي راءة الك وب ق ة، (  .وعي مير دبابن ين (،   ) ١٩٩ – ١٩٨، ١٩٩٦س حس
  ) ٢٩ – ٢٨، ١٩٩٧عبد الفتاح، 

  :المزايا :أوالً 
ليمة  .١ ت أعضاء صوته س بكم خاصة إذا كان ه ال د عن الم فنبع م الك ي تعل ل عل دريب الطف ت

  .وقادرة علي تأدية وظائفھا
ا بالرغم من أن استفادة األصم البسيطة من ھذا األسلو .٢ ل مم م إال القلي ب،إذ ال يتمكن من فھ

يقال دون أن يسمعه، فإن تعلمه لھذا األسلوب يخرجه من حائط الصمت الذي يكاد يلغي حياته 
  .وبذلك يمكنه التفاھم مع اآلخرين

ه  .٣ ة فيسھل علي ل وقواعد اللغ ي شكل يتماث ه يفكر عل إن تعود األصم النطق والكالم يجعل
د عن ا أبتع ذلك  تعلمھا بعكس إذا م ذه القواعد وب ة وفق ھ م اللغ ه تعل ه يصعب علي ا فإن تعلمھ

 ً   .يصبح تعليمه شاقاً ومرھقا
  :العيوب : ثانياً 
١.  ً   .يستغرق تعليمه وقتاً طويالً وتدريباً شاقا
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ارئ  .٢ ة الغموض بنسبة لق يغلب علي ما يقرب من نصف الحركات والكلمات العربي
ا ر منھ ي أن جزء كبي ارئ  الشفاه من الصم باإلضافة إل دفع ق ا ي ر منظور مم خفي غي

  .الشفاه إلى تخمينه
ارة وال  .٣ ة اإلش اھمون بلغ إنھم يتف ھم ف ع بعض م م ذ الص ب التالمي دما يتخاط عن

  لما يالقونه من صعوبة وحرج في فھم الكالم  الكالميستخدمون مع بعضھم قراءة 
كن أن يرى جميع الحركات خارج وداخل الفم وھذا غير مم الكالميفترض بقارئ    .٤

  .إطالقا
ل  الكالميفترض أن يكون قارئ    .٥ د أثبتت األبحاث أن الطف ة الشفوية وق دركا للغ م

ة حسية سماعية، وأن  ة الشفوية ھي لغ الم السامعين  وأن اللغ ھوحالة استثنائية فى ع
ا وأن  ة لھ ة الطبيعي وازى القيم ة ت التطور الذي طرأ عليھا عبر العصور ال يعطيھا قيم

ل  من%  ١٠ما نسبته  األطفال الصم يتكلمون اللغة الشفوية بطالقة مستوى لغوى لطف
   .سنوات ٨ – ٧ال يتجاوز عمره من 

ى    .٦ ة الت تيعاب اللغ ى اس تكلم ال يعن ن الم ادر ع ب للصوت الص تيعاب المخاط اس
  .وھذا يفترض إدراك معنى كل كلمة يقولھا المتكلم .يتحدث بھا أيضا

ى بعض الكلمات يتغير معناھا بتغير و   .٧ ة السكون إل ار الصوتية من حال ضع األوت
   .حالة االھتزاز

  ( Manual Communication )التواصل اليدوي   -ج 
ي   ارة وھجاء األصابع، ف ة اإلش ين استخدام لغ ذ الصم، تجمع ب يم التالمي ة لتعل طريق

  .عملية االتصال
ذ الصم موضوًعا للجدل والم" يم التالمي ناقشة وقد كان االتصال اليدوي ودوره في تعل

رات التعامل مع  لفترة طويلة بين مؤيدي الطريقة الشفھية ومؤيدي الطريقة اليدوية، ولكن خب
ا تلبي  ًرا ألنھ التالميذ الصم قد أظھرت أن طريقة االتصال اليدوي قد حققت نتائج إيجابية، نظ
ن  ًرا م دًدا كبي ى أن ع ات إل ائج الدراس ارت نت ث أش م، حي ذ الص دى التالمي ة ل ات معين حاج
انوا  م ك ن أنھ رغم م ى ال ة، عل ة عالي درات إدراكي ون ق م، يمتلك ن الص ين م الغين المتعلم الب
دوي ال  ى أن االتصال الي ير إل ا يش ة، وھوم ي أنشطتھم اليومي دوي ف تخدمون االتصال الي يس
ك  ى العكس من ذل ل عل ة الشفھية، ب يعوق ھذه القدرات اإلدراكية، كما تصور مؤيدي الطريق

ة، فإنه يساھم في ت ة والحري ر عن نفسه بشيء من الطالق نميتھا، كما يساعد األصم في التعبي
  .) ٦٠ – ٥٩، ١٩٩٩أحمد اللقانى وأمير القرشي، ( " وخاصة باستخدام لغة اإلشارة

  :ولتوضيح طريقة االتصال اليدوي تناول الباحث بالشرح 
  لغة اإلشارة :   أوال

  الھجاء اإلصبعي: ثانيا  
  الشارية العربيةاألرقام ا: ثالثا  

  
  Sign Languageلغة اإلشارة : أوال

ھي لغة وصفية، عبارة عن نظام من الرموز اليدوية أوالحركات المشكلة أوالمصورة "
اھيم  اف، لوصف الكلمات والمف رات األذرع واألكت ادي وتعبي التي تستخدم فيھا حركات األي

ي ا رد، أويرغب ف ا الف تجيب لھ ي يس داث الت ار واألح اواألفك ر عنھ ب ( "  لتعبي د المطل عب
  .)٣٥٤، ٢٠٠١القريطى، 
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دما يكون  ا، وعن فعندما يكون الطفل األصم عاجزا عن التعبير عن نفسه وأفكاره كالمي
ة  ى اللغ ول إل ريقين التح ى الف ا، فعل ل كالمي ى الطف ات إل ل المعلوم ن نق اجزا ع درس ع الم

  .)١٩٩٦،١٩٧سمير دبابنة، (اإلشارية 
دور  ھذه الطريقة كما أن ا ي نھم سماع م مالئمة لألطفال الصم وثقيلوالسمع ممن ال يمك

ارات  ابھم المھ ى إكس ات السمعية، وتھدف مباشرة إل ه حتى باستخدام المعين من حولھم وفھم
ديل  ة الوصفية كب التواصلية عن طريق اإلبصار، وذلك من خالل اإلشارات والحركات اليدوي

بعض أن ا رى ال ى ي ة الت ة اللفظي د ال عن اللغ د مضيعة للوقت والجھ ع الصم يع تخدامھا م س
  ) ٢٠٠١،٣٥٣عبد المطلب القريطى، (  .لزوم لھا

  : ) ١٩٩٦،١٩٧سمير دبابنة، (واللغة اإلشارية كباقي اللغات تمر عبر عدة مستويات منھا

  : البيتيةاللغة اإلشارية  – ١
راد ا  اقى أف م وب ل األص ين الطف ا ب ل إليھ م التوص ة ت ة بدائي ي لغ ة وھ رة لتلبي ألس

ة   ،احتياجاته اليومية الضرورية ا بعض المصطلحات الھجين ا تتخللھ وھى لغة وصفية بمجملھ
  .وھذه اللغة مأخوذة من المحيط المحلى للطفل

  : اللغة اإلشارية المدرسية  – ٢
أة يجد نفسه : رياض األطفال  –أ  ة وفج ه اإلشارية البيتي في ھذه الصفوف يأتي كل طفل بلغت

ة فى محي ا، والمختلف ابھة أحيان ة المتش طه الطبيعي، لكن ضمن بلبلة من اللغات اإلشارية البيتي
ال الصم المنحدرين من  .أحيانا أخرى ى األطف ويكون الدور الريادي في توحيد ھذه اللغات إل

  .)أب، أم، أخ، أخت (    عائالت سبق أن أصيب أحد أفرادھا أوأكثر بالصمم
ة اإلشارية الوصفية : لثانوية الصفوف االبتدائية وا –ب  ديل فى اللغ ة توسع وتع وھى مرحل

ة  ات األكاديمي ة كي تفي بالمتطلب ة أوالكتابي والمصطلحات، يتم تعزيزھا باللغة الشفوية اللفظي
ل  ة مث ا : أوالمھني ة تمام ا التقني ارية وأحيان ة اإلش ابية والصناعية واألبجدي المصطلحات الحس

ة خالل كما يحصل مع األطفال العاد ردات تقني اس مصطلحات ومف يين من إغناء لغوى واقتب
  .ھذه المراحل

  

  :وتنقسم اإلشارات إلى نوعين ھما 
  إشارات وصفية   .١

تح " ل ف ر عن الطول أومث د للتعبي ع الي ل رف ة مث رة معين وھي إشارات يدوية تلقائية تصف فك
ذه الذراعين للتعبير عن الكثرة أوتضييق المسافة بين اإلبھام والسبا ى األصغر وھ ة عل بة للدالل

ي  اً وھ راً دقيق وة وتعبي الم ق ب الك معونھا لتكس وياء ويس ين األس يوع ب رة الش ارات كثي اإلش
ا كانت اإلشارة الوصفية إشارات  تستعمل في نفس الوقت مع الكالم وال تستعمل وحدھا، ولم

ر العاد يلة التعبي ا وس ه من طبيعية فال يجب أن نحرمھا على الطفل األصم ألنھ ة وفي حرمان ي
  .) ٥٥ – ٥٤، ١٩٩٧حسين عبد الفتاح، (" استعمالھا حد من وسائل التعبير عن حاجاته

  :إشارات غير وصفية   .٢
وھي إشارات ليس لھا مدلول معين مرتبط بشكل مباشر بمعنى الكلمة التي يتم التعبير  

ديھم أ ك اإلشارة ال تجد ل دلول تل ل األصم عن م دما تسأل الطف افية، عنھا، وعن ات ش ي إجاب
  .ولذلك فھي تستخدم كما ھي

ابع  ة األص ى حرك ط عل ارة ال يقتصر فق ة اإلش ر بلغ ى أن التعبي ير إل ي أن نش وينبغ
راد  ة الم ة الكلم تالءم مع طبيع رات الوجه، التي يجب أن ت والذراعين، بل يصاحب ذلك تعبي

د أن يظھ يئ، فالب ى س ن معن ر ع ة تعب ت الكلم إذا كان ا، ف ر عنھ رات التعبي ى تعبي ك عل ر ذل
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نعكس  د أن ي رح أوالسعادة فالب ر عن الف الوجه، وإذا كانت الكلمة أواإلشارة تتعلق بمعنى يعب
ة، الخوف  ب، الدھش بة للتعج يء بالنس ه، ونفس الش ح الوج ى مالم ك عل ن  …ذل ا م وغيرھ

  ) ٦٤، ١٩٩٩أحمد اللقاني، أمير القرشي، (   .المفاھيم والمشاعر المختلفة
ة والجدير ب  دى مجتمع ) اإلشارة السرية ( الذكر في ھذا الصدد أيًضا ما ُيعرف بلغ ل

الصم، وھي لغة يتم تغييرھا بمعرفتھم من وقت آلخر، لكي تصبح محصورة فيما بينھم، وتلك 
ا الصم  أ إليھ ذلك يلج ا، ول ة اجتماعًي ر مقبول ة بموضوعات غي اإلشارات غالًبا ما تكون متعلق

ي ون الت ك العي دعوا تل ه ليخ رد بذات الم منف الم الصم ع اراتھم فع ب إش د تراق إن  .ق م ف ن ث وم
ار  ى الكب ا اآلخرون، وعل الموضوعات الخاصة بينھم تحتاج إلى لغة إشارية خاصة ال يفھمھ

ا ھوالحال مع األسوياء ا كم ًرا طبيعًي د أم ر (   .أن يدركوا أن ھذا األمر يع اني، أمي د اللق أحم
  ) ٦٦، ١٩٩٩القرشي، 

   Finger Spellingھجاء اإلصبعي ال :ثانيا 
وتقوم ھذه الطريقة على التھجي عن طريق تحريك أصابع اليدين في الھواء وفقا لحركات 

 )٣٥٤، ٢٠٠١عبد المطلب القريطى، ( .منظمة، وأوضاع معينة تمثل الحروف األبجدية
لوب  ر أس اء اإلصبعي " يعتب تعمل " الھج ام االتصال بالصم ويس ي نظ ا ف زًءا ھاًم ج

ر عن م ه يستعمل ليعب ا أن تحًدا مع لغة اإلشارة في التعبير عن أسماء األشخاص والعناوين كم
د واألصابع بحيث  الكلمات التي ليس لھا إشارات وھوعبارة عن ھجاء الحروف باستخدام الي

  ) ١٣٦، ١٩٩٧حسين عبد الفتاح، ( .يعبر كل وضع عن حرف من الحروف
تواه وإتقان التلميذ األصم لھجاء األصاب اع مس بصفة  ألتحصيليع يزيد من فرص ارتف

ر القرشي، (  .عامة، ويزيد من قدرته على االتصال باآلخرين اني، أمي د اللق  ٦٧، ١٩٩٩أحم
 (  

  

  األرقام اإلشارية العربية :ثالثا 

ا مسمرا  ام والمصطلحات الرياضية تعليم وقين سمعيا بإشارات األرق يم المع لكي يكون تعل
ذا ي إن ھ ورا ف يوميس ا يل ارات بم ك اإلش ب أن تتصف تل ت، ( تطل اد ثاب د، عم ال حام جم

٣٩٠، ١٩٩٣  :  (  

دلوالتھا -١ ع م يا م ارات حس ك اإلش ابه تل ابه  .أن تتش ب أن تتش دد يج ارة الع در  –فإش بق
   .مع العدد من حيث عدد األشياء التي يدل عليھا العدد–اإلمكان 

  .ع طريقة كتابة الرمز الرياضي للعددم –بقدر اإلمكان  –أن تتشابه تلك اإلشارات  -٢

ة معظم  -٣ ى حرك ة اإلشارة إل اج تأدي أن تكون تلك اإلشارات بسيطة األداء، بحيث ال تحت
إن  رة من الجسم ف تلزم تحريك أجزاء كثي ة اإلشارة تس أجزاء الجسم، فإذا كانت طريقة تأدي

   .ھذا ينفر من تعلم تلك اإلشارة

   .ى مجھود عضلي كبيرأال تحتاج تأدية اإلشارة إل -٤

م المرسل حتى يسھل  -٥ القرب من وجه وف أن تكون أداء اإلشارات يستلزم حركة اليدين ب
   .على المستقبل مراعاة تعبيرات الوجه أثناء تأدية اإلشارة
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ذ   -بقدر اإلمكان  –أن يكون ھناك اختالف ملحوظ  -٦ بين اإلشارات حتى يسھل على التلمي
   .دم الخلط بينھاإدراك ھذا االختالف وع

  ( Total Communication ) التواصل الكلي   - د 

وھي الطريقة األكثر استخداًما من قبل معلمي األطفال الصم، وثقيلي السمع في الوقت 
واع متنوعة من طرق التواصل لمساعدة األصم  .الحاضر وھذه الطريقة تتضمن استخدام أن

رات ومن ھذه الطرق الكال .على التعبير واكتساب اللغة اءات والتعبي ة اإلشارة، واإليم م، ولغ
ا ة أيًض راءة والكتاب ة باألصابع، والق راءة الكالم، والتھجئ إن أنصار  .الوجھية والجسمية، وق

ة للتواصل مع الصم  دون بضرورة استخدام كل الوسائل الممكن ي يعتق طريقة التواصل الكل
لتواصل الكلي إلى تطوير نظام لغوي وال يھدف ا .وثقيلي السمع منذ المراحل العمرية المبكرة

  .محدد وإنما فتح قنوات تواصل رئيسية بالسرعة والفاعلية الممكنة

  :) ٨٩، ٢٠٠٠مصطفى القمش، ( ويستخدم التواصل الكلي لتحقيق ھدفين أساسيين ھما
   .تسھيل عملية التواصل اللفظي –أ 

 توفير بديل عملي للكالم  –ب 
ار " ى انتش ا عل اعد أيًض ا س تخدام ومم اء باس دم االكتف ي، وع ال الكل ة االتص طريق

د  الطريقة الشفھية فقط في تعليم التالميذ الصم، أن النتائج أظھرت أن أقل درجات االتصال، ق
درجات حصل  ى ال فھية، وأن أعل ة الش تخدمون الطريق ذين يس ذ الصم ال ا التالمي حصل عليھ

ي تس وا بالفصول الت ذين التحق ذ الصم ال ا التالمي يعليھ ة االتصال الكل ة  .تخدم طريق ونتيج
دة  ات المتح ي الوالي دارس ف م الم إن معظ ي، ف ال الكل ة االتص ه طريق ذي حققت اح ال للنج
ى حد  ذ الصم عل ين والتالمي دى المعلم ا المفضلة ل ار أنھ األمريكية، أصبحت تستخدمھا باعتب

  .)  ٧٤، ١٩٩٩أحمد اللقاني وأمير القرشي، ( "  سواء
  : ) ١٢ – ١٩٩٠،١١وزارة التربية والتعليم،( وقين سمعياأھداف مدارس المع .٦

وين   -أ  ة السمعية، وتك تدريب المعوقين سمعيا على النطق والكالم لتحسين درجة اإلعاق
  .ثروة من التراكيب اللغوية كوسيلة اتصال بالمجتمع

تدريب المعوقين سمعيا على طرق االتصال المختلفة بينھم وبين المجتمع الذي يعيشون   -ب 
  .مما يساعدھم على تكيفھم معهفيه 

ة أم نفسية أم   -ج  ار عقلي ة السمعية، سواء كانت آث ى اإلعاق ة عل ار المترتب التقليل من اآلث
  .اجتماعية

  .تعزيز السلوكيات التي تعين المعوقين سمعيا على أن يكونوا مواطنين صالحين  -د 
ا تزويد المعوقين سمعيا بالمعارف التي تعينھم على التعرف على بيئتھم، و  -ه  ما يوجد فيھ

  .من ظواھر طبيعية مختلفة
ى عالتدريب المھني للمعوقين سم  -و  يا، حتى يمكنھم االعتماد على أنفسھم في الحصول عل

ى يصبحوا عناصر  ع، وحت ى المجتم ة عل وا عال دال من أن يكون تھم، ب ات معيش مقوم
  .فعالة في عملية اإلنتاج

وجي االرتقاء بالتدريبات المھنية للتالميذ كي يستطيعوا   -ز  دم التكنول ة التطور والتق مالحق
  .في الصناعة
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   .وتحسين مستوى المعيشة للخريجين  -ح 
ة   -ط  زھم لتنمي خلق إحساس لدى المعوقين سمعيا بأن لھم قيمة بين أفراد مجتمعھم مما يحف

  .قدراتھم وتطويرھا، واستغاللھا في االرتقاء بأنفسھم
ى م  -ي  م إل وقين سمعيا للوصول بھ ا إتاحة الفرصة للطالب المع ى مم ة دراسية أعل رحل

  .)بحلقتيه االبتدائية واإلعدادية(حصلوا عليه في دراستھم بمرحلة التعليم األساسي 
رفع الكفاءة المھنية للتالميذ المعوقين سمعيا مما يوفر لمجاالت العمل المھني خريجين   -ك 

 .ويعود بالنفع عليھم وعلى المجتمع تخصصاتھم،مھرة في 
  :  )١٩٨٧،١٣٨لطفى بركات، (  لصما الميذللت أھداف تدريس الرياضيات .٧

الفھم واإلدراك الجيد للمصطلحات واألفكار التي تقوم عليھا العمليات الحسابية   -أ 
  .األساسيةوالھندسية 

  .الھندسيةالتالميذ الصم القدرة على إجراء العمليات الحسابية و اكتساب  -ب 
  .ياتھمحالتالميذ الصم بوحدات القياس التي يحتاجون إليھا في  إلمام  -ج 
  .الحسابيةالتالميذ الصم على الدقة والنظام في إجراء العمليات  تعويد  -د 
التالميذ الصم قادرين على االنتفاع بما تعلمونه من مبادئ أساسية في  جعل  -ه 

الحساب والھندسة في حياتھم اليومية وتطبيقھا في مختلف الشئون والمھام التي 
   .يمارسونھا

ھم وتقدير بعض النظم االقتصادية في التالميذ الصم قادرين على ف جعل  -و 
  .غيرھاالمجتمع مثل عمليات البيع والشراء واالدخار والشركات و

التالميذ الصم على اكتساب أساليب سليمة في التفكير وزيادة القدرة على  تعويد  -ز 
  .الفھم واإلدراك السليم لكل ما ھومحيط به

لتصرف في المواقف والقدرة على ا عليھم،الثقة بالنفس واالعتماد  اكتساب  -ح 
المختلفة مع اآلخرين من خالل تشجيع التالميذ على الوصول إلى النتائج في 

  .العملياتحل المسائل بنفسه واشتراكه مع اآلخرين في القيام ببعض 
  
  
  

  :للصم  في التدريس للتالميذ الوسائل التعليمية المستخدمة .٨
يم" ي تعل يا ف امال أساس ر ع ة تعتب ائل التعليمي اث إن  إن الوس ت األبح د أثبت الصم، ولق

درات  وعي في ق نقص الن ا إن ال رة، كم ة الخب الفروق في الذكاء بين األصم والعادي يرجع لقل
بة ة ومناس ة متقدم اح،(" األصم يمكن عالجه باستخدام وسائل تعليمي د الفت ، ١٩٩٧حسين عب

٢٠٠(.  

ى الوسائل ا"وباألخص، فقد أشار المتخصصون إلى ضرورة  لبصرية فى التركيز عل
ا  ياء ذاتھ تعلم من خالل التعامل مع األش ى ال التدريس لألصم، نظرا لكونه فى حاجة ماسة إل
ة  أومع بدائلھا، بدالً من الرموز اللفظية التى تشكل عائقاً أمام التلميذ األصم، وإذا كانت الحكم

ول  ينية تق ة : " الص ف كلم اوى أل دة تس رة واح ام االنطب"نظ ق تم ك ينطب إن ذل ى ، ف اق عل
وتر  ينما والكمبي ديووأجھزة الس ون وشرائط الفي إن استخدام التليفزي ا ف التالميذ الصم، ومن ھن
ع من خالل  ا للواق ة بنقلھ من الوسائل الفعالة فى التدريس للصم ألنھا تتميز عن الصور العادي
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م ذ الص اه التالمي ر انتب ا يثي ة، مم ي، ("  الحرك ر القرش اني وأمي د اللق  ،)١٩٩٩،١٤٤أحم
  .ويدفعھم للمزيد من التعلم

 ١٩٩٠،٦١فتيحه أحمد، (  ويكون الھدف من استخدام الوسيلة مع التلميذ األصم (   
  .إرساء مبادئ وأسس للتفكير واإلدراك الصحيح في الموقف التعليمي )١
  .تقديم وسائل حسية مباشرة أوغير مباشرة )٢
  .اإلسھام في إنماء وإثراء الثروة اللغوية لدى التلميذ األصم )٣
ارات  )٤ ة المھ ة وتنمي ر بالكتاب الم والتعبي ق والك م نحوالنط ذ األص درات التلمي ة ق تنمي

  .واالتجاھات كذلك
   .إثارة النشاط الذاتي لدى التلميذ األصم والمشاركة مع األخريين )٥

تساعد الوسيلة على وجود عملية التدريس، وتوصيل المعلومة بشكل محدد وواضح في ذھن 
         .التلميذ األصم

  
  
  
  
  

                
األسس التي ينبغي أن ينطلق منھا المعلم في تدريس الرياضيات  - ٩

  )  ٢٤، ١٩٩٤رمضان رفعت، (للصم 
توى    -أ  ى مس ون ف ث تك ا بحي ة بھ ة المقدم اطة اللغ ن بس ات وم ن وضوح التعليم د م التأك

  .التالميذ
رع  -ب  م أال يتس ى المعل ب عل ة كبرى،فيج ه أھمي ل ل د عام دريس يع ي الت بر ف ديم  الص بتق

اإلجابات أوحلول المسائل والتدريبات وانما يساعد األصم في البحث عن اإلجابات لألسئلة 
ال لتوضيح الھدف  ر من مث ى اكث اد عل رار في الشرح واالعتم ة التك ى عملي باإلضافة إل

  .الواحد
تمكن األصم من حل   -ج  ى خطوات صغيرة لكي ي تحليل المھارة إلى أجزائھا بحيث تقسم إل

ذا.وعلى سبيل المثال يقول له المعلمالمسألة، ا افعل ك ذا، ثالث ى .. .افعل كذا، ثانيا افعل ك إل
  .أن يصل إلى نھاية الحل

ة    -د  يح باألمثل رح والتوض ة الش ي حال ك ف ن ذل ا أمك يطة كلم داد البس ى األع اد عل االعتم
  .والتدريبات

يا   -ه  امال  أساس ر ع ا تعتب رية منھ ة البص ة وخاص ائل التعليمي تخدام الوس يم  اس ي تعل ف
  .الرياضيات للصم

العد على األصابع  –ترك الطفل يستخدم أدوات مساعدة في الحل مثل الكتابة على الورق    -و 
   .اآللة الحاسبة وغيرھا –جدول الضرب  –

  .تجنب المسائل المركبة أومسألتين معا في وقت واحد   -ز 
  .تشجيع األطفال بعد حل كل مسألة لبذل المزيد من الجھد  -ح 
  .ما يتعلمه التلميذ األصم في الرياضيات بحياته اليومية محاولة ربط   -ط 
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  .إعطاء المھمات والتدريبات في عبارات بسيطة وواضحة   -ي 
ه ضروري    -ك  د واألسلوب الجمعي، حيث ان ى التفري ائم عل دريس الق محاولة الجمع بين الت

  .ومفيد في تعليم األصم
ميذ أوال بأول، ويراعى عدم مھارة ألخرى تصحح أخطاء التال عند االنتقال من مفھوم أو   -ل 

   .االنتقال إال بعد التأكد من استيعاب التلميذ له
ال   -م  ل االنتق ك قب ا أمكن ذل تدريس المفاھيم والعمليات واألفكار عن طريق المحسوسات كلم

  .إلى مستوى التجريد
ى  -ن   تواجد الثقة المتبادلة بين المدرس والتلميذ األصم تعد من األمور الحاسمة التي تساعد عل

  .تقدم األصم في تعلمه
  .يراعى التقويم الفردي لكل تلميذ على حده للوقوف على مدى التقدم فى نھاية كل درس   -س 
لوب    -ع  تخدام أس م ويفضل اس ذ الص ع التالمي لوب اتصال م ن أس ر م تخدام أكث ى اس يراع

 .االتصال الكلى في التعليم
ائل اللف - ١٠ ل المس دريس ح ي ت ددة ق ائل المتع ا الوس ف تكنولوجي ة توظي ظي

  :للتالميذ الصم 
ارات حل المسائل  يمكن االستعانة بإمكانات تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تدريس مھ
ائل  ارات حل المس ة مھ ة لتنمي ا تعليمي ن خالل تصميم دروس ك م ذ الصم وذل ة للتالمي اللفظي

ذ ال اعدة التالمي ديو لمس دروس بالصور والرسوم ولقطات الفي ذه ال دعم ھ ة، وأن ت صم اللفظي
دروس  ذه ال دعم ھ ة، وأن ت تھم نحوتعلم المسائل اللفظي ارة دافعي ألة، وأيضا إلث على فھم المس

  .بتمارين يتم فيھا تقديم تغذية راجعة فورية
ي  ا ف ميم دروس الل تص ن خ ي م كل جزئ ائل بش ل المس ارات ح ى مھ دريب عل ن الت ويمك

  :المھارات االتية 
 التعرف على المطلوب في المسألة.  
 يات المسألةتحديد معط  
 حل مسائل بھا معلومات ناقصة.  
 التعرف على قانون حل المسألة.  
  اتج اد ن ابية وإيج ات الحس راء العملي ألة واج بة لحل المس ة المناس ة العددي د الجمل تحدي

  .المسألة
 مراجعة الحل والتأكد من صحته.  

دا عل ام معتم ألة بشكل ع ى حل المس ذ عل ا التلمي درب فيھ ى وتصميم دروسا أخري يت
  المھارات السابقة 
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  الفصل الرابع
  إجراءات البحث       :بناء البرنامج المقترح :أوال

 .تحديد األسس العامة لبناء البرنامج المقترح )١
  .تحليل محتوى وحدة الحجوم )٢
  .تحديد األھداف العامة واألھداف اإلجرائية للموديوالت )٣
  .للبرنامج مإعداد السيناريو العا )٤
  .للبرنامجوصف عام  )٥
  .اإلعدادملية تحديد األجھزة الالزمة لع )٦
  .التأليفاختيار نظام  )٧
   .اإلنتاجتجھيز الوسائل المستخدمة في  )٨
 .في صورته المبدئية وعرضه علي السادة المحكمينإعداد البرنامج  )٩
  .اعداد البرنامج في صورته النھائية )١٠

  -:إعداد اختبارات مھارات حل المسائل اللفظية : ثانيا 
  :تحليل محتوي البرنامج  -١

  :لنسبية لكل مھارة تحديد األھمية ا -أ 
 :إعداد جدول مواصفات االختبار - ب 

 -:الصورة المبدئية لالختبارات  -٢
 .اختبار فھم وتحليل المسألة  -أ 
  .اختبار التخطيط للحل وتنفيذه  - ب 
 .اختبار تقويم الحل  -ج 
 .اختبار حل المسالة ككل  -د 

 :تعليمات االختبارات  -٣
 :صدق االختبارات  -٤
 :ثبات االختبارات  -٥
 :رات الصدق الذاتي لالختبا -٦
 :المدة الزمنية لالختبارات  -٧

  :االجراءات التجريبية للدراسة : ثالثا 
 مدة المعاجة التجريبية  )١
 اختيار عينة البحث  )٢
 التحقق من تكافؤ مجموعات البحث )٣
 تبارات القبلية على عينتي البحثتطبيق االخ )٤
 عملية تدريس البرنامج المقترح )٥
 رصد النتائج ومناقشتھا وتفسيرھا )٦
 دي لالختباراتالتطبيق البع )٧

  الفصل الرابع
  إجراءات البحث

العرض  اول ب م تن عرض الباحث في الفصل السابق االاطار النظري المرتبط بالبحث ث
ا الوسائل ھذا في  رح باستخدام تكنولوجي امج المقت الفصل االجراءات التي اتبعت العداد البرن

اول عرض ارات حل  خطوات إعداد المتعددةفي الرياضيات للتالميذ الصم وتن ارات مھ اختب
  .، وفيما يلي تفصيل ذلكالمسائل اللفظية، ثم توضيح منھج البحث وخطواته اإلجرائية

      :بناء البرنامج المقترح :أوال
 .تحديد األسس العامة لبناء البرنامج المقترح )١
  .تحليل محتوى وحدة الحجوم )٢
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  .تحديد األھداف العامة واألھداف اإلجرائية للموديوالت )٣
  .للبرنامج مالسيناريو العاإعداد  )٤
  .للبرنامجوصف عام  )٥
  .اإلعدادتحديد األجھزة الالزمة لعملية  )٦
  .التأليفاختيار نظام  )٧
   .اإلنتاجتجھيز الوسائل المستخدمة في  )٨
 .في صورته المبدئية وعرضه علي السادة المحكمينإعداد البرنامج  )٩
  .اعداد البرنامج في صورته النھائية )١٠
  

  :المقترحناء البرنامج تحديد األسس العامة لب )١
وضع الباحث بعض األسس العامة عند بنائه للبرنامج المقترح استخلص بعًضا منھا 

عادل الباز (ودراسة ) ١٩٩٤عايدة سيدھم (ودراسة ) ١٩٩٢شلبي صيام (من دراسة 
حمزة الرياشي (ودراسة ) ١٩٩٨عايدة سيدھم وصالح عبد الحفيظ (ودراسة ) ١٩٩٦

استخلص البعض اآلخر من أدبيات ومناھج وطرق و) ١٩٩٨ومحمود عبد اللطيف 
 -:تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم وكانت على النحوالتالي

يس  .١ نھج الرياضيات ول ات م ع مكون ار أن حل المسائل جزء متكامل مع جمي ى اعتب عل
درس  عمأل يمكن درس  –إنجازه عندما يتبقى وقًتا من ال ة ال ل نھاي م تخصيص  –مث ذا ت ل

ائل المتضمنة موا ون المس ى أن تك ائل، عل ارات حل المس دريس مھ ذاتھا لت ة ب قف تعليمي
ى  د الباحث عل د اعتم رر وق ى بعض موضوعات المق ة عل ائل تطبيقي ي مس امج ھ بالبرن
إستراتيجيتي األجزاء والكل عند عرض محتوى البرنامج من مھارات حل المسائل اللفظية 

  : تمثلت كل منھا في اآلتي
 ة األجزاءاستراتيجي      :  

ارة أساسية  ا كل مھ ة التي تتكون منھ في إطار ھذه اإلستراتيجية يتم تقديم المھارات الفرعي
واحدة تلواألخرى ويتم تدريس كل مھارة فرعية على حدة من خالل موقف تعليمي بذاته إلى 

ارة األسا ى المھ ة عل ( سية ككل أن تتكامل كل تلك المھارات الفرعية ليتم تدريبھم في النھاي
  ) ١٥-١٤ ،١٩٩٦عادل الباز، 

  :ففي مھارة فھم وتحليل المسألة كمھارة أساسية يندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتية 
 التعرف على المطلوب في المسألة.  
 تحديد معطيات المسألة  
 حل مسائل بھا معلومات ناقصة.  

  منھا ة مھارات فرعية أساسية يندرج تحتھا عد تنفيذه كمھارةوفي مھارة التخطيط للحل و
   المسألةالتعرف على قانون حل.  
 ألة و ل المس بة لح ة المناس ة العددي د الجمل راءتحدي اتج  إج اد ن ابية وإيج ات الحس العملي

  .المسألة
يم   ة ق وب، ومراجع ة المطل وفي مھارة مراجعة الحل والتأكد من صحته تم االھتمام بمراجع

  .لتعويض والعمليات الحسابيةالمعطيات، ومراجعة القوانين، ومراجعة ا
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اء  ي، وبانتھ ول تعليم ن خالل مودي دة م ى ح ة عل ارة فرعي ل مھ ة ك د تمت معالج وق
ائل  ل المس ارات ح ة مھ م معالج ون ت ابقة يك ة الس ارات الفرعي ن المھ ارة م ل مھ ة ك معالج

  .اللفظية في وحدة الحجوم
 استراتيجية الكل:  

دريب التالمي م ت تراتيجية ت ذه اإلس ار ھ ي إط ة ف ائل اللفظي ل المس ارات ح ى مھ ذ عل
  :يالنحو التالمجتمعة، على 

  يقرأ التلميذ المسألة قراءة جيدة .  
 يحدد التلميذ المطلوب في المسألة.  
 يحدد خطوات حل المسألة للوصول إلى ھذا المطلوب 
 ات الخاصة ب ألة ويحدد التلميذ المعطي ة المناسبة  المس ة العددي انون المناسب والجمل الق

  .، ويوجد الناتجللحل
  يراجع التلميذ قيم المعطيات، والقوانين، والتعويض والعمليات الحسابية.  
اج  .٢ م إنت د ت ددة، فق ا الوسائل المتع تعلم باستخدام تكنولوجي ى ال لما كان البرنامج يستند إل

دريس الخصوصي ديمTutorial: البرنامج على أساس طريقة الت المعلومات بنظام  وھوتق
وتر يليه ل موديول الموديوالت، ك مجموعة من األسئلة الخاصة بمحتواه، حيث يقوم الكمبي

ك يعطي الرجع  ى ضوء ذل ة الصحيحة وعل ا باإلجاب تعلم ، ويقارنھ ل استجابات الم بتحلي
  .للمتعلم

ا  ا باعتبارھ والت وإنتاجھ د تصميم المودي وھناك خصائص عامة للموديول تم مراعاتھا عن
يمبادئ أساسية في ھذه الحال  ا يل ا فيم دالكريم ، (  نذكر أھمھ ود عب  ٧٨-٧٧، ٢٠٠٠محم

(:  
  أن الطالب ھومحور العملية التعليمية ، ودور المعلم ھوتوجيه الطالب ان كان في

  .حاجة إلى ذلك
  ،طريقة الموديول تتيح لكل طالب أن يتعلم وفق سرعته الخاصة وقدرته الخاصة

يمكن للطالب أن ينتھي م ه ف ه، ويمكن أن بغض النظر عن أقران ل زميل دة قب ن الوح
  .ينھيھا بعد زميل

  ب ات توضح للطال وي توجيھ ا تحت ى أنھ ه، بمعن ة التوجي ول ذاتي ة المودي طريق
  .كيفية السير في الموديول

  وي والتتحت ا ينبغي  المودي ا تصف م ًدا دقيًق ددة تحدي ة مح داف إجرائي ى أھ عل
  .للطالب أن يحققه عند االنتھاء من دراسة موضوع ما

 ارات يستطيع ت تيح طريقة الموديول للطالب أن يتعلم ويمارس مجموعة من المھ
  .أن يطبقھا في المواقف التعليمية التي تتشابه مع المواقف السابقة

  ى مستوى الطالب بعرض د من الوقوف عل ول الب قبل البدء في دراسة المودي
  .من دراسة الموديول اختبار قبلي لتحديد مستواه ثم اختبار بعدي لتحديد مدى استفادته
  :وتشتمل مكونات الموديول في البحث الحالي على العناصر التالية

  .القائمة الرئيسية .١
  .القائمة الرئيسية لكل موديول .٢
  .األھداف التعليمية العامة واإلجرائية للموديول .٣
  .االختبار القبلي .٤
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  .المحتوى التعليمي .٥
  .االختبار البعدي .٦

ن التال – ٣ ة م ة الدراس ث أن عين ة حي تم عملي اة أن ت ك مراع تلزم ذل د اس م فق ذ الص مي
د راعى الباحث  ديو، وق امج من خالل لقطات الفي ات البرن ل محتوي ارية لك ة اإلش الترجم
ھا إذا  ادة عرض ن إع ذ م تمكن التالمي ديوحتى ي ات الفي دم لقط ي تق تحكم ف وضع أزرار لل

اظ  تتطلب األمر، وقد راعى الباحث في عملية ترجمة اإلشارات أن ال ة كل األلف تم ترجم ت
ارية  واميس اإلش ى الق تنادا  عل ارية اس ة اإلش ة الترجم تم  عملي ي، وأن ت كل حرف بش

  : المتخصصة في ھذا المجال وھي كالتالي
  قرص مدمج (قاموس وزارة التربية والتعليم بمصرC D (  
   ٢٠٠٢جامعة الدول العربية، تونس، ( القاموس اإلشاري الموحد للصم   (  

  ) ٥( ترح الباحث بعض اإلشارات الرياضية بھدف استكمال الترجمة ملحقوقد اق
  راعى الباحث في تصميم الشاشات خصائص  الوسائل المتعددة من حيث  – ٤

ة،  وع، التكاملي ة، التن ة، الفردي ة  التفاعلي ن ثالث ل م ى أق دة عل ة الواح تمل الشاش وأن ال تش
امج عناصر، وقد استخدم الباحث الفأرة المصاحبة ل دارس، والبرن ين ال لجھاز كوسيلة تفاعل ب

  .فينتقل من خالل الفأرة من مكان إلى آخر داخل البرنامج
ول  – ٥ دد بمعنى أن لكل مودي ار من متع وع االختي استخدم الباحث أسلوب االختبار من ن

ذ  ا التلمي ار منھ ات يخت ع إجاب ع كل سؤال أرب ذ، م ا التلمي ئلة، يجيب عنھ مجموعة من األس
ذ من خالل اإلج ى التلمي ة عل ا لصعوبة الكتاب وع تفادي ذا الن ار ھ م اختي د ت ة الصحيحة، وق اب

م  تعلم، وت لوحة المفاتيح، وحتى ال يأخذ زمًنا طويال في كتابة اإلجابات مما يؤثر على زمن ال
ا من  ام الباحث بتقطيعھ ديوالتي  ق مراعاة تقديم التغذية الراجعة من خالل بعض لقطات الفي

ال ض أف حيحة بع ة الص ن اإلجاب ر ع تخدامھا لتعب م اس ال، وت ھورة لألطف ون المش م الكرت
  .أواإلجابة الخاطئة

ة  – ٦ تعلم بغي تضمن البرنامج نوعان من األنشطة نوع يقوم به المعلم، واآلخر يقوم به الم
  .تحقيق أھداف البرنامج

  :أنشطة يقوم بھا المعلم -
ات  قام  المعلم: قبل البدء في تدريس البرنامج  .أ  ة لتوضيح مكون اء محاضرة جماعي بإلق

ة  أرة، وكيفي اتيح، والف ل لوحة المف ه مث ة استخدام ملحقات الكمبيوتر، وكيفية استخدامه وكيفي
ة  م بلغ امج ، وأوضح لھ عمل البرنامج، والتعليمات الواجب مراعاتھا عند التعامل مع البرن

ل  ابلھم مث ول المود( اإلشارة معاني بعض الكلمات التي قد تق ة  –أھداف  -ي ار  –أھمي اختب
  .، وتقديم االختبار القبلي للطالب)اختبار بعدي  –قبلي 

امج  .ب  ة البرن اء دراس ة عن : أثن اعدة واإلجاب ديم المس ة الطالب، وتق م بمالحظ ام المعل ق
  .التساؤالت والمشكالت التي قد تثار أثناء استخدامھم للبرنامج

امج  .ج  ن البرن اء م د االنتھ م: بع ام المعل ديم  ق ات، وتق بعض الواجب الب ب ف الط بتكلي
  .االختبارات البعدية وتصحيحھا

  :أنشطة يقوم بھا المتعلم -
طة دد األنش ويم             تتح ئلة التق ن أس ه ع امج، وإجابت تعلم للبرن تخدام الم ي اس ف

  .القبلي والبعدي للبرنامج وحل بعض الواجبات المنزلية
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 الحجومتحليل محتوى وحدة  )٢
دارس  تم تحليل محتوى وحدة الحجوم  دائي بم امن االبت المقررة على تالميذ الصف الث

  .يوضح نتيجة ذلك) ١(األمل للصم،  وجدول 
  
  )١(جدول 

  يل محتوى وحدة الحجوملنتائج تح

  حل المشكالت المھارات التعميمات المفاھيم
٢٥ ١٢ ١١ ٧  

  
  .للموديوالتتحديد األھداف العامة واألھداف اإلجرائية  )٣

ارات حل المسائل  تعلم مھ ائي ل ة في شكل يحدد السلوك النھ تم صياغة األھداف التعليمي
  اللفظية في وحدة الحجوم المقررة علي تالميذ الصف الثامن بمدارس األمل للصم 

وقد قام الباحث بتقسيم البرنامج إلي عدة موديوالت، وفيما يلي األھداف العامة واإلجرائية 
  :لھا الموديوالت التعليمية التي تم إعدادھاالتي تشم

  مقدمة عن المجسمات ): ١(موديول 
 .األخرى يميز التلميذ المجسمات من األشكال الھندسية أن .١
 .لمفھوم المجسمالتلميذ األمثلة والالأمثلة  ميزأن ي .٢
 .أن يذكر التلميذ تعريًفا للمجسم .٣
  .لمجسملأن  يحدد التلميذ الصفات المميزة  .٤

  
  كوحدة لقياس الحجم ٣السم): ٢(موديول 

 .كوحدة لقياس الحجم ٣أن يتعرف التلميذ على السم .١
 .أن يحسب التلميذ عدد المكعبات التي يتكون منھا أحد المجسمات .٢
  . ٣أن يحسب التلميذ حجم مجسم بالسم .٣

  متوازي المستطيالت):٣(موديول 
 .أن يميز التلميذ  متوازي المستطيالت من األجسام األخرى .١
 . لمفھوم متوازي المستطيالتالتلميذ األمثلة والالأمثلة  يزيمأن  .٢
 .أن يذكر التلميذ تعريًفا لمتوازى المستطيالت .٣
  .أن يحدد التلميذ الصفات المميزة لمفھوم متوازى المستطيالت .٤

  المكعب):٤(موديول 
 .أن يميز التلميذ المكعبات من األجسام األخرى .١
 .لى مكعب وغير مكعبأن يصنف التلميذ األمثلة والالأمثلة إ .٢
 .أن يذكر التلميذ تعريًفا للمكعب .٣
  .لمكعبلأن يحدد التلميذ الصفات المميزة  .٤

  حجم كل من متوازي المستطيالت والمكعب ):٥(موديول 
 .أن يستنتج التلميذ القانون الخاص بحساب حجم متوازى المستطيالت .١
ت .٢ وازى المس م مت اب حج اص بحس انون الخ ى الق ذ عل رف التلمي طيالت إذا   أن يتع

 .علمت أبعاده الثالثة، أوإذا علمت مساحة قاعدته وارتفاعه
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 .أن يتعرف التلميذ على القانون الخاص بحساب حجم المكعب .٣
  .أن يستنتج التلميذ القانون الخاص بحساب حجم المكعب .٤
  . أن يتعرف التلميذ على القانون الخاص بحساب حجم المكعب إذا علم طول حرفه .٥

    ة أوجه كل من المكعب ومتوازي المستطيالتمساح):٦(موديول 
 تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الحانبية ألوجه المكعب .١
 تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الكلية ألوجه المكعب .٢
 تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الحانبية ألوجه متوازي المستطيالت .٣

  ي المسألةتحديد المعطيات ف):٧(موديول 
 أن يحدد التلميذ المعطيات من األشكال والصور والرسوم الموجودة فى المسألة  .١
  .لحل المسألة الضرورية الالزمةأن يحدد التلميذ المعلومات  .٢

  تحديد المطلوب في المسألة):٨(موديول 
  .أن يحدد التلميذ المطلوب فى المسألة اللفظية .١
 .علومات المعطاة فى المسألةأن يحدد التلميذ سؤاال يتناسب مع الم  .٢
 .أن يحدد التلميذ سؤال المسألة فى ضوء إجابتھا .٣

  تحديد المعلومات الناقصة في المسألة):٩(موديول 
 أن يحدد التلميذ المعلومات الناقصة فى المسألة والالزمة للحل. 

  تحديد القانون المناسب لحل المسألة):١٠(موديول 
 لحل المسألة.أن يحدد التلميذ القانون المناسب. 

  كتابة الجملة العددية واجراء العمليات الحسابية وايجاد ناتج المسألة):١١(موديول 
  .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ فى  تحديد المطلوب بالمسألة )١
 .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ فى استخدام قيم المعطيات بالمسألة )٢
 .طاء بعض التالميذ فى تحديد القانون المناسبأن يتعرف التلميذ على أخ )٣
 .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ فى التعويض واجراء العمليات الحسابية )٤

   حل مسائل لھا أكثر من خطوة):١٢(موديول 
 أن يقسم التلميذ المسألة إلى عدة أھداف جزئية )١
 أن يحدد التلميذ المعطيات الخاصة بكل ھدف جزئى )٢

  موديول في تقويم الحل والحكم على صحته ):١٣(موديول 
  .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ في تحديد المطلوب بالمسألة .١
  . أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ في  استخدام قيم المعطيات بالمسألة .٢
  .أن  يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ في تحديد القانون المناسب للحل .٣
  .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ في التعويض وإجراء العمليات الحسابية  .٤
 .أن يتعرف التلميذ على أخطاء بعض التالميذ في وضع خطة للحل  .٥

 حل المسألة بشكل عام  ):١٤(موديول
 .أن يحدد التلميذ المطلوب فى المسألة .١
 .أن يقسم التلميذ المسألة إلى عدة أھداف جزئية .٢
 .دد التلميذ المعطيات الخاصة بكل ھدف جزئىأن يح .٣
 .أن يحدد التلميذ القانون المناسب لكل ھدف جزئى .٤
 .أن يحدد التلميذ الجملة العددية المناسبة لكل ھدف جزئى .٥
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 .أن يجرى التلميذ العمليات الحسابية المتضمنة بالمسألة الرياضية .٦
 .أن يوجد التلميذ ناتج المسألة .٧
 .الحل أن تتأكد التلميذ من صحة .٨
 .أن يحل التلميذ المسألة بشكل متتابع ومنظم .٩
 

  :للبرنامج  مإعداد السيناريو العا )٤
تم تصميم السيناريوالعام للبرنانج من خالل ثالث أعمدة رئيسية ھى رقم االطار، والجانب 

  :المرئي، ووصف االطار
 تم تحديد رقم لكل شاشة عرض داخل البرنامج، بحيث تأخذ كل شاشة :رقم االطار .١

 .رقما وحيدا
أوعلى الشاشة في لحظة (وفيه يتم عرض كل ما يظھر في االطار  :الجانب المرئي .٢

ا  وم ) م ة، أورس وم ثابت ة، أورس ورة معروض وب، أوص ص مكت ان ن واء ك س
 .متحركة، أوفيديو، أوسؤال، أوإجابة، أوتغذية راجعة، أوتعليمات، أوارشادات

ار .٣ ة  :وصف االط تم وصف كيفي ذا الجانب ي ي ھ ور االطاروف ور ( ظھ ھل ھوظھ
ه  ار بأكمل وري لألط ور ف ل ھوظھ ه ؟ ھ زاء من ه، أوألج ار بأكمل دريجي لالط ت

، باالضافة إلى وصف البدائل التي تحدث عند اإلجابة على سؤال )أوألجزاء منه ؟ 
من جانب المتعلم، وما إذا كانت التغذية الراجعة سلبية أوايجابية، ورقم االطار الذي 

  .ي كلتا الحالتينسينتقل اليه ف
  :وصف عام للبرنامج )٥

ي صورته  داده ف م إع د ت امج فق ي البرن ا ف ي توافرھ ي روع ة الت ى األسس العام اء عل بن
تمال  اء مش ث ج ة بحي ات ) ١٤(المبدئي اھيم والتعميم دريس المف ا ت ن خاللھ والتم م مودي

لفظية في والمھارات الخاصة بالوحدة في ستة موديوالت ثم تدريس مھارات حل المسائل ال
  :يمكن توضيحھا كالتالي ثمان موديوالت وفق استراتيجيتي األجزاء والكل،و

  مقدمة عن المجسمات ): ١(موديول 
  كوحدة لقياس الحجم ٣السم): ٢(موديول 
  متوازي المستطيالت):٣(موديول 
  المكعب):٤(موديول 
  حجم كل من متوازي المستطيالت والمكعب ):٥(موديول 
    أوجه كل من المكعب ومتوازي المستطيالتمساحة ):٦(موديول 
  تحديد المعطيات في المسألة):٧(موديول 
  تحديد المطلوب في المسألة):٨(موديول 
  تحديد المعلومات الناقصة في المسألة):٩(موديول 
  تحديد القانون المناسب لحل المسألة):١٠(موديول 
  ابية وايجاد ناتج المسألةكتابة الجملة العددية واجراء العمليات الحس):١١(موديول 
  حل مسائل لھا أكثر من خطوة): ١٢(موديول 
  موديول في تقويم الحل والحكم على صحته ):١٣(موديول 
  حل المسألة بشكل عام  ):١٤(موديول
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  :تحديد األجھزة الالزمة لعملية اإلعداد )٦
  :تم تحديد األجھزة واألدوات الالزمة إلنتاج  واستخدام البرنامج  في اآلتي

وتر متوافق مع  از كمبي از   IBMجھ ددة، وجھ ى مجموعة من الوسائل المتع يتضمن عل
  . فيديو، وكاميرا فيديو، وملحقات جھاز كمبيوتر مثل لوحة المفاتيح و الفأرة

  
  :اختيار نظام التأليف )٧

ددة  أليف الوسائط المتع امج ت م استخدام برن اإلصدار   ( Macromedia Director )ت
م اخت٨.٠ د ت ع ، وق ي تجمي رة ف ات كبي ن إمكاني ه م ز ب ا يتمي ذات لم امج بال ذا البرن ار ھ ي

ى  العناصر المختلفة للوسائل المتعددة، مع إضافة خاصية التفاعلية لھذه العناصر، إضافة إل
  .سھولة التعامل مع ھذا البرنامج

  
  :تجھيز الوسائل المستخدمة في اإلنتاج )٨

ة قام الباحث بتجھيز المصادر الالزمة لعمل ا لبرنامج مثل الصور الثابتة والصور المتحرك
  ولقطات الفيديووالنصوص المكتوبة  

  :الصور
  قام الباحث بتجھيز بعض الصور الثابتة المناسبة للبرنامج، وذلك من خالل برنامج

ام  الل  Paintالرس ن خ تطيالت م وازي المس ب ومت ز بعض الصور للمكع م تجھي ، وت
أليفوحفظھا على  Word 2000برنامج   ى نظام الت ا إل ، ھيئة صور، حتى يمكن إدخالھ

وازي المستطيالت باستخدام كما  تم إنتاج بعض الصور ثالثية األبعاد لكل من المكعب ومت
  Avi .وتم إخراجھا على شكل صور متحركة لھا امتداد  D Max 3برنامج 

  :الصور المتحركة
داد ة ذات االمت بعض الصور المتحرك ة   GIF.استعان الباحث ب أزرار تفاعلي واستخدمھا ك

 )خروج  –القائمة الرئيسية  –السابق  –التالي ( داخل البرنامج لتعبر عن 
  :النصوص المكتوبة

امج    Macromediaقام الباحث بكتابة النصوص المكتوبة الخاصة بكل شاشة داخل برن
Director  ذلك في الحقول وFields   الخاصة بالكتابة، وقد واجه الباحث عدة صعوبات

  .أثناء ذلك لعدم توافق البرنامج مع الكتابة باللغة العربية
  : لقطات الفيديو

قام الباحث بمساعدة بعض الزمالء بتصوير لقطات الفيديوالتي تمثل ترجمة إشارية للنصوص 
  .المكتوبة والتي تخص جميع موديوالت البرنامج المقترح

  :ر إعداد لقطات الفيديوبالخطوات التاليةوقد م 
  ديو اميرا في تخدام ك م التصوير باس ى شريط  Panasonicت ة التسجيل عل وتمت عملي

 .فيديو
   ارت ه ك وتر ب از الكمبي از فيديووتوصيله مع جھ م  TV – Tunerباستخدام جھ ، ت

 mpeg.داد تسجيل لقطات الفيديوبشكل رقمي على وحدة التخزين بالكمبيوتر، وذلك باالمت
 .  
   تم تقطيع لقطات الفيديوباستخدام برنامجVCDCutter   ٤.٠: اإلصدار   



 ٦٩

   داد ديومن االمت ات الفي ل لقط م تحوي دادmpeg ت ى االمت امج mov  إل تخدام برن باس
Media studio   ل ٥.٠اإلصدار ه يقب أليف حيث أن ى نظام الت ا إل ، وذلك تمھيًدا إلدخالھ

   mov.و  avi.ذات االمتداد الفيديو ملفات
  
  
  

  
  
  

  :في صورته المبدئية وعرضه علي السادة المحكمينإعداد البرنامج  )٩
ى مجموعة  ام الباحث بعرضھا عل ة اإلشارة ق ل لغ ديوالتي تمث بعد االنتھاء من لقطات الفي
دارس األمل للصم بھدف استطالع  ة السمعية ومدرسي الرياضيات بم من موجھي التربي

  . وسالمتھا العلميةرأيھم حول مدي مناسبتھا 
ى مجموعة من المتخصصين في  م عرضه عل ة ت وبعد إعداد البرنامج في صورته المبدئي
مجال المناھج وطرق تدريس الرياضيات، ومجموعة من موجھي التربية السمعية ومعلمي 

  :الرياضيات بمدارس األمل للصم، وذلك بھدف استطالع رأيھم حول
  تغيرات الدراسةمدى مناسبة تصميم البرمجية مع م.  
  الدقة والسالمة العلمية للمحتوى.  
  مدى مراعاة المحتوى لتحقيق األھداف المذكورة.  
  مدى فاعلية التغذية الراجعة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء.  
  مدى تناسق األلوان التي تظھر على الشاشة.  
  الميذمدى مناسبة مكان وحجم لقطة الفيديوبالنسبة لمستوى الت.  
  مدى إتاحة البرمجية للطالب التحكم في معدل عرض المعلومات.  
  مدى مناسبة طريقة عرض البرمجية، ومدى اتصافھا باإلثارة والتشويق.  
  مدى مناسبة اإلخراج العام للبرمجية لمستوى التالميذ.  

  :ومن تحليل أراء السادة المحكمين تبين االتى
  رمجية مع متغيرات الدراسةمناسبة تصميم البعلى %) ٩٦.٨(وافق.  
  الدقة والسالمة العلمية للمحتوى على%) ٩٦.٨(وافق.  
  مدى مراعاة المحتوى لتحقيق األھداف المذكورة على%) ٩٣.٧(وافق.  
  ق ى%) ٨٧.٥(واف ة  عل تجابات الصحيحة والخاطئ ة لالس ة الراجع ة التغذي دى فاعلي م

  .على حد سواء
   التي تظھر على الشاشة مدى تناسق األلوانعلى %) ٦٨.٧(وافق.  
  مدى مناسبة مكان وحجم لقطة الفيديوبالنسبة لمستوى التالميذ على%) ٨١٤.٢(وافق.  
  مدى إتاحة البرمجية للطالب التحكم في معدل عرض المعلومات  على%) ٨٤.٣(وافق  
  ارة  على%) ٨٧.٥(وافق ة، ومدى اتصافھا باإلث ة عرض البرمجي مدى مناسبة طريق

  .والتشويق
 مدى مناسبة اإلخراج العام للبرمجية لمستوى التالميذ على%) ٨١.٢( وافق. 



 ٧٠

  :وأكد السادة المحكمون علي بعض التعديالت كما يلي
o  ا كي تكون واضحة وظاھرة ويستطيع تغيير ألوان بعض النصوص وأحجامھ

  .التالميذ قراءتھا
o الشارةضرورة التوافق بين النص الذي يظھر وبين لقطات الفيديوالممثلة للغة ا  
o تعديل بعض الرسوم الخطية لتبدوأكثر دقة ووضوحا.  

ة من  ة استطالعية مكون ى تجرب امج عل ق البرن ام الباحث بتطبي م ق ذ من ) ٤( ث تالمي
رة  ة األساسية في الفت التالميذ الصم بالصف الثامن بمدرسة األمل للصم ببلبيس خالف عين

ن  ى  ٢٠٠٢/  ١١/  ١م رت الوم  ، ٢٠٠٢/  ١١/  ٧إل بال أظھ تطالعية تق ة االس تجرب
ة،  ادة التعليمي ديم الم وحماسا من الطالب لطريقة العرض، وأسلوب الوسائل المتعددة في تق
امج وفق سرعته الخاصة،  ومعرفة المتعلم بنتائج عمله فور استجابته، وأن يسير في البرن

ي، ف التعليم ي الموق ة ف اركة اإليجابي امج، والمش ي البرن تحكم ف ى ال ه عل ر  وقدرت وأظھ
ر أن  امج، غي ًدا لإلشارات الموجودة في البرن ا جي ة اإلشارة وتفھم ًدا للغ بال جي ذ تق التالمي

النصوص ( عناصر بصرية في وقت واحد وھي  ٣التالميذ لم يكونوا قادرين على متابعة 
رار )الفيديو –الصور  –المكتوبة  ه بتك ذ مع زميل م تكليف كل تلمي ، مما استدعى من المعل
ارا رار لقطات اإلش ادة تك ى إع درتھم عل ع ق وتر من عرضھا، م اء الكمبي د انتھ ا بع ت مًع

  .الفيديوعدة مرات حتى يتمكن التالميذ من إدراكھا جيًدا وربطھا مع النصوص المكتوبة
 .اعداد البرنامج في صورته النھائية )١٠

وال) ١٤(بحيث جاء مشتمال  النھائيةتم إعداده في صورته ما سبق  على ابناء م  مودي ت
م  والت ث من خاللھا تدريس المفاھيم والتعميمات والمھارات الخاصة بالوحدة في ستة مودي

  .تدريس مھارات حل المسائل اللفظية في ثمان موديوالت 
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:إعداد اختبارات مھارات حل المسائل اللفظية : ثانيا 
  :وتم ذلك وفق الخطوات التالية

  :تحليل محتوي البرنامج  -١
  :ھمية النسبية لكل مھارة تحديد األ -ج 
 :إعداد جدول مواصفات االختبار -د 

 -:الصورة المبدئية لالختبارات  -٢
 .اختبار فھم وتحليل المسألة  -أ 
  .اختبار التخطيط للحل وتنفيذه  -ب 
 .اختبار تقويم الحل  -ج 
 .اختبار حل المسالة ككل  -د 



 ٧١

 :تعليمات االختبارات  -٣
 :صدق االختبارات  -٤
 :ثبات االختبارات  -٥
 :الختبارات الصدق الذاتي ل -٦
 :المدة الزمنية لالختبارات  -٧

 :وفيما يلي تفصيل ذلك 
  :تحليل محتوي البرنامج  -١

  :تحديد األھمية النسبية لكل مھارة ) أ
  فحص الموديوالت -١

ي  ة ف ائل اللفظي ل المس ارات ح دريس مھ والت الخاصة بت ام الباحث بفحص المودي ق
بتقدير عدد الشاشات الرئيسية التي وحدة الحجوم ، وحدد األھمية النسبية لكل مھارة وذلك 

ة  والت المعالج ة للمودي ة الممثل ات الكلي دد الشاش بة لع ارة بالنس ل مھ ة ك غلھا معالج تش
  ) ٢(لمھارات حل المسائل اللفظية ، وذلك كما ھو موضح بالجدول رقم 

  
  
  
  
  

  )٢(جدول رقم 
  األھمية النسبية لموضوعات البرنامج المقترح بناءاً 

  تعلي عدد الشاشا

  النسبة المئوية  عدد الشاشات  اسم الموضوع م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 

  تحديد المعطيات في المسألة
  تحديد المطلوب في المسألة
  تحديد المعلومات الناقصة
  تحديد القانون المناسب للحل

  كتابة الجملة العددية وإجراء العمليات
  تقويم الحل

  حل مسائل بھا أكثر من خطوة
  حل المسألة بشكل عام

٦٣  
٥٥  
١٧  
٢٩  
٥٥  
١٧  
٦٩  
٥١  

١٨%  
١٥%  
٥%  
٨%  
١٦%  
٥%  
١٩%  
١٤%  

  %١٠٠  ٣٥٦  المجموع الكلي للشاشات والنسبة المئوية

  -:عدد الحصص  -٢
امج  تم أخذ عدد الحصص التي أستغرقھا كل موضوع من موضوعات البرن

ن  ة م تطالعية المكون ة االس ي العين ه عل د تجريب رح عن الب ) ٢(المقت ن ط ب م طال



 ٧٢

ا  الصف الثامن بمدرسة األمل للصم ببلبيس وتم حساب النسبة المئوية لكل موضوع كم
  ) .٣(ھو موضح بالجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
  األھمية النسبية لموضوعات البرنامج المقترح بناءاًعلي التجربة االستطالعية

  النسبة المئوية  عدد الحصص  اسم الموضوع م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 

  ي المسألةتحديد المعطيات ف
  تحديد المطلوب في المسألة
  تحديد المعلومات الناقصة
  تحديد القانون المناسب للحل

  كتابة الجملة العددية وإجراء العمليات
  تقويم الحل

  حل مسائل بھا أكثر من خطوة
  حل المسألة بشكل عام

٤  
٣  
٢  
٢  
٣  
٢  
٣  
٤  

١٧.٥%  
١٣%  
٨.٥%  
٨.٥%  
١٣%  
٨.٥%  
١٣.٥%  
١٧.٥%  

الحصص والنسبة  المجموع الكلي لعدد
  المئوية

١٠٠  ٢٣%  

  ثم قام الباحث بحساب متوسط النسبة المئوية من الجدولين السابقين 
ط ) ٣(،)٢( د فق دول واح ي ج ك للحصول عل م (وذل دول رق ة ) .٤ج ويوضح األھمي

  )٤(جدول رقم                         .النسبية لكل موضوع 
  بناءاً علياألھمية النسبية لموضوعات المنھج المطور 

  )٣(،)٢(متوسط الجدولين  

  النسبة المئوية  اسم الموضوع م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 

  تحديد المعطيات في المسألة
  تحديد المطلوب في المسألة
  تحديد المعلومات الناقصة
  تحديد القانون المناسب للحل

  كتابة الجملة العددية وإجراء العمليات
  تقويم الحل

  حل مسائل بھا أكثر من خطوة

١٨%  
١٤%  
٦.٥%  
٨.٥%  
١٥%  
٦.٥%  
١٦%  



 ٧٣

  %١٥.٥  حل المسألة بشكل عام ٨
  %١٠٠  المجمـــوع 

  
  :إعداد جدول مواصفات االختبار) ب

في عدد ثابت وھو            ) ٥(قام الباحث بضرب كل النسب الموجودة بالجدول رقم   
  .سؤال  ٤٦ليكون طول االختبار 

  عدد األسئلة الخاصة بكل موضوع  يوضح) ٥(والجدول رقم                  
  )٥(جدول رقم 

  عدد األسئلة الخاصة بمھارات حل المسائل

  عدد األسئلة  اسم الموضوع م
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

  تحديد المعطيات في المسألة
  تحديد المطلوب في المسألة
  تحديد المعلومات الناقصة
  تحديد القانون المناسب للحل
  ياتكتابة الجملة العددية وإجراء العمل

  تقويم الحل

١٢  
٩  
٤  
٥  
١٠  
٤  

٧ 
٨ 

  حل مسائل بھا أكثر من خطوة
  حل المسألة بشكل عام

١٠*  
١٠  

  ٦٤  المجمـــوع 

العداد اختبار حل المسائل بشكل عام اشتمل على مسائل بھا أكثر من خطوة وتكون *
  .درجات  ٥مسائل تحتسب لكل مسألة )  ٤(االختبار من 

  -:الصورة المبدئية لالختبارات  -٢
نقدم فيما يلي فكرة موجزة عن شكل االختبارات في صورته المبدئية تمھيداً لعرضه 

  .علي مجموعة من المحكمين للتأكد من مدي صالحيته للتطبيق 
تتكون االختبارات المستخدمة في الدراسة الحالية من أربعة اختبارات وھي  -

   - :كما يلي 
  اختبار فھم وتحليل المسألة -أ 

من ھذا االختبار معرفة مدي قدرة التالميذ الصم علي فھم وتحليل يعد الھدف األساسي   
  .المسألة من خالل تحديد المعطيات وتحديد المطلوب وتحديد المعلومات الناقصة في المسألة 

  .سؤاالً ) ٢٣(ويتكون االختبار من 
  

  اختيار التخطيط للحل وتنفيذه  -ب 
ة التالميذ الصم علي تحديد ويعد الھدف األساسي من ھذا االختبار معرفة مدي قدر  

  .القانون المناسب لحل المسألة وكتابة الجملة العددية 

٢ 
 ــ
٣ 



 ٧٤

  .سؤاالً ) ١٥(ويتكون ھذا االختبار من 
  اختبار تقويم الحل   -ج 

يعد الھدف األساسي من ھذا االختبار معرفة مدي قدرة التالميذ الصم علي تقويم الحل والحكم 
  .علي صحته 

  .أسئلة من نوع االختيار من متعدد ) ٤(ويتكون ھذا االختبار من 
  اختبار حل المسألة اللفظية بشكل عام  -د 

يعد الھدف األساسي من ھذا االختبار معرفة مدي قدرة التالميذ الصم على حل المسألة بشكل 
  .عام 

درجات يتم ) ٥( مسائل لفظية ، تحتسب لكل مسألة )  ٤( وقد تكون ھذا االختبار من عدد 
)  ٨٧،  ١٩٩٠رمضان مسعد ، ( على قائمة تقويم أداء حل المسألة اللفظية توزيعھا اعتمادا 

  )٥(،و الموضحة في جدول 
  ) ٦( جدول 

  قائمة تقويم أداء حل المسألة اللفظية

  السمات المشاھدة لألداء  الدرجة
 .الورقة فارغة    صفر

  يفشل التلميذ تماما في فھم المسألة و تحليلھا على نحو غير
 صحيح

 لميذ باجراء أي عملية عشوائية على المسألة يقوم الت.  
١    يوجد إجراء كتابي يعكس بعض الفھم من المسألة. 

  وجود دالئل تشير إلى محاولة التلميذ الحل ثم التوقف لعدم
  .القدرة على تتبع المعلومات واألسئلة الواردة في المسألة 

٢     التعرف على كل أو بعض العمليات الحسابية مع وجود
  .اء في التنفيذ أخط

٣    إدراك فكرة الحل والعملية الحسابية مع وجود أخطاء ثانوية
  .وبعض نواتج غير صحيحة

٤    تنفيذ فكرة الحل على نحو صحيح بدون أخطاء أو اكتشاف
  .أخطاء وتصحيحھا ثم التوقف بمجرد الحصول على النواتج العددية

٥   لعملياتالقيام بالتأكد من صحة الخطوات ومراجعة إجراء ا. 
  القيام بمراجعة المسألة. 
  تقديم حلول أخري للمسألة.  

  
  :تعليمات االختبارات  -٣

  :تم اعداد التعليمات في بداية االختبار وتضمنت التعليمات عدة أمور ھي 
 .البيانات الخاصة بالتلميذ  .١
 .التأكيد على التالميذ بقراءة األسئلة بدقة لمعرفة المقصود من كل سؤال  .٢
 .لى التالميذ بضرورة المحاولة في جميع أسئلة االختبارالتأكيد ع .٣



 ٧٥

التأكيد على التالميذ بضرورة اإلجابة في نفس كراسة االختبار ، وفي المكان  .٤
  .المخصص لذلك مع ضرورة عدم استعمال أي ورقة خارجية 

  :الشروط التالية  اتوروعي عند إعداد تعليمات االختبار 
 .أن تكون التعليمات واضحة  .١
ء مثاال توضيحيا يحل أمام التالميذ على السبورة لكل نوع من األسئلة، وذلك قبل إعطا .٢

 .اإلجابة على األسئلة 
قراءة التعليمات مع التالميذ حتى يضم الباحث أن جميع التالميذ أدركوا التعليمات  .٣

 .جيدا مما يساعد على سھولة التنفيذ 
  :صدق االختبارات  -٤

ووضع تعليماته قام الباحث بعرض الصورة المبدئية بعد كتابة مفردات االختبارات ، 
في مجال الرياضيات وطرق التدريس ) ملحق رقم  (لالختبار علي السادة المحكمين 

والذين سبق لھم التحكيم علي صالحية البرنامج المقترح ، بغية التأكد من صالحية 
  .االختبار ، ومدي تحقيق كل سؤال من الھدف الذي وضع لقياسه 

ت آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم تؤكد مناسبة االختبار لمستوى طالب الصف وجاء  
  .الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم ، وصالحية االختبارات للتطبيق النھائي

  
  

  :ثبات االختبارات  -٥
ثبات االختبارات من خالل درجات التالميذ عينة الدراسة التجريبية في تم التأكد من   

-Alphaدي وذلك بإستخدام معادلة كرونباخ لحساب معامل الثبات ألفا االختبار البع
Cofficient   و ذلك باستخدامSPSS 

يوضح تلك ) ٣(بينت نتائج التطبيق أن معامالت الثبات كانت مقبولة وجدول  و  
  .المعامالت 

  )٣(جدول 
  معامالت الثبات الختبارات مھارات

  حل المسائل اللفظية

  معامل الثبات  عدد األسئلة  مكونات االختبار م
  ٠.٧٩  ٢٥  اختبار فھم وتحليل المسألة ١
  ٠.٨٤  ١٥  اختبار التخطيط للحل وتنفيذه ٢
  ٠.٦٣  ٤  اختبار تقويم الحل ٣
  ٠.٩١  ٤  اختبار حل المسألة ككل ٤
  ٠.٩٦  ٤٨  مجموع االختبارات ٥

  :الصدق الذاتي لالختبارات  -٦
  .لمعامل ثبات االختبارات يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي   

  معامل الثبات     =  +أي أن معامل الصدق الذاتي
  .وفينا يلي معامالت الصدق الذاتي لكل من االختبارات األربعة ومجموع ھذه االختبارات 

  ٠.٨٨= معامل الصدق الذاتي الختبار فھم وتحليل المسألة 
  ٠.٩١= معامل الصدق الذاتي الختبار التخطيط للحل وتنفيذه
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  ٠.٧٩= معامل الصدق الذاتي الختبار تقويم الحل 
  ٠.٩٥= معامل الصدق الذاتي الختبار حل المسألة ككل 

  ٠.٩٧= معامل الصدق الذاتي لمجموع االختبارات 
  :المدة الزمنية لالختبارات  -٧

  :تم حساب زمن االختبارات عن طريق المعادلة التالية 
  
  
  

حث واعتبره الزمن الحقيقي في كل اختبار من فكان متوسط الزمن الذي أخذ به البا
  :االختبارات األربعة كما يلي 

 دقيقة ٣٥متوسط زمن اختبار فھم وتحليل المسألة  .٢
 دقيقة ٢٥متوسط زمن اختبار التخطيط للحل وتنفيذه  .٣
 دقيقة ٢٠متوسط زمن اختبار تقويم الحل  .٤
 دقيقة ٦٠متوسط زمن اختبار حل المسألة ككل  .٥
 دقيقة ١٤٠  مجموع االختبارات .٦

  :االجراءات التجريبية للدراسة : ثالثا 
  :ذلك خالل عدة خطوات كالتاليوتم 

 مدة المعاجة التجريبية  )١
 :اختيار عينة البحث  )٢
 :التحقق من تكافؤ مجموعات البحث  )٣
 :تطبيق االختبارات القبلية على عينتي البحث  )٤
 :عملية تدريس البرنامج المقترح  )٥
 : التطبيق البعدي لالختبارات )٦
 :رصد النتائج ومناقشتھا وتفسيرھا  )٧

  :وفيما يلي تفصيل ذلك
  مدة المعاجة التجريبية  -١

بعد اطالع الباحث علي توزيع منھج الرياضيات للصف الثامن بمدرسة األمل للصم ،  
أسابيع ، وقد قام الباحث ) ٥(حصة في ) ٣٠(وجد أن الوحدة موضوع الدراسة تحتاج إلى 

وعة الضابطة بضرورة االلتزام بعدد الحصص المحصصة ، بالتنبيه على مدرس المجم
  .واستغرقت المجموعة الضابطة نفس العدد من الحصص 

  :اختيار عينة البحث  -٢
تكونت عينة  البحث من مجموعتين احداھما تجريبية و األخرى ضابطة ، المجموعة 

صم ببلبيس ، من تالميذ الصف الثامن االبتدائي بمدرسة األمل لل) ٨(التجريبية وعددھا 
من تالميذ الصف الثمن االبتدائي بمدرسة األمل للصم ) ١٠(والمجموعة الضابطة عددھا 

  .بفاقوس 
  

  :التحقق من تكافؤ مجموعات البحث  -٣

  زمن الطالب األخري + زمن الطالب األول                            
  ـــــــــــــــــــ=      زمن االختبار 

                                                 ٢ 
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لكي يضمن الباحث تكافؤ مجموعات البحث قام بضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في 
معية ، والمستوي االقتصادي نتائج البحث مثل العمر الزمني ، ودرجة االعاقة الس

  .واالجتماعي 
 :العمر الزمني  -أ 

قام الباحث باالطالع علي شھادات ميالد تالميذ الصف الثامن االبتدائي موضع الدراسة ، 
سنة ،وبالتالي تأكد الباحث من )١٣(ووجد أن متوسط أعمار التالميذ في كلتا المجموعتين 

  .ضبط ھذا المتغير 
 :   درجة االعاقة السمعية   -ب 

باالطالع على السجالت الخاصة بالتالميذ موضع الدراسة ، وجد الباحث أن لديھم 
ديسيبل ، وھذه الفئة يعتبرون صما من الناحية )  ٧٠(فقدان سمعي شديد يزيد على 

التعليمية ، وبالتالي البد من استخدام أساليب التواصل معھم جميعا ، وبھذا تحقق 
   . الباحث من ضبط ھذا المتغير 

 
 :المستوي  االقتصادي واالجتماعي  -ج 

يتقارب التالميذ موضوع البحث في المستوي االقتصادي واالجتماعي نظرا ألنھم من 
مدينتين بلبيس وفاقوس ، وھي مدن تتقارب في المستوي االقتصادي واالجتماعي ، 

  .وبالتالي يمكن اعتبار مجموعتي البحث متكافئتين في ھذا المتغير 
  :رات القبلية على عينتي البحث تطبيق االختبا -٤

تم تطبيق االختبارات قبليا لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة ، وتم التأكد من 
  .حاجة تالميذ المجموعة التجريبية لدراسة البرنامج المقترح 

  :عملية تدريس البرنامج المقترح  -٥
) ٥(لمدة  ، واستمرت ٢٠٠٢بدأت التجربة في األسبوع األول من شھر ديسمبر 

، وذلك بعد أخذ يوم  ٢٠٠٣أسابيع وانتھت التجربة في األسبوع األول من شھر يناير 
آخر من األسبوع التالي لتطبيق االختبارات  البعدية ، وذلك مع األخذ في االعتبار أن 

المجموعة التجريبية درست البرنامج المقترح باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة 
ث ، في حين درست المجموعة الضابطة الدروس المقررة من وحدة بمساعدة الباح

  .الحجوم بواسطة معلم المجموعة الضابطة 
  

  :التطبيق البعدي لالختبارات  -٦
بعد االنتھاء من اجراء التجربة ، قام الباحث بتطبيق اختبارات مھارات حل المسائل 

ذه األدوات قام الباحث اللفظية على المجموعتين التجريبية والضابطة ، وبعد تطبيق ھ
بالتصحيح ورصد درجات كل تلميذ من المجموعتين ووضعت ھذه الدرجات في 
جداول مناسبة حتي يسھل عملية اختبار الفروض و االجابة عن تساؤالت البحث 

  .وتحليلھا احصائيا و تفسيرھا ومناقشتھا 
  :رصد النتائج ومناقشتھا وتفسيرھا  -٧

استخدام االحصاء البارامتري عن طريق البرنامج تمت معالجة البيانات احصائيا ب
  .  ١٠.٠٠اصدار  SPSSالكمبيوتري 
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  الفصل الخامس
  )تفسيرھا ومناقشتھا(نتائج البحث 

  
 :مقدمة .١

 :التحليل اإلحصائي  .٢

 :تحليل نتائج االختبار القبلي  .٣
 نتائج البحث .٤

 التحقق من صحة الفرض األول   - أ 
 التحقق من صحة الفرض الثاني   -ب 
 التحقق من صحة الفرض الثالث   - ج 

 مناقشة النتائج .٥

 تفسير النتائج .٦

 حل المسائل اللفظية تفسير النتائج  من خالل مھارات  .٧
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  نتائج البحث
  تفسيرھا ومناقشته

  :مقدمة .١
نھج البحث  هتناول البحث في الفصل السابق م اء أدوات البحث وأدوات  وإجراءات وبن

تھا وتفسيرھا  ا ومناقش ائج التي توصل إليھ اول النت ذا الفصل تن المعالجة التجريبية، وفي ھ
  .ه وفروضه وذلك في ضوء ھدف البحث وتساؤالت

تخدام  ي الرياضيات باس رح ف امج مقت دريس برن ة ت ى فاعلي ي التعرف عل ھدف البحث ال
ة  تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدى التالميذ الصم بالمرحل

  .االبتدائية
 ولتحقيق ذلك صيغت التساؤالت اآلتية : 

دارس األمل وحدة الحجوم المقررة على تالمي صورةما  .١ دائي بم ذ الصف الثامن االبت
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددةللصم بعد إعادة صياغتھا ليتم تدريسھا باستخدام 

دريس  .٢ ة ت ا فاعلي ومم دة الحج ددة  وح ائل المتع ا الوس تخدام تكنولوجي ى باس ة عل تنمي
دى  ة ل ائل اللفظي ل المس ارات ح ل مھ دارس األم دائي بم امن االبت ذ الصف الث تالمي

  .للصم
  ولإلجابة على ھذه التساؤالت صيغت الفروض التالية:  
ى  -١ ة ف ة التجريبي ذ المجموع ات تالمي طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص روق دال د ف توج

ارات حل  يوالبعد القبليالتطبيقين  ار مھ ةالختب ة ( ككل  المسائل اللفظي ارة فرعي وكل مھ
  .لصالح درجاتھم فى التطبيق البعدى) على حده 

ة ت -٢ ة التجريبي الب المجموع ات ط طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص روق دال د ف وج
ارات حل  ار مھ ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختب

ة ككل  ائل اللفظي ده ( المس ى ح ة عل ارة فرعي لصالح درجات طالب المجموعة ) وكل مھ
  .التجريبية

ةات له فاعلية مناسبة البرنامج المقترح لتدريس الرياضي -٣ ارات حل  في تنمي المسائل مھ
  . لدى طالب المجموعة التجريبية اللفظية

  :التحليل اإلحصائي  .٢

تم تحليل درجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبارات الدراسة بغرض التحقق من صحة 
  فروضھا متمثال ذلك في نتائج الدراسة واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية 

ارخا  .١ ين متوسطي   Independent Sample T-test )ت( تب روق ب ة الف لدراسة دالل
ة والضابطة و ذ المجموعتين التجريبي ار درجات تالمي   Paired Sample T-test) ت(اختب
ة لدراسة داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ  ي المجموعة التجريبي ين القبل في التطبيق

امج وتري  والبعدي وذلك من خالل البرن  Spss   )Statical Package for Socialالكمبي
Studies (  

بالك   .٢ دل ل بة الكسب المع دى : نس ى م م عل ي الحك بالك ف دل ل بة الكسب المع تخدم نس تس
    :فاعلية البرنامج المقترح وھي كالتالي

  
   س  –س        ص  –ص                             

  ـــــ+ ـــــ = نسبة الكسب المعدل   
  س            د - د                               



 ٨٦

  

  

  .المتوسط الحسابي لدرجات التطبيق القبلي لالختبار= حيث س  
  .درجات التطبيق البعدي لالختبارالمتوسط الحسابي ل= ص   
  .النھاية العظمى لدرجات االختبار= د 

  .  ٢وتتراوح نسبة الكسب المعدل بين صفر، 
  :تحليل نتائج االختبار القبلي  .٣

دراسة داللة الفروق بين متوسطي تم تحليل درجات اختبارات مھارات حل المسائل اللفظية ل
ابطة في التطبيق القبلي الختبار مھارات حل درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والض

  .نتيجة ذلك) ٨(ويوضح جدول رقم  المسائل اللفظية ككل ولكل مھارة رئيسية على حده،
دول  ة بالج ائج المدون ن النت ين م ين )٨(ويتب ائيا ب ة احص روق ذات دالل ود ف دم وج ع

د مستوى  ي في الت ٠.٠١متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عن طبيق القبل
  .الختبار مھارات حل المسائل اللفظية ككل، ولكل مھارة من المھارات الرئيسية المكونة له

ار  مما سبق فإنه يمكن إھمال قيم درجات االختبار القبلي فيما بين المجموعتين ، واعتب
ى  ود إل ة تع د التجرب ر بع روق تظھ ة ، وأن أي ف راء التجرب ل إج افئتين قب وعتين متك المجم

 .ختالف في المتغيرات المستقلةاال
  
  
  
  
  
  

  )٨(جدول رقم 
لدراسة داللة الفروق بين   Independent Sample T-test )ت( ختبارا نتائج تطبيق

ات الختباردرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي متوسطي 
  مھارات حل المسائل اللفظية ككل ولكل مھارة رئيسية على حده

 المتوسط  العدد المجموعةاالختبار
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة
مستوى 
  الداللة

  الداللة

فھم 
وتحليل 
 المسألة

  ٠.٨٨  ٢.٢٥  ٨ التجريبية

٠.٦٢١  ٠.٥٢ 

غير 
دال 
احصائ
  يا

  ١.١٥  ٢  ١٠ الضابطة

التخطيط
للحل 
 وتنفيذه

  ٠.٦٤ ١.١٢٥  ٨ التجريبية

٠.٩٤١ ٠.٠٧٧ 

غير 
دال 
احصائ
  يا

  ٠.٧٤  ١.١  ١٠ الضابطة

غير         ٠٠  ٨ التجريبيةتقويم 
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  الحل
    ٠٠  ١٠ الضابطة

دال 
احصائ
  يا

حل 
المسألة 
  ككل

    ٠٠  ٨ التجريبية

    

غير 
دال 
احصائ
  يا

    ٠٠  ١٠ الضابطة

  نتائج البحث .٤
  : وفيما يلي عرض النتائج التي تم التوصل إليھا ومناقشتھا في ضوء فروض البحث

  :األول  التحقق من صحة الفرض  - أ 

ذ  ين متوسطات درجات تالمي وينص ھذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيا ب
ين  ى التطبيق ة ف يالمجموعة التجريبي د القبل ارات حل  يوالبع ار مھ ةالختب ائل اللفظي  المس

  .لصالح درجاتھم فى التطبيق البعدى ) وكل مھارة فرعية على حده ( ككل 

لدراسة   Paired Sample T-test) ت(اختبار  تطبيق وللتحقق من صحة الفرض األول تم
ة ة الدراس ذ الصم عين ين متوسطي درجات التالمي روق ب ة الف ة دالل ين   التجريبي ي التطبيق ف

  .ات مھارات حل المسائل اللفظية الختبار القبلي والبعدي
  .نتيجة ذلك)  ٩(، ويوضح جدول رقم  

  )٩(جدول رقم 
لدراسة داللة الفروق بين متوسطي   Paired Sample T-test) ت(نتائج تطبيق اختبار 

حل  تالختبار مھارافي التطبيقين القبلي والبعدي المجموعة التجريبية درجات تالميذ 
  المسائل اللفظية ككل ولكل من المھارات الرئيسية المكونة له

االختبار
نوع 
  االختبار

  المتوسط
االنحراف 
 المعياري

  )ت(قيمة
مستوى 
  الداللة

  اللةالد

فھم 
وتحليل 
 المسألة

 ٠.٨٨٦٤  ٢.٢٥  قبلي
٠.٠٠ ٢٤.٩٦٦  

دال 
احصائ
 ١.٨٥١٦  ١٧  بعدي     يا

التخطيط
للحل 
 وتنفيذه

 ٠.٦٤٠٩  ١.١٢٥  قبلي
٠.٠٠ ١٩.٩٥٦  

دال 
احصائ
 ١.٨٣٢٣  ١١.٧٥  بعدي  يا

تقويم 
  الحل

  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  قبلي
٠.٠٠  ٢٥  

دال 
احصائ
 ٠.٣٥٣٦  ٣.١٢٥  بعدي  يا

حل 
ألة المس
  ككل

  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  قبلي
٠.٠٠  ٢٤  

دال 
احصائ
 ١.٨٠٧٧ ١٥.٨٧٥٠  بعدي  يا

  .لصالح التطبيق البعدي )  ٠.٠١( مما سبق نجد أن مستويات الداللة دالة عند مستوى 
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ة الدراسة الدراسة  ذ الصم عين ع مستوي التالمي ه يمكن رف ائج أن د أظھرت النت ومن ثم فق
ا ارات حل المس ي مھ ة ف ة لحل التجريبي ية المكون ارات الرئيس ي المھ ل، وف ة كك ئل اللفظي

ين " المسألة كل على حدة، ومن ثم يقبل الفرض البديل الموجه  توجد فروق دالة إحصائيا ب
ين  ى التطبيق ة ف ة التجريبي ذ المجموع ات تالمي طات درج يمتوس د القبل ار  يوالبع الختب

ةمھارات حل  ة ع( ككل  المسائل اللفظي ارة فرعي ى حده وكل مھ اتھم فى ) ل لصالح درج
  " .التطبيق البعدى

  : الثانيالتحقق من صحة الفرض   -ب 
ه  ى أن رض عل ذا الف نص ھ ات طالب  وي طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص روق دال د ف توج

دي  ق البع ي التطبي ة الضابطة ف ات طالب المجموع ة ومتوسطات درج ة التجريبي المجموع
ل  ة كك ائل اللفظي ل المس ارات ح ار مھ ده  (الختب ى ح ة عل ارة فرعي ل مھ الح ) وك لص
  .متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية 

انيوللتحقق من صحة الفرض  م تطبيق  الث ارات  Independent Sample )ت( ختب
T-test  طي ل ين متوس روق ب ة الف ة دالل ة دراس وعتين التجريبي ذ المجم ات تالمي درج

اروالضابطة  ائل اللفظيالختب ارات حل المس دة،ات مھ ى ح ية عل ارة رئيس ل مھ ل ولك  ة كك
  ) ١٠ (جدول رقم                                   .نتيجة ذلك)  ١٠(ويوضح جدول رقم 

لدراسة داللة الفروق بين  Independent Sample T-test )ت( ختبارا نتائج تطبيق
المسائل  ات مھارات حلالختباردرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة متوسطي 

  اللفظية ككل ولكل مھارة رئيسية على حدة

 المتوسط  العدد المجموعةاالختبار
االنحراف 
 المعياري

  )ت(قيمة
مستوى 
  الداللة

  الداللة

فھم 
وتحليل 
 المسألة

 ١.٨٥١٦  ١٧  ٨ التجريبية
٠.٠٠  ١١.٢٤  

دال 
احصائ
 ٢.٠٦٥٦   ٦.٦  ١٠ الضابطة  يا

التخطيط
للحل 
 وتنفيذه

 ١.٨٣٢٣  ١١.٧٥  ٨ التجريبية
٠.٠٠  ١٣  

دال 
احصائ
 ٠.٨٢٣٣  ٣.٣  ١٠ الضابطة  يا

تقويم 
  الحل

 ٠.٣٥٣٦  ٣.١٢٥  ٨ التجريبية
٠.٠٠  ١٠.٣  

دال 
احصائ
 ٠.٤٢١٦  ١.٢  ١٠ الضابطة  يا

حل 
المسألة 
  ككل

 ١.٨٠٧٧ ١٥.٨٧٥  ٨ التجريبية
٠.٠٠  ١٨.٨  

دال 
احصائ
 ٠.٧٣٧٩  ٤.١  ١٠ الضابطة  يا

ائج ال ن النت ين م دول ويتب ة بالج ين ) ١٠(مدون ائيا ب ة احص روق ذات دالل ود ف وج
في التطبيق البعدي  ٠.٠١متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى 

ه،  ة ل ارات الرئيسية المكون الختبار مھارات حل المسائل اللفظية ككل، ولكل مھارة من المھ
  .لصالح المجموعة التجريبية 
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دريس وحدة ومن ثم فقد أظھرت ا ددة في ت ا الوسائل المتع لنتائج أن استخدام تكنولوجي
ة  ل، وتنمي ة كك ارات حل المسائل اللفظي الحجوم لطالب الصف الثامن قد أدى إلى تنمية مھ

ديل الموجه  ل الفرض الب ذلك يقب ده، وب ى ح ية عل ارات الرئيس ارة من المھ د " كل مھ توج
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب

ة ككل  ( طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات حل المسائل اللفظي
  ." لصالح متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية) وكل مھارة فرعية على حده 
  : الثالثالتحقق من صحة الفرض   - ج 

ق الفرض  ثيتعل دى  الثال امجبم ة البرن ا  فاعلي تخدام تكنولوجي ى اس ائم عل رح الق المقت
  .الدراسةالوسائل المتعددة في تنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدى التالميذ الصم عينة 

ة مناسبة في  ه فاعلي دريس الرياضيات ل رح لت امج المقت ى أن البرن وينص الفرض عل
  .  التجريبية تنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدى التالميذ الصم عينة الدراسة

ثوللتحقق من صحة الفرض  ة الثال ة مدى فاعلي م حساب نسبة  لمعرف رح ت امج المقت البرن
  ) ١١( ذلك من جدول رقم الكسب المعدل لبالك ويتضح

  )١١(جدول رقم 

  نسبة الكسب المعدل في تنمية مھارات حل المسائل اللفظية نتيجة لدراسة البرنامج المقترح

المھارات 
  الرئيسية

اية العظمى النھ
  لالختبار

نسبة الكسب   المتوسط
  بعدي  قبلي  لبالك

فھم وتحليل 
  المسألة

١.٢  ١٧  ٢.٢٥  ٢٥  

التخطيط للحل 
  وتنفيذه

١.٤٧  ١١.٧٥  ١.١٢٥  ١٥  

  ١.٥٦  ٣.١٢٥  صفر  ٤  تقويم الحل

  ١.٥٨  ١٥.٨٧٥  صفر  ٢٠  حل المسألة ككل

  ١.٤٢  ٤٧.٦٢٥  ٣.٣٧٥  ٦٤  المجموع

  

ار  اتيتضح من ھذا الجدول أن نسبة الكسب المعدل لبالك في أداء التالميذ على االختب
امجنتيجة لدراسة  د بلغت  البرن رح ق يم ) ١.٤٢ ١.٥٨، ١.٥٦، ١.٤٧،  ١.٢(المقت وھي ق

ة  مناسبة وتقع في المدى الذي حدده بالك  ،  رح في تنمي امج المقت ة البرن وھذا يعني فاعلي
ديل للفظية لدى مھارات حل المسائل ا ل الفرض الب طالب المجموعة التجريبية ، وبذلك يقب
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ة مناسبة  "الموجه  ه فاعلي دريس الرياضيات ل ةالبرنامج المقترح لت ارات حل  في تنمي مھ
   ".التجريبيةلدى طالب المجموعة  المسائل اللفظية

  مناقشة النتائج .٥
رح لت امج المقت ة البرن اس فاعلي ة بقي ة الحالي ت الدراس يات اھتم ةدريس الرياض ي تنمي  ف

   .الدراسةلدى التالميذ الصم عينة  المسائل اللفظيةمھارات حل 

  :وأكدت نتائج الدراسة ما يلي 

  ذ ع مستوي التالمي ددة رف ا الوسائل المتع رح باستخدام تكنولوجي تدريس البرنامج المقت
ي ة ككل ، وف ارات  الصم عينة الدراسة التجريبية في مھارات حل المسائل اللفظي المھ

ي  ا ، وھ ة لھ ية المكون ارات : الرئيس ألة، ومھ ل المس م وتحلي ارات فھ ة مھ مجموع
 .التخطيط للحل وتنفيذه، ومھارات تقويم الحل، وحل المسائل اللفظية ككل 

  ارات ار مھ تفوق طالب المجموعة التجريبية علي طالب المجموعة الضابطة في اختب
ار ي المھ ل ، وف ة كك ائل اللفظي ل المس ي ح ا، وھ ة لھ ية المكون ة : ات الرئيس مجموع

ارات  ذه، ومھ يط للحل وتنفي ارات التخط ألة، ومھ ل المس م وتحلي ارات فھ ارات مھ مھ
 .تقويم الحل، وحل المسائل اللفظية ككل 

  ة مناسبة في ه فاعلي ددة ل ا الوسائل المتع رح باستخدام تكنولوجي تدريس البرنامج المقت
بالك تنمية مھارات حل المسائل اللفظ دل ل ة ، حيث بلغت نسب الكسب المع ،  ١.٢(ي

ألة ،  ) ١.٤٢ ١.٥٨، ١.٥٦، ١.٤٧ للمجموعة التجريبية في مھارات فھم وتحليل المس
ومھارات التخطيط للحل وتنفيذه ، ومھارات تقويم الحل ، وحل المسائل اللفظية ككل ، 

ذي ح  ١( دده بالك من وأخيرا في االختبار ككل ، وھي قيم مناسبة وتقع في المدى ال
– ٢ .( 

  تفسير النتائج .٦
  :إلي العوامل اآلتية النتائج السابقة إرجاعويمكن 

تعلم وساعد : أوال  ة نحو ال ا ودافعي وتر أوجد حماس رح باستخدام الكمبي البرنامج المقت
م ه ت ي أن والت ،إضافة إل اء دراسة المودي اھھم أثن  التالميذ على التركيز واالنتباه، وشد انتب

ة اإلشارة ب شرحالفي  لقطات الفيديوتوظيف  م تصميم ألغ ذ في وت زرار يستخدمھا التالمي
توظيف الصور والرسوم التوضيحية  مع احتاج األمر لذلك  إنإعادة العرض عدة مرات 

ألة وشرحھا  ة في عرض المس اح والنصوص المكتوب ذ بالسعادة واالرتي ا أشعر التالمي مم
مة، وبالتالي زيادة مھارات حل المسائل اللفظية،إضافة وساعدھم على استيعاب المادة المقد

دى  ر ل ديل مسارات التفكي ى تع ا ساعد عل ة ، مم إلى اھتمام البرنامج بتقديم التغذية الراجع
امج  وى البرن ا أن . الطالب، وتوجيھھم نحو فھم المسائل اللفظية التي كانت ضمن محت كم

ة، صياغة محتوى البرنامج في صورة موديوالت تعليم تعلم وفق  أتاحت ي لكل طالب أن ي
د من الوقوف ،كما أنه  سرعته الخاصة وقدرته الخاصة، قبل البدء في دراسة الموديول الب

دى  د م دي لتحدي ار بع م اختب تواه ث د مس ي لتحدي ار قبل توى الطالب بعرض اختب ى مس عل
  .ة اللفظيتنمية مھارات حل المسائل  علىاستفادته من دراسة الموديول مما أثر كثيرا 

  :اعتماد البرنامج المقترح على أسس تدريس الرياضيات للتالميذ الصم مثل : ثانيا 
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 التأكد من وضوح التعليمات ومن بساطة اللغة المقدمة بھا بحيث تكون فى مستوى التالميذ 
  .إعطاء المھمات والتدريبات في عبارات بسيطة وواضحةو الصم

  أساسيا في تعليم الرياضيات للصم عامالألنھا تعتبر البصرية توظيف العناصر.  
   ورق ى ال ة عل ل الكتاب ل مث ي الح اعدة ف تخدم أدوات مس ل يس رك الطف ى  –ت د عل الع

  . اآللة الحاسبة وغيرھا –جدول الضرب  –األصابع 
 بعد حل كل مسألة لبذل المزيد من الجھد تقديم التغذية الراجعة.  
 للوقوف على مدى التقدم فى نھاية كل درس التقويم الفردي لكل تلميذ على حده  مراعاة.  
 مراعاة توظيف لغة اإلشارة في عمليات االتصال مع التالميذ الصم. 

ارات حل المسائل: ثالثا دريس مھ ذاتھا لت ة ب ة تخصيص مواقف تعليمي ،اعتمادا  اللفظي
م تصميم على  اراتإستراتيجيتي األجزاء والكل حيث ت ى  مھ ذ عل دريب التالمي والت لت  مودي

ا، وھي  ة لھ ارات الرئيسية المكون ى المھ ل، وعل ارات : حل المسائل اللفظية كك مجموعة مھ
ويم الحل، وحل المسائل  ارات تق ذه، ومھ فھم وتحليل المسألة، ومھارات التخطيط للحل وتنفي

  .اللفظية ككل 

   مھارات حل المسائل اللفظيةمن خالل  النتائج تفسير  .٧
 :فظيةمھارات فھم وتحليل المسألة الل  -ب 

ب أن  ي يج ى الت ة األول ة الطبيعي ي المرحل ة ھ ألة اللفظي ل المس م وتحلي ارات فھ إن مھ
د  دونھا ق يخطوھا التلميذ تجاه الحل ، بل ھي المرحلة األساسية للنجاح في الحل ، والتي ب
رأ  ا يق ا م ام فغالب ة أي اھتم ذه المرحل رون ھ ذ ال يعي م التالمي تحيل الحل ، إال أن معظ يس

ة أو التلميذ ا ر منطقي ة غي ا بطريق ا وغالب ة م ا بطريق لمسألة ثم يبدأ حاال في معالجة أرقامھ
ة  ارات حل المسائل اللفظي ارات مھ ي الختب ائج التطبيق القبل مخططة، وھذا ما أظھرته نت

  :على التالميذ ، لذا كان من الضروري تدريب التالميذ على ھذه المھارات من خالل
 راءة ا ى تدريب التالميذ على ق ا عدة مرات حتى يصل إل ة اإلشارة، وتكرارھ ألة بلغ لمس

 .إدراك العالقات األساسية في المسألة
  تدريب التالميذ على تحديد المعطيات في المسألة من األشكال والصور والرسوم الموجودة

 .في المسألة، وأن يتعرف التلميذ على المعلومات الضرورية والالزمة لحل المسألة
 ألة في  تدريب التالميذ د سؤال المس ى تحدي على تحديد المطلوب في المسألة، وتدريبھم عل

 .ضوء إجابتھا، وتدريبھم أيضا على تحديد سؤاال يتناسب مع المعلومات المعطاة بالمسألة
  د تدريب التالميذ على تحديد المعلومات الناقصة في المسألة والالزمة للحل ، بھدف التأكي

  .ت المسألة كي تتم عملية الحلعلى أھمية توافر كافة معطيا
ذه  ة ھ دت تنمي ألة أك ل المس م وتحلي ارات فھ ار مھ دي الختب ق البع ائج التطبي إال أن نت

  .المھارات لدى عينة الدراسة التجريبية من خالل البرنامج المقترح
 مھارات وضع خطة للحل وتنفيذھا  -ج 

مسألة اللفظية، قد تكون إن مھارات وضع خطة للحل وتنفيذھا كمرحلة ثانية من مراحل حل ال
ار  ي الختب ق القبل ائج التطبي ا أوضحته نت ذا م ذ في الحل، وھ ا التالمي ة يواجھھ أصعب مرحل
ذلك  ذ، وك مھارات التخطيط للحل وتنفيذه على عينتي الدراسة التجريبية والضابطة من التالمي

ة الدراسة الضابطة من التال ى عين ار عل نفس االختب ان من نتائج التطبيق البعدي ل ذا ك ذ، ل مي
  :الضروري تدريب التالميذ على ھذه المھارات من خالل
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  ن ر ع ى التعبي دريبھم عل ألة، وت ل المس انون المناسب لح د الق ى تحدي ذ عل دريب التالمي ت
ابية المتضمنة بالجمل الرياضية،  ات الحس بة واجراء العملي ة رياضية مناس ألة بجمل المس

 .وايجاد ناتج المسألة 
  ات تدريب التال ى عدة خطوات، وفي كل خطوة يحدد المعطي ألة إل ميذ على تجزئة المس

  والقانون المناسب والجملة العددية المناسبة لكل ھدف جزئي 
ذه  ة ھ ذه أكدت تنمي ارات التخطيط للحل وتنفي ار مھ إال أن نتائج التطبيق البعدي الختب

  .رحالمھارات لدى عينة الدراسة التجريبية من خالل البرنامج المقت
 )تقويم الحل ( مھارات مراجعة الحل والتأكد من صحته   - د 

ان مھارات مراجعة الحل والتأكد من صحته تعتبر المرحلة األخيرة من مراحل الحل، والتي 
ائج  ه نت ا أكدت ذا م ة وھ ل مھمل ة ب تعد في مناھجنا وبالذات في طرق تدريسنا مرحلة غير مھم

ل اللفظية على عينتي الدراسة التجريبية والضابطة التطبيق القبلي الختبار مھارات حل المسائ
ذ،  ن التالمي ابطة م ة الض ة الدراس ى عين ار عل نفس االختب دي ل ق البع ائج التطبي ذلك نت وك
ألة  فالجواب األخير ليس ھوالمھم في حد ذاته، بل المھم في ھذه المرحلة من مراحل حل المس

اليب ل ة الحل، وھي ھوالتأكيد على ما تعلمه التلميذ من خطط وأس اء عملي ر استعملھا أثن لتفكي
ذه  مھارات سيستفيد منھا في حل مسائل أخرى  لذا كان من الضروري تدريب التالميذ على ھ
ات  المھارات من خالل تعرفھم على األخطاء التي يقع فيھا بعض التالميذ في استخدام المعطي

ل، وفي وضع خطة للحل  وفي بالمسألة، وفي تحديد المطلوب، وتحديد القانون المناسب للح
  .التعويض وإجراء العمليات الحسابية 

ارات   ذه المھ ة ھ ذه أكدت تنمي ويم الحل وتنفي ار تق ائج التطبيق البعدي الختب إال أن نت
  .لدى عينة الدراسة التجريبية من خالل البرنامج المقترح

  حل المسألة بشكل عام   -ه 
ة ائل اللفظي د المس اب التال تع ة إلكس كالت أداة مھم ل المش ى ح درة عل م الق ذ الص مي

، غير أنھم يواجھون صعوبة المرتبطة بالواقع وإلعدادھم للدخول فى معترك الحياة العملية
ارات التخطيط للحل  ار مھ ي الختب ائج التطبيق القبل ا أوضحته نت ذا م ا، وھ بالغة في حلھ

ذلك ذ، وك ن التالمي ابطة م ة والض ة التجريبي ي الدراس ى عينت ذه عل ق  وتنفي ائج التطبي نت
تم الباحث  د اھ ذا فق ذ، ل ن التالمي ة الضابطة م ة الدراس ى عين ار عل نفس االختب دي ل البع
ان  والت ك د المودي ي أح ة ف ة مجتمع ائل اللفظي ل المس ارات ح ى مھ ذ عل دريب التالمي بت

  :االھتمام فيه بما يلي 
 المسألة فيد المطلوب يتحد. 
 م المسألة إلى عدة أھداف جزئيةيتقس. 
 جزئيد المعطيات الخاصة بكل ھدف يتحد. 
 جزئيد القانون المناسب لكل ھدف يتحد. 
 جزئيد الجملة العددية المناسبة لكل ھدف يتحد. 
  العمليات الحسابية المتضمنة بالمسألة الرياضيةإجراء. 
 ناتج المسألة إيجاد. 
 من صحة الحل التأكد. 
 حل المسألة بشكل متتابع ومنظم. 
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دى إال أن نتائج التطبيق  ارات ل ذه المھ ة ھ البعدي الختبار حل المسألة ككل أكدت تنمي
  .عينة الدراسة التجريبية من خالل البرنامج المقترح

ائل  ارات حل المس ارات مھ دي الختب ق البع ائج التطبي د اتضح من نت ا فق وعموم
ار ك المھ ات اللفظية علي عينة الدراسة التجريبية من التالميذ أنھم قد تعودوا علي أداء تل

ى نفس  بعد أن كانت مھملة لديھم ، في حين أن نتائج التطبيق القبلي لنفس االختبارت عل
ة الضابطة أوضحت  ى العين دي عل ق البع ائج التطبي ة الضابطة وأيضا نت ة والعين العين

  .اھمالھم لتلك المھارات 
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  الفصل السادس 
  ملخص البحث و توصياته و مقترحاته 

  
  ملخص البحث: أوال 
  توصيات البحث: ثانيا 
  البحوث المقترحة: ثالثا 
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  ملخص البحث و توصياته و مقترحاته: الفصل السادس 
  ملخص البحث: أوال 

  :مقدمة  .١
ك من و -فة عامة إكساب التالميذ القدرة على حل المسائل اللفظية  بصإن  ما يتطلبه ذل
ارات  ة مھ فة خاص ا بص رورية لحلھ ة وض دريس   -الزم داف ت ين أھ ة ب ة ھام ل مكان يحت

االرياضيات للتالميذ الصم، ى  فإن ذلك ألنھ درة عل ذ الصم الق ة إلكساب التالمي ل أداة مھم تمث
  .حل المشكالت المرتبطة بالواقع وإعدادھم للدخول فى معترك الحياة العملية 

تعطى دافعيه كبيرة للتلميذ للعمل  فإنھا المسائل اللفظية إذا أحسن استخدامھاكما أن 
الجاد فى الرياضيات حيث يكتسب مھارات أساسية فى حل المسائل ومدخال لحل المشكالت 
من حيث التعرف على المطلوب وتحديده بوضوح والتعرف على معطيات المسألة ووضع 

  .ات التى يسير فيھا وصحة النتائج التى يصل إليھاخطة للحل وتقييم سالمة الخطو

رامجوانطالقا من ذلك فإنه  ا  يمكن توظيف العناصر البصرية فى ب ائتكنولوجي  لالوس
ة  ة لتنمي ة ومتكامل ة ولقطات فيديوبصورة متفاعل المتعددة من صور ورسوم وصور متحرك

قلدي التالميذ الصم عن طر مھارات حل المسائل الرياضية اللفظية ألة باستخدام  ي ديم المس تق
ألة لقطات  وم،وأن يصاحب عرض المس تخدام الصور والرس ة توضيحھا باس النص،ومحاول

  .  للغة اإلشارة فيكون لذلك أثر كبير فى فھم المادة المعروضة  فيديو

  :بحثمشكلة ال .٢
ي        ث ف كلة البح ل مش اضتتمث توي انخف ة  مس ى المرحل امن ف ذ الصف الث أداء تالمي
دارس االبت ة بم مدائي ة بموضوع  الص ة المرتبط ية اللفظي ائل الرياض ل المس ارات ح ى مھ ف

دريس الحجوم ة ت ى مدى فاعلي ة للتعرف عل  وحدة الحجوم،ومن ثم فإن البحث الحالي محاول
ذ الصم  دى التالمي ة ل ارات حل المسائل اللفظي باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتنمية مھ

  . بالمرحلة االبتدائية
  :بحثتساؤالت ال .٣

وحدة الحجوم المقررة على تالميذ الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل  صورةما  -١
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددةللصم بعد اعادة صياغتھا  باستخدام 

دريس  -٢ ة ت ددة  وحدة الحجومما فاعلي ا الوسائل المتع ى باستخدام تكنولوجي ة عل تنمي
دى ة ل ائل اللفظي ارات حل المس دارس األمل  مھ دائي بم امن االبت ذ الصف الث تالمي

  .للصم
 
  : فروض البحث  .٤

ى  -١ ة ف ة التجريبي ذ المجموع ات تالمي طات درج ين متوس ائيا ب ة إحص روق دال د ف توج
ار الفرعي و( ككل  المسائل اللفظيةمھارات حل  اتالختبار يوالبعد القبليالتطبيقين  االختب

  .ى التطبيق البعدىلصالح درجاتھم ف) حده  لكل مھارة علي
ين متوسط -٢ ة إحصائيا ب روق دال ذدرجات  يتوجد ف ة و تالمي ذالمجموعة التجريبي  تالمي

ل  ة كك ائل اللفظي ل المس ارات ح ار مھ دي الختب ق البع ي التطبي ابطة ف ة الض ( المجموع
  .المجموعة التجريبية تالميذلصالح درجات ) حده  االختبار الفرعي لكل مھارة عليو
ام -٣ رح البرن دة الجحومج المقت بة  في وح ة مناس ه فاعلي ةل ارات حل  في تنمي ائل مھ المس

  . المجموعة التجريبية تالميذلدى  اللفظية
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  أدوات البحث  .٥
  مھارات حل المسائل اللفظية في اختبارات:  

ى مستوى  ة،بغرض الوقوف عل ارات حل المسائل اللفظي قام الباحث بإعداد اختبارات في مھ
  .في مھارات حل المسائل اللفظية الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم الصف أداء تالميذ

  : وقد كان عدد االختبارات أربعة اختبارات ھي كما يلي 
  . فھم وتحليل المسألةاختبار   -أ 
  .وضع خطة الحل وتنفيذھا اختبار    -ب 
  . مراجعة الحل والتأكد من صحتهختبار ا  -ج 
  . حل المسألة ككلاختبار   -د 

  إجراءات البحث  .٦
  :ر البحث وفق اإلجراءات التاليةسا
وضع اطار نظري عن تدريس الرياضيات للتالميذ الصم و تكنولوجيا الوسائل المتعددة  .١

 .وتوظيفھا في تدريس مھارات حل المسائل اللفظية للتالميذ الصم 
مراجعة الدراسات السابقة التي استفاد منھا الباحث وقد صنفھا الباحث في ثالثة محاور  .٢

 :كالتالي 
 في تدريس الرياضيات تكنولوجيا الوسائل المتعددة  اھتمت باستخدام دراسات.  
 دراسات اھتمت بمھارات حل المسائل اللفظية .  
 لتالميذ الصم بتدريس الرياضيات ل دراسات اھتمت.  
باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة وحدة الحجوم لتدريسه إعداد البرنامج المقترح فى  .٣

  :الخطوات التالية  ثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم وتم ذلك وفقلتالميذ الصف ال
  . تحديد األسس العامة لبناء البرنامج المقترح :أوال
  . لمحتوى البرنامجتحديد األھداف العامة واألھداف اإلجرائية  :ثانيا
ا يناريوالعا: ثالث داد الس م  مإع ى رق ية ھ دة رئيس الث أعم ن ث ميمه م م تص امج وت للبرن

  .االطار،والجانب المرئي،ووصف االطار
ة االشارة التي ستستخدم داخل : رابعا ة للغ ز النصوص والصور ولقطات الفيديوالممثل تجھي

  .البرنامج 
ور األصاعداد البرنامج في صورته المبدئية : خامًسا ديا دايركت امج ماكرومي دار باستخدام برن

امن  ل    Macromedia Director 8الث ين وعم ن المحكم ة م ى مجموع ه عل وعرض
  .التعديالت الالزمة فى ضوء ما ورد من مقترحات

ذ الصم: سادسا  ذ تطبيق البرنامج على عينة استطالعية من التالمي ل التالمي ،لمعرفة مدى تقب
ادة العلمية، لوب عرض الم دى وألس درتھم ي البرنام مق تحكم ف ى ال ة جعل م للغ دى فھمھ ،وم

االشارة المستخدمة في البرنامج، ومن ثم اجراء التعديالت الالزمة على البرنامج في ضوء ما 
  .تسفر عنه نتائج التطبيق علي العينة االستطالعية ليصبح في صورته النھائية 

  .مھارات حل المسائل اللفظية في  اتإعداد اختبار .٤
  .ين الذين سبق لھم التحكيم على البرنامج على مجموعة من المحكم اتعرض االختبار .٥
  .علي عينة استطالعية  اتتطبيق االختبار .٦
امن .٧ ذ الصف الث ن تالمي ة م ار عين ى  اختي يمھا إل ل للصم،وتقس دارس األم دائي بم االبت

   .مجموعتين احداھما تجريبية واألخرى ضابطة 
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  .ية والضابطةالمجموعتين التجريبعلى قبل تدريس وحدة الحجوم  اتتطبيق االختبار .٨
ائل  .٩ ا الوس تخدام تكنولوجي ة باس ة التجريبي ذ المجموع وم لتالمي دة الحج دريس وح ت

  .المتعددة،وتدريسھا لتالميذ المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة السائدة
  .تطبيقا بعديا على المجموعتين  اتتطبيق االختبار .١٠
  .معالجة البيانات إحصائيا .١١
 .ل إلى التوصيات والمقترحاتمناقشة النتائج وتفسيرھا والتوص .١٢
  
  

  نتائج البحث  .٧

ذ   -أ  ع مستوي التالمي ددة رف ا الوسائل المتع رح باستخدام تكنولوجي تدريس البرنامج المقت
ارات  ي المھ ل ، وف ة كك ائل اللفظي ل المس ارات ح ي مھ ة ف ة التجريبي ة الدراس م عين الص

أل: الرئيسية المكونة لھا ، وھي  ل المس م وتحلي ارات فھ ارات التخطيط مجموعة مھ ة، ومھ
 .للحل وتنفيذه، ومھارات تقويم الحل، وحل المسائل اللفظية ككل 

ارات   -ب  ار مھ تفوق طالب المجموعة التجريبية علي طالب المجموعة الضابطة في اختب
ا، وھي  ارات : حل المسائل اللفظية ككل ، وفي المھارات الرئيسية المكونة لھ مجموعة مھ

، ومھارات التخطيط للحل وتنفيذه، ومھارات تقويم الحل، وحل مھارات فھم وتحليل المسألة
 .المسائل اللفظية ككل 

  توصيات البحث: ثانيا 
حة  .١ ون موض يات، وتك ادة الرياض ي م م ف ذ الص ة بالتالمي ية خاص ب دراس داد كت إع

 .باإلشارات والصور والرسوم 
دول الع .٢ ة ال ده جامع ذي تع د للصم ال اري الموح اموس اإلش دة أن يتضمن الق ة وح ربي

 .تحتوي على جميع اإلشارات الخاصة بمادة الرياضيات
ا  .٣ ا بم تواھا وتنوعھ م ومس ذ الص ة للتالمي ة المقدم ائل اللفظي ات المس ام بنوعي االھتم

 .يتماشى مع طبيعة الرياضيات وطبيعة مرحلة النموالعقلي للتلميذ األصم
ة صياغة المسائل اللفظية بأسلوب يتالءم مع مستوي قراءة التلم .٤ ذ األصم ، ومع طبيع ي

 .لغة اإلشارة ، وتدعيم المسائل بالصور والرسوم الموضحة لھا
ائل  .٥ ارات حل المس تراتيجيات ومھ ي اس ذ الصم عل دريب معلمي الرياضيات للتالمي ت

 .اللفظية ، وأن يھتم المعلمون بتدريب التالميذ على تلك المھارات
اھج الري .٦ ياغة من ة الخاصة بص ام إدارة التربي كل اھتم ى ش ذ الصم عل اضيات للتالمي

 .برمجيات تعليمية مصممة باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة
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  البحوث المقترحة: ثالثا 
ا الوسائل  .١ برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات للتالميذ الصم النتاج واستخدام تكنولوجي

 .المتعددة في تدريس الرياضيات 
ع مستوى فاعلية تدريس برنامج مقترح باست .٢ ى رف ددة عل خدام تكنولوجيا الوسائل المتع

ل  ارات ح دريس مھ ي ت ة ف ة االبتدائي ذ الصم بالمرحل ي الرياضيات للتالمي أداء معلم
 .المسائل اللفظية 

ة  .٣ ات البنائي ر العالق ددة ) لقطات الفيديووالصور ( دراسة أث وتر متع رامج الكمبي ي ب ف
 . الوسائل لتنمية التحصيل لدى التالميذ الصم

م الرياضيات ) االنترنت ( دراسة أثر استخدام شبكة المعلومات الدولية  .٤ يم وتعل في تعل
 .للتالميذ الصم

دريب معلمي  .٥ ددة لت ا الوسائل المتع فاعلية نمذجة مھارات التدريس باستخدام تكنولوجي
 .الرياضيات للتالميذ الصم

في سنوات دراسية أخري اعداد برامج مماثلة لبرنامج البحث الحالي مع التالميذ الصم  .٦
 .ومراحل تعليمية أخري

ل  .٧ ة مث داف الوجداني ق بعض األھ ى تحقي ددة عل ائل المتع ا الوس تخدام تكنولوجي ر اس أث
  .االتجاھات والميول والقيم لدى التالميذ الصم

  



 ١٠٢

  مراجع البحث
  المراجع العربية : أوال

  المراجع األجنبية: ثانيا 
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 المراجع العربية: أوال

ة :  إبراھيم عبد الوكيل الفار .١ استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التربي
  . ١٩٩٨دار الفكر العربي ، : ، القاھرة)  ١( ، سلسلة تربويات الحاسب ج 

ة : ل إبراھيم محمد إبراھيم بال  .٢ ة االبتدائي الصعوبات التي تصادف تالميذ المرحل
وب  ة جن وان ، جامع ة بأس ي،كلية التربي ابع القصص ائل ذات الط ل المس ي ح ف

  ١٩٩٧الوادي،العدد الثاني عشر، يوليو،
الرياضيات أھدافھا واستراتيجيات تدريسھا ، القاھرة :  إحسان مصطفي شعراوى .٣

  .١٩٨٥دار النھضة المصرية ، : 
ذ ، :  القرشي حسين اللقانى ، أميرأحمد  .٤ اء و التنفي مناھج الصم التخطيط و البن

  .١٩٩٩عالم الكتب ،:،القاھرة ١ط
ال الصم  :أحمد عفت مصطفى قرشم .٥ فعالية برنامج مقترح لمساعدة األطف

ة  ة الجمعي ية، مجل اھيم الرياض ض المف اب بع ى اكتس اض عل ة الري بمرحل
و  المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد دد الحادي عشر، يولي الخامس، الع

 .١٧٠، ١٤١، ص ص ٢٠٠٢
وزي نصرأ .٦ د ف ذ الصف  :حم وم والصحة لتالمي رح للعل امج مقت ة برن مدى فاعلي

وراه ،  الة دكت وم ، رس دريس العل ق أھداف ت الثامن من مدارس المعوقين سمعيا لتحقي
  .١٩٨٧كلية التربية جامعة أسيوط ، 

دد : القاھرة  معالجة الصور ،:  إسالم المداح .٧ عالم الكمبيوتر ، السنة العاشرة ، الع
 .  ١٩٩٧، أغسطس  ١١٦

دينأ .٨ د م طفى حام يد مص ث :  لس ذ الصف الثال تخدمھا تالمي ي يس ات الت العملي
ا  ة أنماطھ ابية  اللفظي ة  -االبتدائي في حل المشكالت الحس ا  ، مجل استراتيجيات حلھ

 . ١٩٩٩،  ٢٦كلية التربية بطنطا ، العدد 
ر اسماعيل الغ .٩ اھرة : ريب زاھ يم ،الق ات و تحديث التعل ا المعلوم الم : تكنولوجي ع

 . ٢٠٠١،   )١(الكتب ، ط
زم .١٠ ة :  بدر النعيم أبو الع وقين سمعيا في المرحل ذ المع راءة للتالمي إعداد كتب الق

ر  تير غي الة ماجس ة ، رس ذه المرحل داف ھ ي ضوء أھ يم األساسي ف ن التعل ى م األول
  .١٩٩٣تربية جامعة الزقازيق ،منشورة ،كلية ال

اد  .١١ وم ، االتح ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ة ،المنظم دول العربي ة ال جامع
ونس :  العربي للھيئات العاملة في رعاية الصم القاموس اإلشاري العربي للصم ، ت

،٢٠٠١.  
استخدام المدخل المعملي المبنى على االكتشاف في :  جمال حامد ، حفني إسماعيل .١٢
ؤتمر الثالث تد وقين سمعيا ، الم دائي للمع ريس الرياضيات لتالميذ الصف الثامن االبت

رق  اھج و ط رية للمن ة المص ي ،الجمعي وطن العرب ي ال اھج ف تقبلية للمن رؤى مس
  . ١٩٩١أغسطس ٨-٤التدريس ،اإلسكندرية ، من 



 ١٠٤

 استخدام مداخل تعتمد علي الصور واإلشارات لألرقام:   جمال حامد ،عماد ثابت .١٣
ة  اقين سمعياً ، مجل دائي المع ذ الصف األول االبت دريس موضوع اإلعداد لتالمي في ت

  . ١٩٩٣، مارس ) ٨(كلية التربية بأسوان ، جامعة أسيوط ، ع 
عالم الكتب ، : رؤية منظومية ، القاھرة : تصميم التدريس :  حسن حسين زيتون .١٤

١٩٩٩ .  
ين النظري:  حسن علي سالمه .١٥ اھرة ، طرق تدريس الرياضيات ب ق ، الق ة والتطبي

  .١٩٩٥، ) ١(دار الفجر للنشر ، طـ 
اح .١٦ يم ذوى االحتياجات السمعية :  حسين مصطفى عبد الفت اليب االتصال لتعل أس

  .١٩٩٧مكتبة الطلبة ،: الخاصة الصم و ضعاف السمع ، القاھرة 
ار .١٧ د البيط د محم دي محم رر :  حم دريس مق ي ت ة ف ائط الفائق تخدام الوس ر اس أث

ة  المساحة على تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي ، رسالة ماجستير  كلي
  . ٢٠٠١التربية جامعة أسيوط ، 

راد .١٨ د اللطيف م ود عب ة استراتيجيتين :  حمزة عبد الحكم الرياشي ، محم فعالي
يم  لما وراء المعرفة في تنمية مھارات حل المشكلة والميول الرياضية لدي طالب التعل

دد  الثانوي ، مجلة د التاسع ، الع ازيق ، المجل ة الزق ا ، جامع ة ببنھ ، ) ٣٢(كلية التربي
  .١٩٩٨إبريل 

اح .١٩ د الفت ادر عب د الق ا عب معيا :  رض اقين س وم للطالب المع اھج العل وير من تط
ا ـ  رع بنھ ـ ف ورة،كلية التربية ر منش وراه غي الة دكت ي ، رس يم األساس ة التعل بمرحل

  .١٩٩٢جامعة الزقازيق ،
استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات للتالميذ الصم :  سليمان رمضان رفعت .٢٠

وأثر ذلك على تحصيلھم واتجاھاتھم نحو الرياضيات ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 
  . ١٩٩٤كلية التربية جامعة المنوفية ، 

دوي .٢١ عد ب ان مس ديل :  رمض ى تع ة عل تراتيجيات مختلف تخدام اس ر اس أث
ي  ال ف ر األطف ارات تفكي ل مس ارات الح ة مھ ة وتنمي كالت اللفظي ل المش ح

 . ١٩٩٠،رسالة دكتوراة ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، 
رطاوي .٢٢ دان الس بعض :  زي ك ب ة ذل دين وعالق ي الوال معية عل ة الس ر اإلعاق أث

  .١٩٩١، ) ٣(المتغيرات ، مجلة العلوم التربوية ،جامعة المالك سعود ، مجلد 
د .٢٣ دالنبي خال ا الح: زينب أحمد عب ة كأحد مستحدثات تكنولوجي ة التعليمي قيب

داد  ذ االع اس لتالمي ات القي اييس و عملي دريس المق يم و استخدامھا في ت التعل
د  ات الرياضيات، المجل المھني الصم بالمنيا ، مجلة الجمعية المصرية لتربوي

 .١٣٥،  ٨٣، ص ص  ٢٠٠٢الخامس، العدد الحادي عشر، يوليو 
اقين إمكا:  وفىنسعيد جابر الم .٢٤ ذ المع نية تدريس بعض مفاھيم المجموعات للتالمي

دد  ة ،الع ة المنوفي ة جامع ة التربي دوي ، كلي فاه و الھجاء الي راءة الش سمعيا باستخدام ق
  . ١٩٩١الثاني ،

مؤسسة األراضي المقدسة للصم : نافذة على تعليم الصم ، األردن  :سمير دبابنة  .٢٥
 ،١٩٩٦ .  
د   .٢٦ يد احم كري س رح :ش امج مقت ي  برن ة عل ة اإلعدادي ذ المرحل دريب تالمي لت

ة  كالت الرياضية والعام ل المش ي ح رھم ف ى تفكي رة عل كالت و أث ل المش لوب ح أس
 .١٩٨٤البنات ، جامعه عين شمس ،  ه، كليرسالة دكتوراه غير منشوره



 ١٠٥

تنمية مھارات حل المسائل اللفظية لدى التالميذ :  شلبى سعيد عبد الرحمن صيام .٢٧
ة بطيئي التعلم با ا ، جامع ة ببنھ ة التربي ر منشورة ، كلي وراه غي لصف الخامس ، دكت

  . ١٩٩٢الزقازيق ، 
وقين سمعياً في :  صفاء عبد العزيز محمد .٢٨ تقويم منھج اللغة العربية لألطفال المع

ا  رع بنھ ة ف ة التربي ر منشورة ،كلي ضوء مستويات الفھم اللغوي ، رسالة ماجستير غي
  . ١٩٩٥جامعة الزقازيق ،

  :شعبان محمد  طالل .٢٩
ع مستوي أداء :  عادل إبراھيم الباز .٣٠ ي رف فعالية برنامج مقترح للتدريب الذاتي عل

ة  ة ، مجل ائل اللفظي معلمي الرياضيات بالمحلة االبتدائية في تدريس مھارات حل المس
  . ٣٩٧ - ٣٤١، ص ص ١٩٩٦، سبتمبر ) ٢(، ج ) ٢٧(كلية التربية ع 

دة سيدھ .٣١ از ، عاي راھيم الب ادل إب نھج رياضيات : م اسكندر ع دريس م ة ت فعالي
ذ الصف األول اإلعدادي  ة لتالمي مقترح في ضوء المجاالت المھنية والمواقف الحياتي
د  ات الرياضيات ، المجل ة المصرية لتربوي المعاقين سمعياً ، دراسة تجريبية ، الجمعي

  .  ١٠٦ – ٤٣، ص ص  ١٩٩٨األول ، العدد األول ، أكتوبر 
اھرة ) الجزء األول ( ليلك إلى عالم الوسائط المتعددة د:  عارف رشاد .٣٢ الم : ، الق ع

 . ١٩٩٦الكمبيوتر ، أبريل 
دد :  عارف رشاد .٣٣ ،  ١١٢تكنولوجيا الفيديو ، عالم الكمبيوتر ، السنة العاشرة ، الع

  .  ١٩٩٧أبريل 
ة باستخدام : عايدة سيدھم إسكندر  .٣٤ ائل اللفظي تنمية قدرات التلميذات في حل المس

لوب الرسم التوضيحي، كلية التربية جامعة المنصورة العدد الرابع والعشرون،يناير أس
  ١٤٠-١١٣،ص ص١٩٩٤

د .٣٥ يظ محم د الحف كندر ، صالح عب يدھم اس دة س عة :  عاي ين الس ل ب ر التفاع أث
دائي  امس االبت ذ الصف الخ ي أداء تالمي دريس عل تراتيجيات الت ض اس ة وبع العقلي

ية ائل الرياض ل المس ارات ح ة  لمھ ديھم ، مجل ل ل ارات الح تمرارية مھ ة واس اللفظي
دد األول ، ديسمبر : تربويات الرياضيات  ازيق ، الع ة الزق ا ، جامع ة ببنھ ة التربي كلي

١٩٩٨.  
ة الخاصة :  عبد العزيز السيد الشخص ، عبد الغفار عبد الحكيم .٣٦ اموس التربي ق

  .١٩٩٢صرية ، مكتبة األنجلو الم: ، القاھرة ) ١(وتأھيل غير العاديين ،ط 
بحي .٣٧ ود ص ود ، محم د المقص د عب عيد محم وده ، س د ج ز محم د العزي          عب

ة للنشر : القاھرة  Macromedia Director 8.5 :  عبد الحليم دار الكتب العلمي
  . ٢٠٠٢و التوزيع ، 

انى .٣٨ الم الفرج د الس يم عب د العظ ة ، :  عب ا التربي ة وتكنولوجي ة التكنولوجي التربي
  . ١٩٩٧ر غريب ، دا: القاھرة 

ربيتھم ، :  عبد المطلب أمين القريطي .٣٩ سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وت
  .٢٠٠١، ) ٣(دار الفكر العربي ، ط : القاھرة 

ة ، :  عبداللطيف بن صفي الجزار .٤٠ ة و العملي تعلم النظري ا ال ة في تكنولوجي مقدم
  . ٢٠٠٠مطبعة المسلة الذھبية ، : القاھرة 

رور  .٤١ ماعيل س ي اس ة : عل ي تنمي ي ف اعد تعليم وتر كمس تخدام الكمبي ة اس فاعلي
اني  ف الث الب الص دي ط ية ل كالت الھندس ل المش ي وح ر الھندس تويات التفكي مس



 ١٠٦

ر ، ع  ة األزھ ة ، جامع ة التربي ة كلي دادي ، مجل اير  ١٦اإلع ، ص ص  ٢٠٠١، ين
١٤٤-٩١ . 
دين .٤٢ ن العاب ي زي ات الملتيمي:  عل ي تقني ة ف ة ) ٢(ديا مقدم وم المتحرك  –الرس

وبر  PC-Magazineالتشويه ،  –التحوير  دد التاسع ، أكت  ١٩٩٦، السنة الثانية الع
  .  ٨٩، ٨٦، ص ص 

ى .٤٣ نعم عل د الم ى عب اھرة:  عل يم ، الق ا التعل ى تكنولوجي دخل إل رى : الم دار البش
  . ١٩٩٨للنشر و التوزيع ، 

ي قضايا في تعليم وتعلم الري:  فايز مراد مينا .٤٤ اضيات مع إشارة خاصة للعالم العرب
  .١٩٩٤مكتبة االنجلو المصرية ، : ، القاھرة 

رحيم  .٤٥ د ال يد عب ي الس تراتيجيات : فتح اديين واس ر الع ال غي يكولوجية األطف س
 .١٩٩٠دار القلم ، :، الكويت ) ٤(، ط ) ٢(التربية الخاصة ،الجزء 

ذ وحدة تجريبية مقترحة في الري:  فتيحه أحمد محمد بطيخ .٤٦ اضيات الحديثة للتالمي
الة  ا ، رس دى فاعليتھ ان م ة وبي ة الخاص ة للتربي ة المھني ة اإلعدادي م بالمدرس الص

 . ١٩٩٠ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة المنوفية ، 
د :  فتيحه أحمد محمد بطيخ .٤٧ ذ الصم ، بمعاھ رح في الرياضيات للتالمي منھج مقت

  .  ١٩٩٣رة ،   كلية التربية جامعة المنوفية ، األمـل ، رسالة دكتوراه غير منشو
يخ .٤٨ د بط د محم ة أحم ة الكساب معلمي رياضيات : فتيح تراتيجية مقترح ة اس فعالي

دريس  ات الت ى بعض فني ا عل ان أثرھ وى، و بي ة المحت ارة معالج م مھ ذ الص التالمي
ث ،  ي الثال ؤتمر العلم يات، الم ات الرياض رية لتربوي ة المص رى، الجمعي  ٩-٨األخ

  . ١٤٦،  ٩٢، ص ص  ٢٠٠٣كتوبر أ
ه .٤٩ و زين ل أب د كام ھا ، األردن :  فري ا وأصول تدريس دار : الرياضيات ـ مناھجھ

  .١٩٨٧، ) ٣(الفرقان ، ط
الشركة المتحدة للنشر : الفكر التربوي في رعاية األصم ، القاھرة :  لطفي بركات .٥٠

  . ١٩٨٧والتوزيع ، 
راھيم  .٥١ ز إب دي عزي دريس: مج ي ت ق ف اليب وطرائ يم  أس ي التعل يات ف الرياض

  . ١٩٨٨،   ١مكتبة األنجلو المصرية ، ط : األساسي ، القاھرة 
راھيم  .٥٢ ع مستوى : مجدي عزيز إب ة استخدام أسلوب حل المشكالت في رف فاعلي

ي  ات ف ة الدراس ي ،مجل ر اللفظ ائل الجب ي مس ة ف ة اإلعدادي ذ المرحل يل تالمي تحص
ة المصرية لل اھج وطرق التدريس،الجمعي ة المن ة التربي دريس ،كلي رق الت اھج وط من

  ١٩٨٦،مارس ١،جامعة عين شمس ،العدد
ف  .٥٣ د يوس د أحم ائط  :محم تخدام الوس يات باس تعلم الرياض رح ل امج مقت ر برن أث

ة  ذ المرحل دي تالمي يات ل و الرياض اه نح يل الرياضي و االتج ى التحص ددة عل المتع
-١٤:رن الواحد والعشرين،القاھرةاالبتدائية ، المؤتمر الدولي لتعليم الرياضيات في الق

  . ١٩٩٩نوفمبر١٨
ي .٥٤ ين المفت د أم اھرة :  محم يات ، الق يم الرياض ي تعل راءات ف و : ق ة االنجل مكتب

  .١٩٩٥المصرية ، 
ربيتھم ، اإلسكندرية ، :  محمد عبد المؤمن حسين .٥٥ اديين وت ر الع سيكولوجية غي

  . ١٩٨٦دار الفكر الجامعي ، 



 ١٠٧

ود .٥٦ د المقص وزي عب د ف ض:  محم م  بع ل للص دارس األم يم بم كالت التعل مش
ل  ؤتمر السنوي الثالث للطف يم األساسي ، الم ى من التعل وضعاف السمع بالحلقة األول

  .١٩٩٠مارس ، ١٣ -١٠المصري تنشئته ورعايته ، من 
فاعلية استخدام مدخل كتابة المشكلة في تحسين : محمود أحمد اإلبياري    .٥٧

االتجاه نحو حل المسألة لدى تالميذ الصف أداء حل السألة اللفظية الحسابية و
د  يات ، المجل ات الرياض رية لتربوي ة المص ة الجمعي دائي، مجل ث االبت الثال

 . ٧٥،  ٣٧، ص ص ٢٠٠٢الخامس العدد الحادي عشر ، يوليو 
دريس الرياضيات ، الرياض :  محمود أحمد شوق .٥٨ ة في ت دار :االتجاھات الحديث

  .١٩٨٩المريخ للنشر ، 
ددة في إكساب الطالب :  د عبد الكريممحمود أحم .٥٩ فاعلية استخدام الوسائط المتع

يل  وتر والتحص غيل الكمبي ية لتش ارات األساس روين المھ دفعين والمت ين المن المعلم
ة  ة التربي تير ، كلي الة ماجس ي ، رس اھرة  –المعرف ة الق ويف ، جامع ي س رع بن ف

  م ٢٠٠٠،
دريس أثر استخدام حقيبة تعل: مدحت محمد حسن صالح  .٦٠ يمية في تحقيق أھداف ت

العلوم لدى التالميذ المعاقين سمعياً في المرحلة اإلعدادية المھنية و اتجاھاتھم نحوھا ، 
  . ١٩٩٨رسالة ماجستير ، كلية التربية جامعة قناة السويس ، 

وري القمش .٦١ ة األردن :  مصطفى ن ة السمعية واضطرابات النطق واللغ : اإلعاق
  . ٢٠٠٠ولى ، دار الفكر ، الطبعة األ

 . ١٩٩٨أخبار اليوم ، : الوسائط المتعددة ، القاھرة :  نادية حجازي .٦٢
يم .٦٣ ة والتعل م : وزارة التربي وزاري رق رار ال ة ) ٣٧(الق ة التنظيمي أن الالئح بش

اھرة  ة الخاصة ، الق يم ، الفصل : لمعاھد وفصول التربي ة والتعل مطابع وزارة التربي
  .١٩٩٠الثاني ، المادة الرابعة ، 

يم .٦٤ ة والتعل ة ، :  وزارة التربي ة الخاص ومي األول للتربي ؤتمر الق يات الم توص
  .١٩٩٥المفاھيم والمصطلحات ، أكتوبر 
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الكمبيوتر في تنمية مھارات الرسم الفني والقدرة المكانية لدى طالب الصف األول 
ة ا ورة ، كلي ر منش تير غي الة ماجس ناعي ، رس انوي الص ة الث ة ، جامع لتربي

 . ٢٠٠٢الزقازيق ،  
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  المجسم:  )١(موديول 
  

رقم 
  وصف اإلطار  الجانب المرئى االطار

١

 : أهداف دراسة الموديول

 :أن تكون قادرا على أن  ينبغينهاية هذا الموديول  في

 تميز المجسمات من األشكال الهندسـية األخـرى .١
. 

تصــنف األمثلــة و الالأمثلــة الجديــدة إلــى مجســم  .٢
 . و غير مجسم

 . تذكر تعريًفا للمجسم .٣

  . د الصفات المميزة لمفهوم المجسمتحد .٤

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    االختبار القبلي ٢
ثوان ،  ٥ر ملدة ظهور فوري و تثبيت اإلطا

  مث مسح تدرجيي

٣

 األشكال اآلتية يمثل مجسًما أي .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

ابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل االج
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

 األشكال اآلتية ال يمثل مجسًما أي   
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

عليها ، و عند  الصحيحة  بالضغط
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  

  

٥

  . المجسمات اآلتية لها شكل منتظم أي
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ابة على الشاشة ، و خيتار التلميذ االج
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

٦

   المجسمات اآلتية ليس لها شكل منتظم أي
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

و خيتار التلميذ االجابة  على الشاشة ،
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

٧

 المجسمات اآلتية أكبر حجًما أي.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

هور النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظ
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ت مكان عرض لقطا
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  

٨

 المجسمات اآلتية أصغر حجًما أي .  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لة للغة االشارة مع ظهور النصوص املمث
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 

 ؟ اآلتي

 علب ٨  - أ 

 علب ٦  -ب 

 علب ٥  -ج 

 علبة ١٢  - د 

 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠

تكـــوين المجســـم  فـــيد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة كـــم عـــد
 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علب ٦  -ب 

 علب ٥  -ج 

 علبة ١٢  - د 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

ة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل االجاب
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

١١

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

 علب ٨  - د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

خيتار التلميذ االجابة  على الشاشة ، و
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

  

  

مكان عرض لقطات   
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٢

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

  علبة ٨  - د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

ت الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطا
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

١٣

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علبة ٢٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

  بةعل ٣٠  - د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

١٤

  
تكـــوين المجســـم  فـــييـــت المســـتخدمة كـــم عـــدد علـــب الكبر 

 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

 علب ٨  - د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

سب له درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حت
  ١٥تلقائيا لإلطار رقم 

١٥

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

 علبة ١٢  - د 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

تلميذ االجابة على الشاشة ، و خيتار ال
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٦تلقائيا لإلطار رقم 

  

  

  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٦

 : كل ما يشغل حيًزا من الفراغ يسمى

 مربع  - أ 

 مثلث  -ب 

 مجسم  -ج 

  مستطيل  - د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ظهور النصوص املمثلة للغة االشارة مع 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  .االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٧

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ١٢التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

١٨

  : عزيزى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

     بدراسة الموديول التالى
ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 

درجة من الدرجة الكلية ،  ١٢على أكثر من 
  التايل مث يبدأ بدراسة املوديول

    محتوي الموديول١٩
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٢٠

 :التلميذ  عزيزي

ســبق لنــا دراســة بعــض األشــكال الهندســية مثــل المربــع و 
ـــارة عـــن أســـطح  ـــث، وهـــذه األشـــكال عب المســـتطيل و المثل

 محددة بقطع مستقيمة و لها وحدات خاصة بقياسها،

سة بعض األجسام ، و هذا الموديول سنقوم بدرا فيو 
نتعلم كيفية إيجاد حجم المجسمات باستخدام وحدات غير 

النهاية إليجاد المجسمات باستخدام  فيمقننة ، و نصل 
  . وحدات قياس الحجم

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، على الشاشة 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٢١

كل من الكرة و القلم و علبة الطباشير و علبـة الكبريـت ، 
 . و جسم اإلنسان و الثالجة يسمى مجسم

  
  
  

       
  غير مجسم                             مجسم         

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
ت، مع تزامن عرض لقطات الفيديو املؤثرا

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
بلغة  الفيديو الممثلة
 االشارة



  

  

٢٢

                       
  
  
  
  

              غير مجسم                 مجسم         
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة للغ
  على الشاشة

٢٣

  
  
  
  

غير مجسم                                مجسم        
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٤

  : أى أن المجسم هو

 . كل ما يشغل حيًزا من الفراغ

نقســـم األجســـام إلـــى أجســـام  منتظمـــة و أجســـام 
 غير منتظمة

  
  
  
  
  
  مجسم غير منتظم                  مجسم منتظم 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٥

 

   
  
  
  
  

        مجسم غير منتظم               مجسم منتظم    

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٦

              

    
  
   
  
           مجسم غير منتظم             مجسم منتظم 

  
درجيي للنصوص باستخدام بعض ظهور ت

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

  

  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  

  

٢٧

كــــون عــــالء باســــتخدام علــــب الكبريــــت المجســــم 
 الموضح بالشكل

 علب ٨= عدد علب الكبريت 

 عدد علب الكبريت يسمى حجم المجسم 

 ) حجم باتخاذ علبة الكبريت كوحدة لقياس ال( 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٨

كــــــون أمــــــين و أمينــــــة المجســــــمين الموضــــــحين 
 بالشكل

 علبة ٢٧= عدد علب الكبريت 

 علبة ٢٧= حجم المجسم 

  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
ملؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو ا

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

٢٩

  
 علب ٤= عدد علب الكبريت 

 علب ٤= حجم المجسم 

  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

   باتتدري٣٠
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣١

 األشكال اآلتية يمثل مجسًما أي .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ط تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتب،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  

  

مكان عرض لقطات 
لفيديو الممثلة بلغة ا

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  

  

٣٢

 األشكال اآلتية ال يمثل مجسًما أي   
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
رتبط تقدمي تغذية راجعة اجيابية ت،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٣

  . المجسمات اآلتية لها شكل منتظم أي
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ة ترتبط تقدمي تغذية راجعة اجيابي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٤

   المجسمات اآلتية ليس لها شكل منتظم أي
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
عة اجيابية ترتبط تقدمي تغذية راج،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ان عرض لقطات مك
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  

٣٥

 المجسمات اآلتية أكبر حجًما أي.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ذية راجعة اجيابية ترتبط تقدمي تغ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٦

 المجسمات اآلتية أصغر حجًما أي .  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تغذية راجعة اجيابية ترتبط  تقدمي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٧

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 

 ؟ اآلتي

 علب ٨  -ه 

 علب ٦  - و 

 علب ٥  -ز 

 علبة ١٢  -ح 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
من عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزا

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٣٨

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علب ٧  -ه 

 علب ٦  - و 

 علب ٥  -ز 

  علبة ١٢  -ح 

  

درجيي للنصوص باستخدام بعض ظهور ت
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٩

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ آلتيا

 علب ٧  -ه 

 علبة ١١  - و 

 علب ٤  -ز 

  علب ٨  -ح 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٠

تكـــوين المجســـم  فـــيدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة كـــم عـــ
 ؟ اآلتي

 علب ٧  -ه 

 علبة ١١  - و 

 علب ٤  -ز 

  علبة ٨  -ح 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

راجعة سلبية باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤١

تكـــوين المجســـم  فـــيكـــم عـــدد علـــب الكبريـــت المســـتخدمة 
 ؟ اآلتي

 علب ٧  - أ 

 علبة ١١  -ب 

 علب ٤  -ج 

  علبة ١٢  - د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
عة اجيابية ترتبط تقدمي تغذية راج،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٢

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 كل ما يشغل حيًزا من الفراغ يسمى  

 مربع  - أ 

 مثلث  -ب 

 مجسم  -ج 

 مستطيل  - د 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

إلشارة مع ظهور النصوص على املمثلة للغة ا
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 

  

  

  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
غة الفيديو الممثلة بل

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  كوحدة لقياس الحجم ٣السم: الموديول التمهيدي الثاني 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١   

 : أهداف دراسة الموديول

 -:أن تكون قادرا على أن  ينبغينهاية هذا الموديول  في

 . تميز المجسمات من األشكال الهندسية األخرى .١

تصـــنف األمثلـــة و الالأمثلـــة الجديـــدة إلـــى مجســـم و غيـــر  .٢
 . مجسم

 . تذكر تعريًفا للمجسم .٣

  . تحدد الصفات المميزة لمفهوم المجسم .٤

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    بعدي/ القبلياالختبار    ٢
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣   

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 ؟السنتيمتر المكعب ما 

 . سم ١٠مكعب طول حرفه  -أ 

 . سم ١مكعب طول حرفه  - ب 

 . سم ١مستطيالت طوله  متوازي - ج 

 . ليس شيئا مما سبق -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
مع تزامن عرض لقطات الفيديو  املؤثرات،

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤   

 ؟السنتيمتر المكعب  ما رمز 

 ٣سم -أ 

 ٢سم - ب 

 سم - ج 

  ٣م -د 

تخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باس  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥   

  :اختر االجابة الصحيحة مما يأتي 
 بات التي يتكون منها هذا الشكل ؟كم عدد المكع 

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعبات ٩ - ج 

 مكعب ١١ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

حيحة حتسب له درجة و ينتقل االجابة الص
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

٦   

 كم عدد المكعبات التي يتكون منها هذا الشكل ؟

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعبات ٩ - ج 

  مكعب ١١ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص على 
ار التلميذ االجابة الصحيحة  الشاشة ، و خيت

بالضغط عليها ، و عند االجابة الصحيحة 
  ٧حتسب له درجة و ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
ة بلغة الفيديو الممثل
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٧   

 كم عدد المكعبات التي يتكون منها هذا الشكل ؟

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعب ١٢ - ج 

 مكعب ١١ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

٨   

  
 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

 ٣سم ٩ -د 

  

بعض  ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟  

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

  ٣سم ٩ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠   

 الموضح بالشكل ؟ما حجم المجسم 

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

  ٣سم ٩ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١ائيا لإلطار رقم تلق

١١   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ٨ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

 ٣سم ٩ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

بة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل االجا
  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

١٢   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟ 

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٤ - ج 

  ٣سم ٨ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
ة على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجاب
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل   
  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

١٣   

  ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟ 
 

 ٣سم ٣٠ -أ 

 ٣سم ٤٠ - ب 

 ٣سم ٢٧ - ج 

  ٣سم ١٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

نصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور ال
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٤   

  :عزيزى التلميذ 
مـن الدرجـة الكليـة ، واآلن ابـدا % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  فى دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
لدرجة درجة من ا ٩التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

١٥   

  : عزيزى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى
  

ظهور فوري هلذا االطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٩التلميذ على أكثر من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول التايل

    وديولمحتوي الم   ١٦
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١٧   

 :التلميذ  عزيزي

درسنا من قبل أن من وحدات قياس الطـول السـم ، و أن 
و فـــي هـــذا الموديـــول ســـنتعرف ، ٢مـــن وحـــدات قيـــاس المســـاحة الســـم

ــــي ــــاس الحجــــم عل ــــف نحســــب حجــــم ،  وحــــدة قي ــــل كي درســــنا مــــن قب
حـدات غيـر مقننـة كعلـب الكبريـت ، المجسمات المنتظمـة باسـتخدام و 

و فــــى هــــذا الموديــــول ســــنتعرف علــــى كيفيــــة إيجــــاد حجــــم المجســــم 
  .باستخدام وحدات مقننة

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٨   

سم و اتخـاذه كوحـدة مج أيعلمنا أنه من الممكن اختيار 
للحجم مثل علبة الكبريت أو قطعة الصابون ، و يكون حجم المجسم 

 المجسم من هذه الوحدات.هو عدد ما يحتويه 

و نفضــل أن نســتخدم جميعــا نفــس الوحــدات ، لــذلك اتفــق 
  ٣على اتخاذ وحدات معينة لقياس الحجم و من هذه الوحدات السم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٩   

 :السنتيمتر المكعب

 سم  ١هو مكعب طول حرفه 

 .٣و يرمز له بالرمز سم

 : معناه ٣حجم مجسم بالسم

  التيعدد السنتيمترات المكعبة  إيجاد
  المجسم يتكون منها هذا 

 :في الشكل الموضح 

 مكعب ١٣= عدد المكعبات 

 ٣سم ١٣= حجم المجسم 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

    تدريبات   ٢٠
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

كان عرض لقطات م
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢١   

 :تر اإلجابة الصحيحة مما يأتىاخ

 ؟السنتيمتر المكعب ما رمز 

 ٣سم -أ 

 ٢سم - ب 

 سم - ج 

  ٣م -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

بية باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سل
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٢   

 ؟السنتيمتر المكعب ما 

 . سم ١٠مكعب طول حرفه  -أ 

 . سم ١مكعب طول حرفه  - ب 

 . سم ١مستطيالت طوله  متوازي - ج 

  . ليس شيئا مما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  شاشةال

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٣   

  
 كم عدد المكعبات التي يتكون منها هذا الشكل ؟ 

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعبات ٩ - ج 

 مكعب ١١ -د 

   

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٤   

  
 كم عدد المكعبات التي يتكون منها هذا الشكل ؟

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعب ١٢ - ج 

 مكعب ١١ -د 

  

باستخدام بعض  ظهور تدرجيي للنصوص  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٥   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟ 

 ٣سم ٣٠ -أ 

 ٣سم ٤٠ - ب 

 ٣سم ٢٧ - ج 

 ٣سم ١٥ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٦   

  
 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟  

 ٣سم ١٢ -ه 

 ٣سم ١٠ -و 

 ٣سم٦ -ز 

 ٣سم ٩ - ح 

  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
لغة الفيديو الممثلة ب
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢٧   

 م الموضح بالشكل ؟ما حجم المجس

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

 ٣سم ٩ -د 

  
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .طئة ترتبط باإلجابة اخلا

٢٨   

 كم عدد المكعبات التي يتكون منها هذا الشكل ؟

 مكعبات  ٧ -أ 

 مكعبات ١٠ - ب 

 مكعبات ٩ - ج 

  مكعب ١١ -د 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

يحة ، و تغذية راجعة سلبية باإلجابة الصح
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٩   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

 ٣سم ٩ -د 

  
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ترتبط  تقدمي تغذية راجعة اجيابية،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٠   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟ ١٠

 ٣سم ٨ -أ 

 ٣سم  - ب 

 ٣سم٦ - ج 

 ٣سم ٩ -د 

  
   

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
 تغذية راجعة اجيابية ترتبط تقدمي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣١   

 ما حجم المجسم الموضح بالشكل ؟

 ٣سم ١٢ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٣سم٦ - ج 

  ٣سم ٨ -د 
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ص على املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصو 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
يديو الممثلة بلغة الف

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  متوازي المستطيالت:  )٣(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 : هداف دراسة الموديولأ

 -:تكون قادرا على أن  أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 . المستطيالت من األجسام األخرى متوازيتميز  .١

مســـتطيالت و  متـــوازيتصـــنف األمثلـــة و الالأمثلـــة إلـــى  .٢
 .مستطيالت متوازيغير 

 .   المستطيالت لمتوازيتذكر تعريًفا  .٣

  . المستطيالت متوازيتحدد الصفات المميزة لمفهوم  .٤

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .تايل ويضغظ التلميذ على أيقونة ال

٢
  

    بعدي/ االختبار القبلي 
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣

  ؟ مستطيالت متوازي أى األشكال اآلتية يمثل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

لشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة على ا
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

 مستطيالت؟ متوازياألشكال اآلتية ال يمثل  أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لة للغة االشارة مع ظهور النصوص املمث
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

قطات مكان عرض ل
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٥

 رؤوس ؟ ٨أى األجسام اآلتية له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
رض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزامن ع

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

٦

  
  أكمل باختيار اإلجابة الصحيحة 

 رؤوس.......... المستطيالت هو مجسم له  متوازي

 ٨  -أ 

 ١٢  - ب 

 ٦  - ج 

  ١٠  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

٧

  حرف؟ ١٢آلتية له أى األجسام ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨ار رقم تلقائيا لإلط

٨

 . حرف........ المستطيالت هو مجسم له  متوازي

 ٨  -أ 

 ١٢  - ب 

 ٦  - ج 

  ١٠  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

سب له درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حت
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أوجه ؟ ٦األجسام اآلتية له  أي
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

ط عليها ، و عند الصحيحة  بالضغ
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩

 . أوجه....المستطيالت هو مجسم له  متوازي

 ٨  -أ 

 ١٢  - ب 

 ٦  - ج 

  ١٠  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

تلميذ االجابة على الشاشة ، و خيتار ال
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠

 األجسام اآلتية جميع أوجهه على شكل مستطيل؟ أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مع ظهور النصوص املمثلة للغة االشارة 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

١١

  
  . أوجهه على شكل..........المستطيالت هو مجسم جميع  متوازي

 مربع  -أ 

 مكعب  - ب 

 مثلث  - ج 

  مستطيل  -د 

ض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بع  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

  

مكان عرض لقطات 
لممثلة بلغة الفيديو ا

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٢

  
  : اختر االجابة الصحيحة مما يأتي 

أوجــه كــل منهــا علــى شــكل مســتطيل و كــل  ٦لــه  الــذيالمجســم مــا 
 ؟وجهين فيه متساويان فى المساحة و متوازيان 

 مربع  -أ 

 مكعب  - ب 

 مثلث  - ج 

  مستطيالت متوازي  -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

يحة  بالضغط عليها ، و عند الصح
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٣

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٩التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

١٤

  : التليمذ عزيى 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 
درجة من الدرجة الكلية ، مث  ٩على أكثر من 

  التايل يبدأ بدراسة املوديول

١٥
  محتوي الموديول

    
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١٦

 :التلميذ  عزيزي

إلــى مجســمات منتظمــة و مجســمات غيــر  قبــل قســمنا األجســام مــن 
المســتطيالت هــو أحــد المجســمات المنتظمــة التــى  متــوازيو  منتظمــة

نراهـــــا كثيـــــرا فـــــى حياتنـــــا اليوميـــــة مثـــــل دوالب المالبـــــس و الثالجـــــة 
  إلخ.............. 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

١٧

  
 المستطيالت متوازي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
ع تزامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، م

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٨

  رؤوس ٨المستطيالت له  متوازيالحظ أن 
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

مكان عرض لقطات   على الشاشة
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

شارةاال  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٩

 لمستطيالت أوجهه على شكل مستطيلا متوازيالحظ أن 

 كل وجهين متقابلين متساويين و متوازيينو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٠

  
  حرف ١٢المستطيالت له  متوازيالحظ أن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

تدرجيي للنصوص باستخدام بعض  ظهور
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢١

  أوجه ٦المستطيالت له  متوازيالحظ أن 
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ر النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهو 
  على الشاشة

٢٢

 أن من األمثلة السابقة نجد

  المستطيالت هو مجسم منتظم متوازي

 رؤوس ٨له  .١

 حرف ١٢له  .٢

 أوجه ٦له  .٣

 أوجهه على شكل مستطيل .٤

ـــــه متســـــاويان  .٥ المســـــاحة و  فـــــيكـــــل وجهـــــين متقـــــابلين في
 متوازيان

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
و املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيدي

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

  تدريبات٢٣
  

  
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٢٤
  ؟ مستطيالت متوازي أى األشكال اآلتية يمثل

    
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  
  
  
  
  
  
  
  
  

شارة مع ظهور النصوص على املمثلة للغة اإل
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٥

 مستطيالت؟ متوازياألشكال اآلتية ال يمثل  أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٦

 رؤوس ؟ ٨أى األجسام اآلتية له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
طات الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لق

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٧

  حرف؟ ١٢أى األجسام اآلتية له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
رض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزامن ع

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
مكان عرض لقطات   .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

الفيديو الممثلة بلغة 
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢٨

  أوجه ؟ ٦األجسام اآلتية له  أي
  
  

  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
عرض لقطات الفيديو  املؤثرات، مع تزامن

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٩

 األجسام اآلتية جميع أوجهه على شكل مستطيل؟ أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

عض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام ب
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  
 

  

ات مكان عرض لقط
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  كوحدة لقياس الحجم ٣السم:  )٤(موديول 
  

رقم 
  االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١  

 : أهداف دراسة الموديول

  -: كون قادرا على أنت أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 تميز المكعبات من األجسام األخرى .١

 و غير مكعب تصنف األمثلة و الالأمثلة إلى مكعب .٢

 تذكر تعريًفا للمكعب .٣

  صفات المميزة لمفهوم المكعبتحدد ال .٤

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    البعدي/ االختبار القبلي   ٢
ثوان ،  ٥الطار ملدة ظهور فوري و تثبيت ا

  مث مسح تدرجيي

٣  

  
  ؟ األشكال اآلتية يمثل مكعًبا أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

ند الصحيحة  بالضغط عليها ، و ع
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٤ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

٤ 
  

  ؟ األشكال اآلتية ال يمثل مكعًبا أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
 على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٥ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
لغة الفيديو الممثلة ب
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٥  

 ؟ رؤوس ٨األجسام اآلتية له  أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

و خيتار التلميذ االجابة على الشاشة ، 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٦ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

٦  

 . رؤوس........ المكعب هو مجسم له 

 ١٢  -أ 

  ٦  - ب 

 ٨  - ج 

 ١٠  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

هور النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظ
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٧ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

٧  

  ؟ حرف ١٢أى األجسام اآلتية له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
 املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٨ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

٨  

  
 .حرف....... المكعب هو مجسم له 

 ١٢  -أ 

  ٦  - ب 

 ٨  - ج 

 ١٠  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
زامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع ت

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٩ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

كان عرض لقطات م
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٩  

 أوجه؟ ٦ األجسام اآلتية له أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باس
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ١٠ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

١٠  

  
 .أوجه......المكعب هو مجسم له 

 ١٢  -أ 

  ٦  - ب 

 ٨  - ج 

 ١٠  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ١١ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

١١  

  أوجهه متساوية؟أى األجسام اآلتية جميع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ١٢م ينتقل تلقائيا لإلطار رق

١٢  

 أى األجسام اآلتية جميع أوجهه على شكل مربع؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

سب له درجة و االجابة الصحيحة حت
مكان عرض لقطات   ١٣ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

الفيديو الممثلة بلغة 
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

رض لقطات مكان ع
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٣  

 .أوجه كل منها على شكل مربع  ٦المجسم المنتظم الذى له ما 

 مربع  -أ 

 مثلث  - ب 

 مكعب  - ج 

  مستطيالت متوازي  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ار التلميذ االجابة على الشاشة ، و خيت
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ١٤ينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

١٤  

 : المكعب هو مجسم

 أوجه ٦له   -أ 

 جميع أوجهه متساوية  - ب 

 جميع أحرفه متساوية  - ج 

  كل ما سبق  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٥  

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول
  

 ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل
درجة من الدرجة  ١١التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

١٦  

  : عزيزى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

   بدراسة الموديول التالى
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 
درجة من الدرجة الكلية ،  ١١على أكثر من 

  التايل بدراسة املوديولمث يبدأ 

    الموديول محتوي  ١٧
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١٨  

 : التلميذ عزيزي

قســمنا األجســام مــن قبــل إلــى مجســمات منتظمــة و مجســمات غيــر 
هــــــذا الموديــــــول ســــــنتعرف علــــــى المكعــــــب كأحــــــد  فــــــيو ، منتظمــــــة

نـا اليوميـة مثـل قطعـة حيات فـينراهـا كثيـًرا  التيالمجسمات المنتظمة 
  الصابون و غيرها

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

١٩  

 المكعب

  
  
  

  

خدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باست
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٠  

  رؤوس ٨الحظ أن المكعب له 
  
  
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
يو الممثلة بلغة الفيد

 االشارة



٢١  

  مكعب أحرفه متساويةالحظ أن ال
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٢  

  
  حرف ١٢الحظ أن المكعب له 

  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
  على الشاشة

٢٣  

 الحظ أن المكعب أوجهه على شكل مربع

  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٤  

 أوجه ٦الحظ أن المكعب له 

  
  
  
  
  
  

  

للنصوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٥  

 الحظ أن المكعب أوجهه متساوية

  
  
  
  
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لنصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور ا
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢٦  

  من األمثلة السابقة نجد أن

 :  المكعب هو مجسم منتظم

 رؤوس ٨له   -أ 

 حرف ١٢له   -ب 

 أوجه ٦له   - ج 

 أوجهه على شكل مربع  -د 

  جميع أوجهه متساوية  -ه 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٧  

 : تعريف المكعب

أوجــه كــل منهــا علــى  ٦هــو مجســم منــتظم لــه 
  شكل مربع

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

    تدريبات  ٢٨
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٢٩  

  ؟ ل اآلتية يمثل مكعًبااألشكا أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٠  

  ؟ األشكال اآلتية ال يمثل مكعًبا أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .خلاطئة ترتبط باإلجابة ا

مكان عرض لقطات 
ة الفيديو الممثلة بلغ

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٣١  

 ؟ رؤوس ٨األجسام اآلتية له  أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .جابة اخلاطئة ترتبط باإل

٣٢  

  ؟ حرف ١٢أى األجسام اآلتية له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

 باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٣  

 أوجه؟ ٦ األجسام اآلتية له أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

عة سلبية باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راج
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٣٤  

  أى األجسام اآلتية جميع أوجهه متساوية؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

، و تغذية راجعة سلبية باإلجابة الصحيحة 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٥  

 أى األجسام اآلتية جميع أوجهه على شكل مربع؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
بط تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترت،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٦  

  :أكمل باختيار اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 . رؤوس........ المكعب هو مجسم له 

 ١٢  - أ 

  ٦  -ب 

 ٨  -ج 

  ١٠  - د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

نصوص على املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور ال
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٧  

 . حرف....... المكعب هو مجسم له 

 ١٢  - أ 

  ٦  -ب 

 ٨  -ج 

 ١٠  - د 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

هور النصوص على املمثلة للغة اإلشارة مع ظ
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٣٨  

 . أوجه......المكعب هو مجسم له 

 ١٢  - أ 

  ٦  -ب 

 ٨  -ج 

  ١٠  - د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مع ظهور النصوص على املمثلة للغة اإلشارة 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٩  

أوجه كل منها علـى شـكل  ٦له  الذيالمجسم المنتظم ما 
 ؟ مربع يسمى

 مربع  - أ 

 مثلث  -ب 

 مكعب  -ج 

  مستطيالت متوازي  - د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

ثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو املؤ 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٠  

 : المكعب هو مجسم

 أوجه ٦له   - أ 

 جميع أوجهه متساوية  -ب 

 جميع أحرفه متساوية  -ج 

 كل ما سبق  - د 

  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  حجم المكعب و متوازي المستطيالت) : ٥(موديول 
رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 : أهداف دراسة الموديول

 :تكون قادرا على أن  نهاية هذا الموديول ينبغي أن في

 متــوازيتســتنتج القــانون الخــاص بحســاب حجــم  .١
 . المستطيالت

ــــى القــــانون الخــــاص بحســــاب حجــــم  .٢ تتعــــرف عل
ت إذا علمـت أبعـاده الثالثـة ، المسـتطيال متوازي

  أو إذا علمت مساحة قاعدته و ارتفاعه

ســتنتج القــانون الخــاص بحســاب حجــم المكعــب  ت .٣
ــــى القــــانون الخــــاص بحســــاب حجــــم ت تعــــرف عل

  . المكعب إذا علم طول حرفه 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مع ظهور النصوص  املمثلة للغة االشارة
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    البعدي/ االختبار القبلي ٢
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣

  :ي اختر اإلجابة الصحيحة مما يأت

  ــــــــانون المناســــــــب لحســــــــاب ــــــــوازيحجــــــــم مــــــــا الق  مت
 ؟المستطيالت 

 االرتفاع× طول ال  -أ 

 االرتفاع× العرض × الطول   -ب 

 االرتفاع× الطول   - ج 

  االرتفاع× محيط القاعدة   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

الجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل ا
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

  متــــــــوازيحجــــــــم مــــــــا القــــــــانون المناســــــــب لحســــــــاب 
 ؟المستطيالت 

 االرتفاع× مساحة القاعدة   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   -ب 

 االرتفاع× الطول   - ج 

  االرتفاع× العرض   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

  متــوازي مســاحة قاعــدة مــا القــانون المناســب لحســاب
 المستطيالت ؟

 الطول÷ الحجم   -أ 

 االرتفاع× الطول   -ب 

 االرتفاع÷ الحجم   - ج 

  االرتفاع× العرض   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦طار رقم تلقائيا لإل

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٦

  متـــــــوازي  مـــــــا القـــــــانون المناســـــــب لحســـــــاب ارتفـــــــاع
 المستطيالت ؟

 العرض× الطول   -أ 

 محيط القاعدة÷ لحجم ا  -ب 

 الطول÷ الحجم   - ج 

  مساحة القاعدة÷ الحجم   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

و خيتار التلميذ االجابة  على الشاشة ،
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

٧

  ؟ حجم المكعبما القانون المناسب لحساب 

 العرض× الطول   -أ 

 نفسه× نفسه × طول الحرف   -ب 

 االرتفاع× العرض   - ج 

  االرتفاع× الطول   -د 

عض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام ب  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

٨

  :عزيزى التلميذ 
مـن الدرجـة الكليـة ، واآلن ابـدا % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  موديولفى دراسة ال
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٤التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

٩

  : عزيزى التليمذ 
مـــن الدرجـــة الكليـــة واآلن عليـــك % ٩٠لقـــد حصـــلت علـــى أكثـــر مـــن 

  بدراسة الموديول التالى
  

  

  
ظهور فوري هلذا االطار عندما حيصل 

درجة من الدرجة  ٤ر من التلميذ على أكث
  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول التايل

    محتوي الموديول١٠
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١١

 :التلميذ عزيزي

 التــيســبق أن درســنا كيفيــة حســاب حجــم بعــض األجســام 
هـــــذا  فـــــيو ،  ٣متميـــــز بوحـــــدة الســـــم هندســـــيلهـــــا شـــــكل 

حسـاب  فـيتسـتخدم  التيى القوانين الموديول سنتعرف عل
  . ، و حجم المكعب المستطيالت متوازيحجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

١٢

  متوازي المستطيالتحجم 
، و حســاب حجمــه فقــام  مســتطيالت متــوازيأراد هشــام تكــوين 

 :باآلتي 

 مكعبات متجاورة ٥وضع هشام  .١

  
  
 

 صفوف ٣بتكوين  السفليكون الطبقة  .٢

 متماثلة بجوار الصف األول 

  مكعب ٢٠=  ٤×  ٥= عدد المكعبات 
  
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
لقطات الفيديو  املؤثرات، مع تزامن عرض

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

  
  

  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

ارةاالش  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٣

طبقـات و  ٣وضع فوق هـذه الطبقـة طبقتـين ليكونـوا  .٣
 المستطيالت الموضح بالشكل متوازييكون 

  
  
  
  

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

صوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور الن
  على الشاشة

١٤

   ٣×  ٤×  ٥= حجم متوازى المستطيالت 
 مكعب ٦٠= الحجم 

  : و من ذلك نستنتج أن

 االرتفاع× العرض × الطول = المستطيالت  متوازيحجم 

 االرتفاع× مساحة القاعدة = المستطيالت  متوازيحجم 

 : أن و  

 االرتفاع÷ الحجم = مساحة القاعدة 

  قاعدةمساحة ال÷ الحجم =  االرتفاع

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٥

 المكعبحجم 

ـــــوازيالمكعـــــب هـــــو  ـــــة  مت مســـــتطيالت أبعـــــاده الثالث
 متساوية

و األشــــكال الموضــــحة عبــــارة عــــن متوازيــــات مســــتطيالت ، و 
 لكن أبعادها متساوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣سم ٨= ٢× ٢×  ٢= حجم المكعب    ٣سم ٢٧=  ٣×  ٣×  ٣= حجم المكعب 

  نفسه×  نفسه×  طول الحرف= أن حجم المكعب  آي

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٦
  تدريبات

  
  

ثوان ،  ٥ي و تثبيت اإلطار ملدة ظهور فور 
  مث مسح تدرجيي

١٧

  :ي اختر اإلجابة الصحيحة مما يأت
  ؟ حجم المكعبما القانون المناسب لحساب 

 العرض× الطول   -أ 

 نفسه× نفسه × طول الحرف   -ب 

 االرتفاع× العرض   - ج 

  االرتفاع× الطول   - د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفي

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  

    
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٨

 ؟المستطيالت  متوازيحجم ما القانون المناسب لحساب  

 االرتفاع× مساحة القاعدة   -ب 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ج 

 االرتفاع× الطول   -د 

  االرتفاع× العرض   -ه 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

١٩

 متــوازي مســاحة قاعــدة المناســب لحســاب  مــا القــانون
 المستطيالت ؟

 الطول÷ الحجم   -أ 

 االرتفاع× الطول   -ب 

 االرتفاع÷ الحجم   - ج 

 االرتفاع× العرض   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ة ترتبط تقدمي تغذية راجعة اجيابي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٠

  ــــــــانون المناســــــــب لحســــــــاب ــــــــوازيحجــــــــم مــــــــا الق  مت
 ؟المستطيالت 

 االرتفاع× الطول   -أ 

 االرتفاع× العرض × الطول   -ب 

 االرتفاع× الطول   - ج 

  االرتفاع× محيط القاعدة   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
من عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزا

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢١

  
 متــــــــوازي  مـــــــا القــــــــانون المناســـــــب لحســــــــاب ارتفـــــــاع

 المستطيالت ؟

 العرض× الطول   -أ 

 محيط القاعدة÷ لحجم ا  -ب 

 الطول÷ الحجم   - ج 

 مساحة القاعدة÷ الحجم   -د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  المساحة الجانبية و الكلية ألوحه المكعب و متوازي المستطيالت:  )٦(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 : أهداف دراسة الموديول

  :فى نهاية هذا الموديول ينبغى أن تكون قادرا على أن 
تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الحانبية  .١

 ألوجه المكعب

لقانون الخاص بحساب المساحة الكلية تتعرف على ا .٢
 ألوجه المكعب

تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الحانبية  .٣
 ألوجه متوازي المستطيالت

تتعرف على القانون الخاص بحساب المساحة الكلية  .٤
  ألوجه متوازي المستطيالت

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
و املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيدي

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    البعدي/ االختبار القبلي ٢
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣

 :تي اختر اإلجابة الصحيحة مما يأ

  ـــانون المناســـب لحســـاب ـــة ألوجـــه المســـامـــا الق حة الجانبي
 ؟المكعب 

 ٦× مساحة وجه واجد   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 االرتفاع× العرض × الطول   - ج 

  ٤× مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
ة على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجاب
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

  ـــانون المناســـب لحســـاب ـــة ألوجـــه مـــا الق المســـاحة الجانبي
  ؟المستطيالت  متوازي

 االرتفاع× العرض × الطول   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 القاعدتين مساحتيمجموع   - ج 

 ٦× مساحة وجه واحد   -د 

    -أ 

هور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض ظ  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

  المســـــاحة الكليـــــة ألوجـــــه مـــــا القـــــانون المناســـــب لحســـــاب
 ؟المكعب 

 ٦× مساحة وجه واجد   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 االرتفاع× العرض × الطول   - ج 

  ٤× مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

جابة على الشاشة ، و خيتار التلميذ اال
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٦

  المســاحة الكليــة ألوجــه مــا القــانون المناســب لحســاب
 ؟ المستطيالت متوازي

 االرتفاع× العرض × الطول   - ب 

 مساحة القاعدة+ المساحة الجانبية   - ج 

 االرتفاع× محيط القاعدة   -د 

  القاعدتين مساحتيمجموع + بية المساحة الجان  -ه 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

٧

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠صلت على أقل من لقد ح

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٣التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

٨

  : عزيى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  التالى بدراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 
درجة من الدرجة الكلية ، مث  ٣على أكثر من 

  التايل يبدأ بدراسة املوديول

٩
  محتوي الموديول

  
  

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

١٠

 : التلميذ عزيزي

 زيمتــوادرسـنا مـن قبــل كيفيـة حســاب حجـم كـل مــن المكعـب و 
هـــــذا الموديـــــول ســـــنتعرف علـــــى مفهـــــوم  فـــــيو ،  المســـــتطيالت

المساحة ألوجه المكعـب مـن خـالل دراسـة المسـاحة الجانبيـة و 
الكليـــة ألوجـــه المكعـــب ، و أيضـــا دراســـة المســـاحة الجانبيـــة و 

 . المستطيالت متوازي الكلية ألوجه
  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغط التلميذ على أيقونة التايل 

١١

 مساحة أوجه المكعب: أوال 

 : لو بسطنا علبة على شكل مكعب فإننا نحصل على الشكل المبين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكل مربعأوجه متساوية كل منها على  ٦و نعلم أن للمكعب 

 مجموع مساحات األوجه الجانبية= المساحة الجانبية 

 ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية ألوجه المكعب 

  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية ألوجه المكعب 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ور النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظه
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
يديو الممثلة بلغة الف

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٢

 

 مثال

ســم ، أوجــد مســاحته الجانبيــة و  ١٠مكعــب طــول حرفــه 
 . الكلية

 ٤٠٠= ٤× )  ١٠×  ١٠= ( المســـــاحة الجانبيـــــة ألوجـــــه المكعـــــب 
 ٢سم

  ٢سم ٦٠٠= ٦× )  ١٠×  ١٠= ( المساحة الكلية ألوجه المكعب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٣

 المستطيالت متوازيالمساحة الجانبية و الكلية ألوجه 

 متـــــــوازيإليجـــــــاد المســـــــاحة الجانبيـــــــة و الكليـــــــة ألوجـــــــه 
  سم ٢سم ،  ٥سم ،  ٨مستطيالت أبعاده 

 المستطيالت لنحصل على الشكل الموضح متوازينبسط سطح  فإننا

  
  أ                                  ب              

  
  
  

            

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٤

 مساحة المستطيل أ ب ج د هيجانبية و تكون المساحة ال

 ٢سم ١١٢)=  ٢ + ٥+  ٢+  ٥( ×  ٨= مساحة المستطيل 

 محيط قاعدته× المستطيالت  متوازيارتفاع = مساحة المستطيل 

محـــــيط = المســـــتطيالت  متـــــوازيأن المســـــاحة الجانبيـــــة ألوجـــــه  أي
 االرتفاع× القاعدة 

 ٢× ) العرض + الطول = ( محيط القاعدة : مالحظة 

  مجموع مساحات= المستطيالت  متوازيالمساحة الكلية ألوجه 
 األوجه كلها 

  القاعدتين مساحتيمجموع + المساحة الجانبية = المساحة الكلية 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

    تدريبات١٥
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١٦

 :تي اختر اإلجابة الصحيحة مما يأ 

  القــــانون المســــتخدم لحســــاب المســــاحة الكليــــة ألوجــــه مــــا
 ؟ المكعب هو

 ٦× مساحة وجه واجد   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 االرتفاع× العرض × الطول   - ج 

 ٤× مساحة وجه واحد   -د 

  

باستخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  باإلجابة اخلاطئة

١٧

  القـــانون المســـتخدم لحســـاب المســـاحة الجانبيـــة ألوجـــه مـــا
 ؟المكعب 

 ٦× وجه واجد  مساحة  -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 االرتفاع× العرض × الطول   - ج 

  ٤× مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

و تغذية راجعة سلبية ترتبط الصحيحة ، 
  باإلجابة اخلاطئة

٥ 

 سم ٨

٢ ٢ ٥ 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



١٨

  ـــانون المناســـب لحســـاب ـــة ألوجـــه مـــا الق المســـاحة الجانبي
 ؟ المستطيالت متوازي

 االرتفاع× العرض × الطول   -أ 

 االرتفاع× محيط القاعدة   - ب 

 القاعدتين مساحتيمجموع   - ج 

 ٦× مساحة وجه واحد   -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزام

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  باإلجابة اخلاطئة

١٩

  مـــــا القـــــانون المناســـــب لحســـــاب المســـــاحة الكليـــــة ألوجـــــه
 متوازي المستطيالت

  االرتفاع× العرض × الطول   -أ 
  مساحة القاعدة+ احة الجانبية المس  - ب
  االرتفاع× محيط القاعدة   - ج
مجمـــــــــوع + المســـــــــاحة الجانبيـــــــــة   -د 

  مساحتي القاعدتين

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

صحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط ال
  باإلجابة اخلاطئة

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

عرض لقطات  مكان
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



  تحديد المعطيات في المسألة:  )٧(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

 أهداف دراسة الموديول١

 :أن تكون قادرا على أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

  تحــــــدد المعطيــــــات مــــــن األشــــــكال و الصــــــور و الرســــــوم
 .المسألة فيالموجودة 

 تحدد المعلومات الضرورية الالزمة لحل المسألة.  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٢
    بعدي/ االختبار القبلي 

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 
  جييمث مسح تدر 

٣
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 :مستطيالت ، فإنه يلزمنا معرفة  متوازيـ لحساب حجم  ١ـ 

 مساحة القاعدة -أ 

 محيط القاعدة - ب 

 االرتفاع - ج 

  أ ، ج مًعا -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ة ، و خيتار التلميذ االجابة على الشاش
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

  : ـ لحساب حجم مكعب فإنه يلزمنا معرفة ٢ـ 

 .المساحة الجانبية ألوجه المكعب -أ 

 . طول حرف المكعب - ب 

 . المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج 

  . مساحة القاعدة -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥
صـندوق علـى  فـييمكـن وضـعها  التـيت ـ لحسـاب عـدد المكعبـا ٣ــ 

 : مستطيالت ، فإنه يلزمنا معرفة متوازيشكل 

 طول حرف المكعب -أ 

 المستطيالت  متوازيأبعاد  - ب

 المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج

  أ ، ب معا -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

وص املمثلة للغة االشارة مع ظهور النص
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

،  ٣سم ١٥١٢مستطيالت حجمه  متوازيـ احسب مساحة قاعدة  ٤ـ ٦
 .سم  ٩وارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 .أوجد االرتفاع 

  ٣سم ٩
  سم  ٩

  سم  ١٥١٢
  سم ١٥

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
مثلة بلغة الفيديو الم

 االشارة

مكان عرض لقطات 
لة بلغة الفيديو الممث
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



،  ٣ســــم ١٥١٢مســــتطيالت حجمــــه  متــــوازيحســــب مســــاحة قاعــــدة ا٧
 .سم  ٩وارتفاعه 

 ؟ المستطيالت متوازيحجم ما 

  سم  ٩
   ٣سم ١٥١٢
  سم ١٥

  ٣سم ٢١٥

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ميذ االجابة على الشاشة ، و خيتار التل
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

ــ٨ ســم ،  ٣ـ زجاجــة صــغيرة فارغــة علــى شــكل مكعــب طــول حرفــه  ٥ـ
قرًشـا،  ٢٠ثمـن السـنتيمتر المكعـب الواحـد  عبئت بنوع من العطـور ،

  تمأل الزجاجة؟ التيفما ثمن كمية العطر 
  :اإلجابة الصحيحة مما يأتي  اختر
 ؟ثمن السنتيمتر المكعب  الواحد ما 

  .سم  ٢٠ -أ 
  .سم  ٣ - ب 
  .قرش  ٢٠  - ج 
  .قرش  ٦٠  -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

ط عليها ، و عند الصحيحة  بالضغ
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

سـم ، عبئـت  ٣ـ زجاجة صغيرة فارغة على شكل مكعب طـول حرفـه ٩
قرًشــا، فمــا  ٢٠ثمــن الســنتيمتر المكعــب الواحــد  بنــوع مــن العطــور ،

  تمأل الزجاجة؟ التيثمن كمية العطر 
 ؟طول حرف المكعب ما 

  .قرش  ٢٠  -أ 
  .سم  ٣  - ب 
  .سم  ٩  - ج 
  قروش  ٣  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠
 آلتي الموضحة أبعاده علي الرسم اـ لحساب حجم المجسم  ٦ـ 

 :كل منهما على شكل  كاآلتينقسمه إلى مجسمين  فإننا

 مكعب  -أ 

 مربع  -ب 

 مستطيالت متوازي - ج 

                                                هرم -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

١١
 :                                 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 :        ولالمستطيالت األ ما طول متوازي

   . سم ٨  -أ 
  .سم  ٤ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  .سم  ٣ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢لقائيا لإلطار رقم ت

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

الصور  مكان عرض  
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



١٢

 ؟ المستطيالت األول متوازي عرضما 

  .سم  ٢  -أ 
  .سم  ٤ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  .سم  ٧ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

عند الصحيحة  بالضغط عليها ، و 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 
١٣

 ؟ المستطيالت األول ما ارتفاع متوازي 

  .سم  ١  -أ 
  . ٢سم ١ - ب 
  . ٣سم ١  - ج 
  .سم  ٢  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

، و خيتار التلميذ االجابة على الشاشة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

و ينتقل  االجابة الصحيحة حتسب له درجة
  ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

١٤

 الثاني ؟المستطيالت  متوازي طولما 

  .سم  ٨  -أ 
  .سم  ٢  - ب 
  .سم  ١  - ج 
  . ٢سم ٢  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٥تلقائيا لإلطار رقم 

١٥

 الثاني ؟المستطيالت  متوازيعرض ما 

  .سم  ٧  -أ 
  .سم  ٢  - ب 
  .سم  ١  - ج 
  .سم  ٨  -د 

خدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باست  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٦تلقائيا لإلطار رقم 

١٦

 الثاني ؟المستطيالت  ما ارتفاع متوازي 

  .سم  ١  -أ 
  . ٢سم ٢ - ب 
  .سم  ٢   - ج 
  .سم  ٣  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٧تلقائيا لإلطار رقم 

رض لقطات مكان ع
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

رةاالشا  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



١٧
ـ الشكل المقابل عبارة عن قطعة ورق على شكل مسـتطيل أبعـدها  ٧ـ

 ١ُقطع من أركانها األربعة مربع طول ضلعه  موضحة على الرسم ،
  مستطيالت متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟       المستطيالت متوازي طولما 

                                                     .سم  ٨  -أ 
                                                     .سم  ٥  - ب 
  .سم  ١  - ج 
  . ٢سم ٥  -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

تار التلميذ االجابة على الشاشة ، و خي
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٨تلقائيا لإلطار رقم 

ــ الشــكل المقابــل عبــارة عــن قطعــة ورق علــى شــكل مســتطيل أبعــدها ١٨ ـ
 ١ُقطع من أركانها األربعة مربع طول ضلعه  موضحة على الرسم ،

  مستطيالت متوازيلتكون سم ، و تم ثنى األجزاء البارزة 
 ؟ المستطيالت متوازيعرض ما 

  .سم  ٨  -أ 
  .سم  ٥  - ب 
  .سم  ١  - ج 
  .سم  ٧ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

جابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل اال
  ١٩تلقائيا لإلطار رقم 

ــ الشــكل المقابــل عبــارة عــن قطعــة ورق علــى شــكل مســتطيل أبعــدها ١٩ ـ
 ١ُقطع من أركانها األربعة مربع طول ضلعه  موضحة على الرسم ،

  مستطيالت متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون 
 ؟ المستطيالت ما ارتفاع متوازي

  .سم  ٨ -أ 
  .سم  ٥  - ب 
  .سم  ١  - ج 
  . ٣سم ١  -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

  :عزيزى التلميذ ٢٠
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠حصلت على أقل من  لقد

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ١٥التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول
  : عزيزى التليمذ ٢١

من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 
   ديول التالىبدراسة المو 

  
ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 

درجة من الدرجة الكلية ،  ١٥أكثر من على 
  التايل مث يبدأ بدراسة املوديول

٢٢
    محتوي الموديول

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

  :عزيزي التلميذ ٢٣
يها مباشرة من عليمكن اإلجابة المسألة  فياألسئلة إن أغلب 

الصياغة اللفظية للمسألة ، أو استخالصها من الصور و الرسوم 
 و قد ُصمم هذا الموديول لتدريبك على تحديد المسألة ، فيالموجودة 

  . المعطيات كخطوة من خطوات عملية فهم وتحليل المسألة

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

  ) ١( نشاط ٢٤
تحديد المعطيات من األشكال و الصور و الرسوم الموجودة 

  بالمسألة
  

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
بلغة الفيديو الممثلة 
 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



 ) ١( مثال ٢٥

 المقابل عبارة عنالشكل 

                      مستطيالت متوازي

                     سم٦= الطول 

                                    سم  ٣= العرض 

  سم  ٥=  االرتفاع
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

نصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور ال
  على الشاشة

 ) ٢(  مثال٢٦

        الشكل المقابل عبارة عن

                                              مكعب:

   سم  ٣= طول حرفه 
  

                          

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لنصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور ا
  على الشاشة

 ) ٣( مثال٢٧

                      لى الرسمعالشكل المقابل يمثل حائط أبعاده 

                     لحساب حجمه 

                                        البد من تقسيمه إلى جسمين:
 المجسم األول عبارة عن 

 مستطيالت متوازي

 سم  ٥٨٠=  ٢٠ – ٦٠٠= الطول 

 سم  ٢٠= العرض 

  سم  ٩٠=  االرتفاع

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 مستطيالت  متوازي عبارة عن الثانيالمجسم ٢٨

 سم  ٣٥٠= الطول 

 سم ٢٠= العرض 

  سم  ٩٠=  االرتفاع
  

ر تدرجيي للنصوص باستخدام بعض ظهو   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 )٤(مثال ٢٩

  الشكل المقابل عبارة عن قطعة ورق على شكل مستطيل ، قطع
 من أركانها األربعة مربع ، و تم ثنى األجزاء البارزة  

 ومن الشكل نجد أن :

                سم ١١= ستطيل طول الم

                                          سم ٩= عرض المستطيل 
                                   المتوازيو تكون أبعاد :

 سم ٧ = ٢  - ٢ – ١١= الطول 

 سم ٥=  ٢ - ٢ - ٩= العرض

  سم ٢=  االرتفاع

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
ملؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو ا

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

 )٥(مثال ٣٠

 :الشكل المقابل في

 : هيالمعلومات الضرورية الالزمة لحساب حجم الحجر 

 حجم الماء قبل وضع الحجر 

 حجم الماء بعد وضع الحجر 

                         و من الرسم نجد أن :

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

ر مكان عرض الصو   
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

طات مكان عرض لق
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ٣سم ٢٥٠= الماء قبل وضع الحجر حجم 

  ٣سم ٣٠٠= حجم الماء بعد وضع الحجر 
٣١

    ) ١( تدريبات
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي
٣٢

  : ـ الشكل المقابل عبارة عن١ـ  

 مكعب  -أ 

                            مربع - ب 

 مستطيالت متوازي - ج 

                                         هرم -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ة راجعة اجيابية ترتبط تقدمي تغذي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٣
  =                                     طول حرف المكعب 

  .سم  ٩ -أ 
  .سم  ٦  - ب 
 . ٣سم ٢٧  - ج 

  سم  ٣  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لغة اإلشارة مع ظهور النصوص على املمثلة ل
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٤
 :ـ الشكل المقابل عبارة عن ٢ـ 

 مكعب  -أ 

                                     مربع - ب 

                      مستطيالت متوازي - ج 

                                                         هرم -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .جابة اخلاطئة ترتبط باإل

٣٥
 = الطول    -ه 

  .سم  ٥  -أ 
  .سم  ٨  - ب 
  .سم  ٣  - ج 
  . ٢سم ٥  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .تبط باإلجابة اخلاطئة تر 

٣٦
 = العرض 

  . سم  ٥  -أ 
  .سم  ٣ - ب 
  . ٢سم ٥ - ج 
  .سم  ٨  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

ة باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبي
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٧
 =االرتفاع 

  .سم  ٥  -أ 
  .سم  ٨  - ب 
  .سم  ٣ - ج 
  . ٢سم ٨ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

سلبية  باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

  اآلتيلحساب حجم المجسم  ـ ٣ـ ٣٨

 كاآلتينقسمه إلى مجسمين  فإننا

 كل منهما على شكل 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

ض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزامن عر 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

شارةاال  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

ور مكان عرض الص  
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



                                               مكعب  -أ 

 مربع    - ب 

 مستطيالت متوازي  - ج 

      هرم      -د 

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 : المستطيالت األول متوازي في٣٩

 =الطول 

  .سم  ٨  -أ 
  .سم  ٤ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  .سم  ٣ -د 

تخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باس  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٠
 =العرض 

  .سم  ٢  -أ 
  .سم  ٤ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  .سم  ٧ -د 

تخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باس  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤١
 =االرتفاع 

  .سم  ١  -أ 
  . ٢سم ١  - ب 
  . ٣سم ١ - ج 
  .سم  ٢  -د 

صوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي للن  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 :الثاني المستطيالت  متوازي في٤٢

 =الطول 

  .سم  ٨  -أ 
  .سم  ٢ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  . ٢سم ٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٣
 =العرض 

  .سم  ٧ -أ 
  .سم  ٢ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  .سم  ٨ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٤
 =االرتفاع 

  .سم  ١ -أ 
  . ٢سم ٢ - ب 
  .سم  ٢ - ج 
  .سم  ٣ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

ارة عـــن قطعـــة ورق علـــى شـــكل مســـتطيل ـ الشـــكل المقابـــل عبـــ ٤ــــ ٤٥
أبعادهــا موضــحة علــى الرســم ،ُقطــع مــن أركانهــا األربعــة مربــع طــول 

   مستطيالت  متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون  ١ضلعه 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 

مكان عرض لقطات 
بلغة  الفيديو الممثلة
 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
و الممثلة بلغة الفيدي

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 نستنتج أن 

         المستطيالت تساوى متوازي أبعاد

 =الطول 

                                               .سم  ٨ -أ 
  .سم  ٥ - ب 
  .سم  ١ - ج 
  . ٢سم ٥ -د 

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

  .بط باإلجابة اخلاطئة ترت

٤٦
 =العرض 

  .سم  ٨ -أ 
  .سم  ٥ - ب 
  .سم  ٣ - ج 
  .سم  ٧ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .باإلجابة اخلاطئة  ترتبط

 =االرتفاع ٤٧

  .سم  ٨ -أ 
  .سم  ٥ - ب 
  سم  ١ - ج 
  . ٣سم ١ -د 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
اجعة اجيابية ترتبط تقدمي تغذية ر ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 )٢(نشاط ٤٨

التعرف على المعلومات الضرورية الالزمة لحل   لمسـألة و تحديـد 
 معطياتها

  

  
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

 ) ١( مثال ٤٩

مســـتطيالت، فإنـــه  متـــوازيشـــكل لحســـاب حجـــم علبـــة طباشـــير علـــى 
 يلزمنا معرفة 

 االرتفاعالطول و العرض و 

 االرتفاع ×العرض ×  الطول= ألن الحجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

  :كالتالي و يمكن صياغة المسألة ٥٠

ســـم ، و  ٣٠مســـتطيالت طولهـــا  متـــوازيلبـــة طباشـــير علـــى شـــكل ع
 .سم ، أوجد حجم العلبة  ٩سم ، و ارتفاعها  ١٤عرضها ، 

  :كالتالي  و تكون المعطيات

  مستطيالت متوازيالعلبة على شكل 

  سم ٣٠= الطول 

  سم ١٤= العرض 

 سم ٩=  االرتفاع 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
زامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع ت

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

  من نفس المعلومات السابقة٥١
 سم  ٩=  االرتفاعسم ،  ١٤= العرض  ، سم ٣٠= الطول   

 متـــوازيالحصـــول علـــى المســـاحة الجانبيـــة ألوجـــه  يمكننـــا
 المستطيالت ألن

 االرتفاع × محيط القاعدة= المساحة الجانبية  

  ٢ ×) العرض + الطول = ( محيط القاعدة  

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

ن عرض لقطات مكا
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

عرض الصور مكان   
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الممثلة بلغة الفيديو 

 االشارة



  ) ٢( مثال ٥٢
 لحساب حجم مكعب فإنه يلزمنا معرفة طول حرفه 

 نفسه × نفسه ×طول الحرف= ألن حجم المكعب 

  :كالتالي ن صياغة المسألة و يمك

 . سم ، احسب حجمه ١٠مكعب طول حرفه 

 :كالتاليو تكون المعطيات 

 العلبة على شكل مكعب 

  سم ١٠= طول حرفه  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

  ومات السابقةمن نفس المعل٥٣
  " سم  ١٠= طول حرف المكعب "  

 يمكننا الحصول على المساحة الجانبية ألوجه المكعب

 ٤× مساحة وجه واحد =  ألن المساحة الجانبية ألوجه المكعب

  نفسه× طول الحرف =  مساحة وجه واحد

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لة للغة االشارة مع ظهور النصوص املمث
  على الشاشة

 ألوجه المكعب  الحصول على المساحة الكلية أيضا و يمكننا٥٤

  ٦× مساحة وجه واحد  =ألن المساحة الكلية ألوجه المكعب 
  ٦× طول الحرف =مساحة وجه واحد 

  
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ملمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص ا
  على الشاشة

 ) ٣( مثال ٥٥

مســتطيالت فإنــه يلزمنــا  متــوازيلحسـاب الفــرق بــين حجمــي مكعــب و 
 معرفة 

 طول حرف المكعب 

 مساحة قاعدة متوازي المستطيالت ، و ارتفاعه.  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص املم
  على الشاشة

 :كالتالي و يمكن صياغة المسألة ٥٦

ســم ، و  ٩مكعــب طــول حرفــه  حجمــيأوجــد الفــرق بــين 
  سم ١٠و ارتفاعه  ٢سم ١٠٨مستطيالت مساحة قاعدته  متوازي

 :كالتالي و تكون المعطيات :

 سم٩= طول حرف المكعب 

 ٢سم ١٠٨= المستطيالت  متوازيمساحة قاعدة 

  سم ١٠= المستطيالت  متوازيارتفاع 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 )٤( مثال ٥٧

 فــــييمكــــن وضــــعها  التــــيلحســــاب عــــدد قطــــع الصــــابون 
 :صندوق ما فإنه يلزمنا معرفة

   و أبعادهاشكل قطعة الصابون . 

  شكل الصندوق و أبعاده . 

مســـــتطيالت ، و قطعـــــة  متـــــوازيفـــــإذا كـــــان الصـــــندوق علـــــى شـــــكل 
  مستطيالت  متوازيالصابون على شكل 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

  كالتاليالمسألة  فإنه يمكن صياغة:٥٨

سـم ،  ٣٠مسـتطيالت طولـه  متـوازيصندوق علـى شـكل 
ســــم ، ُيــــراد تعبئتــــه بقطــــع مــــن  ١٥ســــم ، و ارتفاعــــه  ٢٠و عرضــــه 
ســــم ، و  ٦مســــتطيالت طولــــه  متــــوازيعلــــى شــــكل  التــــيالصــــابون 

 التـــيســـم أوجـــد عـــدد قطـــع الصـــابون  ٣ســـم ، و ارتفاعـــه  ٥عرضـــه 
  . الصندوق فييمكن تعبئتها 

  
جيي للنصوص باستخدام بعض ظهور تدر 

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
ه موضحا علي  

 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٥٩ :ي  و تكون المعطيات كالتال: 

 أبعاد الصندوق  

 . سم ١٥= سم ، االرتفاع  ٢٠= سم ، العرض  ٣٠= الطول 

 أبعاد قطعة الصابون 

  سم  ٦= الرتفاع سم ، ا ٥= سم ، العرض  ٦= الطول 
 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 ) ٥( مثال ٦٠

 متـــــوازيلحســـــاب تكـــــاليف دهـــــان صـــــندوق ســـــيارة نقـــــل علـــــى شـــــكل 
 :مستطيالت فإنه يلزمنا معرفة 

   االرتفاععرض ، و الطول ، و ال( أبعاد الصندوق ( 

   تكلفة طالء المتر المربع الواحد 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 :كالتالي و يمكن صياغة المسألة ٦١

داخل مسـتطيالت أبعـاده مـن الـ متوازيصندوق سيارة نقل على شكل 
م ، ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع  ١م  ٢.٥متر ،  ٤

  . جنيهات ، احسب تكاليف الطالء ٨منه 

 :و تكون المعطيات كالتالى

  م ١م ،  ٢.٥م ، ٤:  أبعاد الصندوق 

  جنيهات ٨= ثمن المتر المربع  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
يديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الف

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

٦٢
    )٢( تدريبات

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

٦٣
 :مستطيالت ، فإنه يلزمنا معرفة متوازيـ لحساب حجم  ١ـ 

 مساحة القاعدة -أ 

 محيط القاعدة - ب 

 االرتفاع - ج 

  أ ، ج مًعا -د 

 ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٦٤
 :ـ لحساب حجم المكعب فإنه يلزمنا معرفة  ٢ـ 

 بالمساحة الجانبية ألوجه المكع -أ 

 طول حرف المكعب - ب 

 المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج 

  مساحة القاعدة -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .باإلجابة اخلاطئة  ترتبط

 :ـ لحساب تكاليف دهان غرفة ، فإنه يلزمنا معرفة  ٣ـ ٦٥

 حجم الغرفة  -أ 

 أبعاد الغرفة - ب 

 تكلفة المتر المربع الواحد - ج 

 كل ما سبق -د 

  ب ، ج مًعا -ه 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
 املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 
سـم ، و  ٤٠طولـه  الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٤ـ ٦٦

 الـذيالمسـتطيالت  متوازيأم ،  سم ٦٠سم ، و ارتفاعه  ٢٥عرضه 
 سم  ٤٥عه ، و ارتفا ٢سم٣٦٠٠مساحة قاعدته 

  :اختر اإلجابة  الصحيحة ممل يأتي 
 . الثانيالمستطيالت  متوازيمساحة قاعدة أوجد 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
غذية راجعة اجيابية ترتبط تقدمي ت،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

لقطات  مكان عرض
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

لصور مكان عرض ا  
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  .سم  ٤٥
  . ٢سم ٣٦٠٠ 
  .سم  ٤٠ 
  . ٣سم ٣٦٠٠ 

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٦٧
 . الثانيلمستطيالت متوازي ارتفاع أوجد 

  .سم  ٦٠ -أ 
  .سم  ٤٠ - ب 
  .سم  ٢٥ - ج 
  .سم  ٤٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ظهور النصوص على  املمثلة للغة اإلشارة مع
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٦٨
 .المستطيالت األول  متوازيطول أوجد 

  .سم  ٤٥ -أ 
  .سم  ٢٠ - ب 
  .سم  ٤٠ - ج 
  . ٢سم ٢٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٦٩
 .المستطيالت  األول  متوازيعرض أوجد 

  .سم  ٤٠ -أ 
  .سم  ٢٥ - ب 
  .سم  ٤٥ - ج 
  . ٢سم ٢٥ -د 

عض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام ب  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٧٠

 .المستطيالت األول   متوازيارتفاع أوجد 

  .سم  ٤٠ -أ 
  .سم  ٢٥ - ب 
  .سم  ٤٥ - ج 
  .سم  ٦٠ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
، و  ٣سـم ١٥١٢ت حجمـهمستطيال متوازيـاحسب مساحة قاعدة ٥ـ ٧١

  سم  ٩ارتفاعه 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 . أوجد االرتفاع 

  . ٢سم ٩ -أ 
  .سم  ٩ - ب 
  . ٣سم ١٥١٢ - ج 
  .سم  ١٥ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
ابية ترتبط تقدمي تغذية راجعة اجي،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

 ؟المستطيالت  متوازيحجم ما ٧٢

  . ٢سم ٩ -أ 
  . ٣سم ١٥١٢ - ب 
  .سم  ١٥ - ج 
  . ٣سم ٢١٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  لشاشةعلى ا
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

مكان عرض لقطات الفيديو 
 الممثلة بلغة االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

شارةاال  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 



الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

٧٣
ـــ  ســـم ،ُصـــنعت منـــه  ١٢ـ مكعـــب مـــن الصلصـــال طـــول حرفـــه  ٦ـ

  سم ، أوجد عدد المكعبات ١.٥ول حرف المكعب الواحد  مكعبات

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟ب الصغير طول حرف المكعما 

  .سم  ٦ -أ 
  .سم  ١٢ - ب 
  .سم  ١.٥ - ج 
  .سم  ١٥ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  باإلجابة اخلاطئة

٧٤

 ؟ طول حرف المكعب الكبيرما 

  .سم  ٦ -أ 
  .سم  ١٢ - ب 
  .سم  ١.٥ - ج 
  .سم  ١٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
 الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط

  باإلجابة اخلاطئة
ســم ،  ٣ـ زجاجــة صــغيرة فارغــة علــى شــكل مكعــب طــول حرفــه  ٧ـــ ٧٥

قرًشـا،  ٢٠ثمـن السـنتيمتر المكعـب الواحـد  عبئت بنوع من العطـور ،
  تمأل الزجاجة؟ التيفما ثمن كمية العطر 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟ثمن السنتيمتر المكعب  الواحد ما 

  .سم  ٢٠ -أ 
  . سم  ٣ - ب 
  .قرش  ٢٠ - ج 
  .قرش  ٦٠ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  باإلجابة اخلاطئة

٧٦

 ؟طول حرف المكعب ما 

  .قرش  ٢٠ -أ 
  .سم  ٣ - ب 
  .سم  ٩ - ج 
  .قروش  ٣ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  باإلجابة اخلاطئة

      

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  تحديد المطلوب في المسألة اللفظية:  )٨(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 أهداف دراسة الموديول

 تكون قادرا على أن   أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 .المسألة اللفظية  فيتحدد المطلوب  .١

 المسألة  فيتحدد سؤاال يتناسب مع المعلومات المعطاة  .٢

  ضوء إجابتها فيألة تحدد سؤال المس .٣

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٢
  بعديال/ االختبار القبلي 

  
ثوان ،  ٥ ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة
  مث مسح تدرجيي

٣

سـم ، و ارتفاعـه  ٧سـم ، و عرضـه  ٩مسـتطيالت طولـه  متـوازيــ ١ـ
 . سم ، احسب حجمه ٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 

                      المستطيالت متوازيحجم  -أ 

                المستطيالت متوازيارتفاع  - ب 
 المستطيالت  يمتواز مساحة قاعدة  - ج 

  حجم المكعب -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤ تلقائيا لإلطار رقم

٤

ـــ   ٣ســـم١٦٢مســـتطيالت حجمـــه  متـــوازيـ أوجـــد مســـاحة قاعـــدة  ٢ـ
 .سم   ٣وارتفاعه 

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
                            المستطيالت متوازيحجم  -أ 

      المستطيالت متوازيالمساحة الجانبية ألوجه  - ب 

 المستطيالت  متوازيمساحة قاعدة  - ج 

  .طيالت المست متوازيالمساحة الكلية ألوجه  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

 . سم ٧ساحة الجانبية ألوجه مكعب طول حرفه ـ احسب الم ٣ـ 

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
  حجم المكعب -أ 
                         المساحة الكلية ألوجه المكعب - ب 

                المساحة الجانبية ألوجه المكعب - ج 
                                              كل ما سبق -د 

دام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باستخ  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

٦

ــ   ازيمتــو إنــاء علــى شــكل  فــيمــن الشــراب  ٣ســم ٣٠٠٠ـ ُصــب  ٤ـ
سـم ، أوجـد ارتفـاع الشـراب ٢٥سـم ،  ١٥  مستطيالت ، ُبعدا قاعدتـه

 . اإلناء في

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
 المستطيالت متوازيحجم  -أ 

 المستطيالت متوازيارتفاع  - ب 

 المستطيالت متوازيالمساحة الجانبية ألوجه  - ج 

  المستطيالت متوازيالمساحة الكلية ألوجه  -د 

بعض  ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ان عرض لقطات مك
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

ألبعادا  



٧

 سم ٩ـ مكعب طول حرفه  ٥ـ 

 ؟السؤال المناسب ما 

                                  جم المكعبأوجد ح -أ 
                      أوجد طول حرف المكعب - ب 

                                  أوجد عدد أوجه المكعب - ج 
  ليس شيًئا مما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ور النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظه
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

٨

سم ، و ارتفاعه  ٧سم ، و عرضه  ٩مستطيالت طوله  متوازيـ  ٦ـ 
 سم  ٤

 ؟السؤال غير المناسب ما 

  . المستطيالت ازيمتو أوجد المساحة الجانبية ألوجه  -أ 

 . المستطيالت متوازيأوجد المساحة الكلية ألوجه  - ب 

 .                   المستطيالت متوازيأوجد حجم  - ج 

  .              المستطيالت متوازيأوجد ارتفاع  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

النصوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩

 سم ١٠، و ارتفاعه  ٣سم ٢٠٠مستطيالت حجمه  متوازيـ  ٧ـ 

 ؟السؤال المناسب ما 

                           المستطيالت متوازيحجم أوجد  -أ 
                        المستطيالت متوازيارتفاع أوجد  - ب 

 .لمستطيالتا متوازيأوجد مساحة قاعدة  - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

يحة  بالضغط عليها ، و عند الصح
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠

ســـم ، ُصـــنعت منـــه  ١٢ـ مكعـــب مـــن الصلصـــال طـــول حرفـــه  ٨ــــ 
 سم ١.٥مكعبات طول حرف المكعب الواحد 

 ؟السؤال المناسب ما 

 .أوجد طول حرف المكعب الكبير  -أ 

 .  أوجد عدد المكعبات - ب 

 . لمكعب الصغيرأوجد طول حرف ا - ج 

  .كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

١١

 ٦٤جوابه  الذيسم ، ما السؤال المناسب  ٤ـ مكعب طول حرفه  ٩ـ 
 ؟ ٣سم

 أوجد طول حرف المكعب -أ 

 أوجد مساحة قاعدة المكعب - ب 

 أوجد حجم المكعب - ج 

  أوجد المساحة الجانبية ألوجه المكعب -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ارة مع ظهور النصوص املمثلة للغة االش
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

١٢

سـم ، مـا السـؤال المناسـب الـذى جوابـه  ٤ـ مكعـب طـول حرفـه  ١٠ــ 
 ؟ ٢سم ٩٦

 أوجد حجم المكعب -أ 

 يةأوجد مساحة أوجه المكعب الكل - ب 

 الجانبية أوجد مساحة أوجه المكعب - ج 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
ثلة بلغة الفيديو المم
 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

الصور مكان عرض   
 موضحا عليه 
 األبعاد



درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له   أوجد مساحة قاعدة المكعب -د 
  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

١٣

ـــ  ســـم ، و  ٣ســـم ، و عرضـــه  ٥مســـتطيالت طولـــه  متـــوازيـ  ١١ـ
 ؟ ٢سم ٣٠جوابه  الذيسم ، ما السؤال المناسب  ٢ارتفاعه 

 المستطيالت متوازيأوجد مساحة قاعدة  -أ 

  المستطيالت متوازيأوجد المساحة الجانبية ألوجه  - ب 
 المستطيالت متوازيأوجد حجم  - ج 

  بقكل ما س -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

١٤

 ٢سـم و ارتفاعـه  ٣سم و عرضـه  ٥طيالت طوله مست متوازيـ ١٢ـ 
 ؟ ٢سم ٣٢سم ، ما السؤال المناسب إذا كان الناتج 

 المستطيالت متوازيأوجد مساحة قاعدة  -أ 

 المستطيالت متوازيأوجد المساحة الجانبية ألوجه  - ب 

 المستطيالت متوازيأوجد حجم  - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزام

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٥

  :عزيزى التلميذ 
مـن الدرجـة الكليـة ، واآلن ابـدا % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  فى دراسة الموديول
  

ذا اإلطار عندما حيصل ظهور فوري هل
درجة من الدرجة  ١١التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

١٦

  : عزيزى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 
ة الكلية ، درجة من الدرج ١١على أكثر من 

  التايل مث يبدأ بدراسة املوديول

    محتوي الموديول١٧
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

١٨

يجب أن  التييعتبر فهم و تحليل المسألة الخطوة األولى 
تخطوها أثناء حل المسألة اللفظية ، و لكن معظم التالميذ ال 

و قد ُصمم لحل مباشرة ،ا فيون ؤ اهتمام و يبد أييعيرونها 
المسألة  فيهذا الموديول لتدريبك على مهارة تحديد المطلوب 

  .اللفظية  عملية فهم و تحليل المسألة في، كخطوة أساسية 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ثبيت اإلطار بالكامل ، على الشاشة ، مث ت
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

١٩
  )١(نشاط 

  المسألة اللفظية فيالمطلوب  التعرف علي
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة   

  مث مسح تدرجيي

٢٠

  ) ١(مثال 

  . سم ، احسب حجمه ٥مكعب طول حرفه 

 .المطلوب هو حساب حجم المكعب 

  .لمسألة المطلوب فى نهاية ا

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢١

 ) ٢( مثال 

 .سم  ٧احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه 

 :المطلوب ينقسم إلى جزئين 

 عب ساب المساحة الجانبية ألوجه المكح 

  حساب المساحة الكلية ألوجه المكعب 

  .بداية المسألة فيالمطلوب 
  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ض لقطات مكان عر 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢٢

 ) ٣(مثال 

ســم ،  ٦٠مسـتطيالت طولهـا   متـوازيعلبـة مـن الصـفيح علـى شـكل 
ســـم ، أوجـــد المســـاحة الكليـــة  ٢٠ســـم ، و ارتفاعهـــا  ٣٠و عرضـــها 

 .للعلبة 

  . المطلوب هو حساب المساحة الكلية للعلبة

  .وسط المسألة  فيالمطلوب 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٣

 )٤(مثال 

 ، أوجـــــد ارتفاعـــــه إذا كانـــــت ٣ســـــم ٩٠مســـــتطيالت حجمـــــه  ازيمتـــــو 
  مساحة قاعدته 

 . ٢سم ١٥

 .المستطيالت  متوازيالمطلوب هو ارتفاع 

  .المطلوب في وسط المسألة 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٤
  ) ١(  دريباتت

  
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٢٥

 ٤، و ارتفاعـه  ٢سـم ١٥٠مسـتطيالت مسـاحة قاعدتـه  متـوازيـ  ١ــ 
 . سم ، احسب حجمه

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
 المستطيالت متوازيمساحة قاعدة  -أ 

 المستطيالت متوازيارتفاع  - ب 

 المستطيالت متوازيحجم  - ج 

  ا سبقليس شيًئا مم -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٦

ــ  ــ أوجــد مســاحة قاعــدة  ٢ـ ،  ٣ســم ٥٤٠ســتطيالت حجمــه م متــوازيـ
 .سم ٩وارتفاعه 

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
 المستطيالت متوازيحجم  -أ 

 المستطيالت متوازيارتفاع  - ب 

  المستطيالت متوازيمساحة قاعدة  - ج 
  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
على  املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٧

 ٣٢ســم ،  ٦٤مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيـ صــندوق علـى شـكل  ٣ــ 
 سم  ٢٤سم ، 

ُملئ بعدد من قطع الصابون كل منها على شكل مكعـب طـول حرفـه 
 ؟ بونسم ، فما عدد قطع الصا ٨

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
 الصندوق أبعاد -أ 

 حجم الصندوق - ب 

 عدد قطع الصابون - ج 

  حجم المكعب -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

و تغذية راجعة سلبية باإلجابة الصحيحة ، 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٢٨

ــ مســتطيالت أبعــاده مــن  متــوازيســيارة نقــل علــى شــكل  صــندوقـ  ٤ـ
ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتـر ،  م ١م ،  ٢.٥م ،  ٤الداخل 

 . جنيهات ، احسب تكاليف الطالء ٨المربع منه 

  ؟المسألة  فيالمطلوب ما 
 حجم الصندوق  -أ 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ة ترتبط باإلجابة اخلاطئ

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

داألبعا  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
لغة الفيديو الممثلة ب
 االشارة



 تكاليف الطالء - ب 

 أبعاد الصندوق - ج 

 المساحة الكلية ألوجه الصندوق -د 

  

٢٩

 

 )٢( نشاط 

    ضوء المعلومات المعطاة بكل مسألة فيالتدريب على وضع أسئلة 
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣٠

 )١(مثال 

 ٩سـم ، و ارتفاعـه  ٧سم ، و عرضـه  ١٢مستطيالت طوله  متوازي
 سم

 يمكننا كتابة عدة أسئلة:

 المستطيالت متوازيـ احسب حجم  ١ـ 

 االرتفاع × العرض × الطول= ن الحجم أل

 المستطيالت متوازيـ احسب مساحة قاعدة  ٢ـ 

 العرض       ×الطول = ألن مساحة القاعدة 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣١

 المستطيالت متوازية الجانبية ألوجه ـ احسب المساح ٣ـ 

  االرتفاع ×محيط القاعدة = ألن المساحة الجانبية 

  االرتفاع ×  ٢× ) العرض + الطول =( المساحة الجانبية 
 المستطيالت متوازيـ احسب المساحة الكلية ألوجه  ٤ـ 

 مســـــــاحتيمجمـــــــوع + المســـــــاحة الجانبيـــــــة = ألن المســـــــاحة الكليـــــــة 
 القاعدتين

  

  

درجيي للنصوص باستخدام بعض ظهور ت
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣٢

 ) ٢( مثال 

 .سم  ١٢كعب طول حرفه .

 : مكننا كتابة عدة أسئلة:

 ـ احسب حجم المكعب ١ـ 

 نفسه× نفسه × طول الحرف = ألن حجم المكعب 

 المكعبـ احسب مساحة قاعدة  ٢ـ 

  نفسه ×طول الحرف=  ألن مساحة قاعدة المكعب

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣٣

 ـ احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب ٣ـ 

 ٤× د واحمساحة وجه = ألن المساحة الجانبية ألوجه المكعب

 ٤×  نفسه × طول الحرف   = المساحة الجانبية ألوجه المكعب

 ـ احسب المساحة الكلية ألوجه المكعب ٤ـ 

 ٦× مساحة وجه واحد = ألن المساحة الكلية 

  نفسه ×طول الحرف= مساحة وجه واحد 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لغة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة ل
  على الشاشة

٣٤

 ) ٣( مثال 

ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه 
 . سم ١.٥طول حرف   المكعب الواحد 

المكعب الكبير تم تقسيمه إلى عدد من المكعبات الصغيرة ، فيكون 
  .المطلوب هو حساب عدد المكعبات 

بعض  ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

  مكان عرض الصور
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٣٥

 )٤( مثال 

 ٢.٥م ،  ٤مستطيالت أبعـاده  متوازيصندوق سيارة نقل على شكل 
 م  ١م ، 

 جنيهات ٨المربع منه .ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر 

 التيب منها مساحة األوجه المعطيات أبعاد الصندوق لنحس فيمعنا 
سيتم طالؤها ، ومعنا أيضا تكلفة المتر المربع الواحد ، فيكون 

       .طالء الصندوق كامال المطلوب هو حساب  تكلفة

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣٦
                                   
    ) ٢(  تدريبات

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

٣٧

ـــ  ســـم ، و  ٤و عرضـــه .ســـم ،  ٧مســـتطيالت طولـــه  متـــوازيـ  ١ـ
  سم  ٣ارتفاعه 

 :اختر االجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟السؤال المناسب ما 

 المستطيالت  متوازيل أوجد طو  -أ 

 المستطيالت متوازيأوجد مساحة قاعدة  - ب 

 المستطيالت  متوازيأوجد ارتفاع  - ج 

  كل ما سبق -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
بة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية باإلجا

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٨

 : اختر سؤاًال آخر

 المستطيالت متوازياحسب أبعاد  -أ 

 المستطيالت متوازياحسب ارتفاع  - ب 

 المستطيالت  متوازياحسب المساحة الكلية ألوجه  - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
الفيديو  املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٣٩

 :اختر سؤاًال آخر

 المستطيالت متوازياحسب أبعاد  -أ 

 المستطيالت متوازياحسب ارتفاع  - ب 

 المستطيالت  متوازيه احسب المساحة الكلية ألوج - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤٠

 سم ٧ب طول حرفه ـ مكع٢ـ

 ؟السؤال المناسب ما 

 احسب حجم المكعب -أ 

 المستطيالت متوازياحسب المساحة الجانبية ألوجه  - ب 

 المستطيالتمتوازي احسب المساحة الكلية ألوجه  - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

صوص على املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور الن
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٤١

 سم ٥، و ارتفاعه  ٣،سم ١٠٠مستطيالت حجمه  متوازيـ  ٣ـ 

 ؟السؤال المناسب ما 

 أوجد طول متوازي المستطيالت -أ 

 أوجد عرض متوازي المستطيالت - ب 

 وازي المستطيالتأوجد ارتفاع مت - ج 

 أوجد مساحة قاعدة متوازي المستطيالت -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية  باإلجابة

  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ات مكان عرض لقط
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ات مكان عرض لقط
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



                                             

٤٢
 ) ٣( نشاط 

    إجابتهاضوء  فيتحديد سؤال المسألة 
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٤٣

 ) ١( مثال 

سـم  ٤سم ، ما السؤال المناسب إذا كان الناتج  ٢مكعب طول حرفه 
 ؟٢

 تمييز مساحة و هو ٢تمييز الناتج هو سم

 ٢سم ٤=  ٢×  ٢=و أن مساحة القاعدة 

 : السؤال المناسب هو

 .أوجد مساحة قاعدة المكعب

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٤٤

 ) ٢( مثال 

 ٨المناســب إذا كــان النــاتج ســم ، مــا الســؤال  ٢مكعــب طــول حرفــه 
 ؟ ٣سم

 ، و هو تمييز حجم ٣تمييز الناتج هو سم

 ٣سم ٨=  ٢×  ٢×  ٢= المكعب  و ألن حجم

  :السؤال المناسب هو 
 . أوجد حجم المكعب 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  ى الشاشةعل

٤٥

 ) ٣( مثال  

 ١٦ســم ، مــا الســؤال المناســب إذا كــان النــاتج  ٢مكعــب طــول حرفــه 
 ؟ ٢سم

 و هو تمييز مساحة ٢تمييز الناتج هو سم

 ٢سم ١٦=  ٤×  ٢×  ٢= و المساحة الجانبية ألوجه المكعب 

 : السؤال المناسب هو 

  .أوجد المساحة الجانبية ألوجه المكعب

  

ستخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص با
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٤٦

 ) ٤( مثال 

 ٢٤ســم ، مــا الســؤال المناســب إذا كــان النــاتج  ٢مكعــب طــول حرفــه 
 ؟ ٢سم

 و هو تمييز مساحة ٢تمييز الناتج هو سم

 ٢سم 24 = 6 × 2 × ٣= و ألن المساحة الكلية ألوجه المكعب 

 : السؤال المناسب هو

 .أوجد المساحة الكلية ألوجه المكعب 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٤٧

 )٥( مثال 

 ٢ســم ، و ارتفاعــه  ٣ســم ، و عرضــه  ٤مســتطيالت طولــه  متــوازي
 ؟ ٣سم ٢٤السؤال المناسب إذا كان الناتج  سم ، ما

 و هو تمييز حجم ٣تمييز الناتج هو سم

 ٣سم ٢٤=  ٢×  ٣× ٤= المستطيالت  متوازيو ألن حجم 

 : السؤال المناسب هو

 . المستطيالت متوازيأوجد حجم 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

االشارة مع ظهور النصوص  املمثلة للغة
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

  مكان عرض الصور
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٤٨

 ) ٦( مثال 

 ٢ســم ، و ارتفاعــه  ٣ســم ، و عرضــه  ٤مســتطيالت طولــه  متــوازي
 ؟٢سم ١٢سم ، ما السؤال المناسب إذا كان الناتج 

 ، و هو تمييز مساحة ٢تمييز الناتج هو سم

 ٢سم ١٢=  ٤×  ٣= و ألن مساحة القاعدة 

 :السؤال المناسب هو 

  . المستطيالت متوازياعدة أوجد مساحة ق

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٤٩

 ) ٧( مثال 

 ٢ســم ، و ارتفاعــه  ٣ســم ، و عرضــه  ٤مســتطيالت طولــه  متــوازي
 ؟ ٢سم ٢٨سم ، ما السؤال المناسب إذا كان الناتج 

 ، و هو تمييز  مساحة  ٢تمييز الناتج هو سم

 ٢سم ٢٨=  ٢×  ٢× )  ٣+  ٤( = و ألن المساحة الجانبية   

 :السؤال المناسب هو 

 . المستطيالت متوازيأوجد المساحة الجانبية ألوجه 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

رة مع ظهور النصوص املمثلة للغة االشا
  على الشاشة

٥٠
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة     )٣(اختبار ضمنى 

  مث مسح تدرجيي

٥١

سـم ، مـا السـؤال المناسـب إذا كـان النـاتج  ٣ـ مكعب طول حرفه  ١ـ 
 ؟ ٢سم ٩

 احسب حجم المكعب -أ 

 احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب - ب 

  احسب المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج 
  ليس شيئا مما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٥٢

سـم ، مـا السـؤال المناسـب إذا كـان النـاتج ٣ـ مكعـب طـول حرفـه  ٢ــ 
 ؟  ٣سم ٢٧

 احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب -أ 

 احسب مساحة قاعدة المكعب - ب 

 احسب حجم المكعب - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
دمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط تق،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٥٣

سـم ، مـا السـؤال المناسـب إذا كـان النـاتج ٣ـ مكعـب طـول حرفـه  ٣ــ 
 ؟  ٢سم ٣٦

 احسب المساحة الكلية ألوجه المكعب -أ 

 احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب - ب 

 احسب مساحة قاعدة المكعب - ج 

  ليس شيئا مما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٥٤

سـم ، مـا السـؤال المناسـب إذا كـان النـاتج ٣ـ مكعـب طـول حرفـه  ٤ــ 
 ؟  ٢سم٥٤

 احسب المساحة الكلية ألوجه المكعب -أ 

 احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب - ب 

 احسب مساحة قاعدة المكعب - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ص على املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصو 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

عاداألب  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

ةاالشار   

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٥٥

سم ، و ارتفاعه  ٢سم ، و عرضه  ٣مستطيالت طوله  متوازيـ  ٥ـ 
 ؟  ٣سم ٦إذا كان الناتج  المناسبسم ما السؤال  ١

 المستطيالت متوازياحسب حجم  -أ 

  المستطيالت متوازيقاعدة احسب مساحة  -ب 
 المستطيالت متوازياحسب المساحة الكلية ألوجه  - ج 

  كل ما سبق -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

ذية راجعة سلبية باإلجابة الصحيحة ، و تغ
  .ترتبط باإلجابة اخلاطئة 

٥٦

سم ، و ارتفاعه  ٢سم ، و عرضه  ٣مستطيالت طوله  متوازيـ  ٦ـ 
 ؟  ٢سم ٦إذا كان الناتج  المناسبسم ما السؤال  ١

 المستطيالت متوازياحسب حجم  -أ 

 المستطيالت متوازياحسب مساحة قاعدة  - ب 

 المستطيالت متوازياحسب المساحة الجانبية ألوجه  - ج 

 المستطيالت متوازياحسب المساحة الكلية ألوجه  -د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص على 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط ،  الشاشة

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية 
  .ة ترتبط باإلجابة اخلاطئ

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  المسألة و الالزمة للحل فيد المعلومات الناقصة يتحد:  )٩(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 : أهداف دراسة الموديول

 أن تكون قادرا على أن  ينبغينهاية هذا الموديول  في
 المسألة و الالزمة للحل فيتحدد المعلومات الناقصة 

  

ض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بع  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٢
  البعدي/ االختبار القبلي

  

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة   
  مث مسح تدرجيي

٣

لى شكل مكعب ُعبئت بنوع من العطور ـ زجاجة صغيرة فارغة ع ١ـ 
تمأل هذه  التيقرًشا ، فما ثمن كمية العطر  ٢٠الواحد  ٣، ثمن السم
  الزجاجة؟

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 المساحة الجانبية ألوجه المكعب -أ 

 طول حرف المكعب - ب 

 المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج 

  الواحد ٣ثمن السم -د 

ستخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص با  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

 ٤يالت أبعاده مستط متوازيـ سيارة نقل لها صندوق على شكل  ٢ـ 
 . م ، ُملئ بالرمل ، احسب ثمن الرمل كله ١.٢٥م ،  ٢م ، 

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 المستطيالت متوازيأبعاد  -أ 

  ثمن الرمل - ب 
 ثمن المتر المكعب من الرمل - ج 

  المستطيالت متوازيالمساحة الجانبية ألوجه  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
امن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تز 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

سم ،  ٥عرضه  الذيالمستطيالت  متوازي: ـ أيهما أكبر حجًما  ٣ـ 
 ١٦مساحة قاعدته  الذيالمستطيالت  متوازيسم ، أم  ٣و ارتفاعه 

 ؟٢سم

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 المستطيالت األول متوازيطول  -أ 

  المستطيالت األول متوازيارتفاع  - ب 
 الثانيالمستطيالت  متوازيارتفاع  - ج 

  ب ،  ج مًعا -د 
  أ ، ج مًعا -ه 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
من عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزا

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 

  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٦

سم ُصنعت منه مكعبات  ١٢ـ مكعب من الصلصال طول حرفه  ٤ـ 
 . لمكعباتصغيرة  أوجد عدد ا.

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 طول حرف المكعب الصغير -أ 

  حجم المكعب الكبير - ب 
 عدد المكعبات - ج 

  طول حرف المكعب الكبير -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
يذ االجابة على الشاشة ، و خيتار التلم

الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

٧

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

   دراسة الموديول

عندما حيصل ظهور فوري هلذا اإلطار   
من الدرجة  درجات ٣التلميذ على أقل من 

  املوديول الكلية ، مث يبدأ بدراسة

٨

  : عزيى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى

ظهور فوري هلذا االطار عندما حيصل   
من  درجات ٣التلميذ على أكثر من 

الدرجة الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول 
  التايل

ثوان ،  ٥ار ملدة ظهور فوري و تثبيت االط    محتوى الموديول٩
  مث مسح تدرجيي

١٠

ُتحل إحدى المسائل البد من  لكيعلمنا من الموديوالت السابقة أنه 
و  ، توافر كافة معطيات المسألة الضرورية و الالزمة إلتمام الحل

قد ُصمم هذا الموديول لتدريبك على  حل مسائل بها معلومات 
 كييات المسألة ناقصة ، بهدف التأكيد على أهمية توافر كافة معط

  .تتم عملية الحل 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  ويضغط التلميذ على أيقونة التايل

١١

 ) ١( مثال 

سم  ٤أبعاده  الذيت المستطيال متوازيأيهما أكبر حجًما 
 ١٦مساحة قاعته  الذيالمستطيالت  متوازيسم أم  ٧سم ،  ٥، 
 . ٢سم

  :لنعرف أيهما أكبر حجًما البد من حساب حجم كليهما

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٢

 ول يتم حسابه باستخدام القانونحجم األ

 االرتفاع  ×العرض ×الطول= الحجم 

 : يتم حسابه باستخدام القانون الثانيالمستطيالت  متوازيو حجم 

 االرتفاع ×مساحة القاعدة = الحجم 

غير مذكور بالمسألة ، و هو معلومة ناقصة وضرورية  واالرتفاع
  للحل

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو امل

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٣

 :كالتالي و تصاغ المسألة 

سم  ٤أبعاده  الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما 
 ١٦مساحة قاعته  الذيالمستطيالت  متوازيسم أم  ٧سم ،  ٥، 
 . سم ٨و ارتفاعه .،  ٢سم

  

لنصوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي ل  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

  

 ) ٢( مثال 

إناء على شكل  فيمن الشراب  ٣سم ٣٠٠٠ُصب   
 . اإلناء فيمستطيالت ، أوجد ارتفاع الشراب  متوازي

 نستخدم القانون  االرتفاعلحساب :

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
فيديو الممثلة بلغة ال

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
 الفيديو الممثلة بلغة

 االشارة



 مساحة القاعدة  ÷الحجم =  االرتفاع

المسألة  في، أما مساحة القاعدة فغير معطاة  ٣سم ٣٠٠٠= الحجم 
  . معلومة ناقصة و ضرورية للحل هيو 

  على الشاشة

١٤

 :كالتالي و تصاغ المسألة 

إناء على شكل  فيمن الشراب  ٣سم ٣٠٠٠ب   صُ 
، أوجد ارتفاع  ٢سم ٣٠٠مستطيالت ، مساحة قاعدته  متوازي

  .اإلناء  فيالشراب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٥

 ) ٣( مثال 

سيارة نقل لها صندوق على شكل متوازى مستطيالت 
جنيه ،  ١٥من الرمل .ُملئ بالرمل ، فإذا كان ثمن المتر المكعب 

 .احسب ثمن الرمل كله

  الرمل الذى يمأل الصندوق .لحساب ثمن الرمل البد من معرفة حجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٦

و لحساب الحجم البد من معرفة أبعاد الصندوق و هى الطول و 
  . العرض و اإلرتفاع ، و هى معلومة ناقصة و الزمة للحل

  
  
  
  
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ع ظهور النصوص املمثلة للغة االشارة م
  على الشاشة

١٧

 :كالتالي و تصاغ المسألة 

مستطيالت  متوازيسيارة نقل لها صندوق على شكل 
فإذا كان ثمن  األمتار،من  ١.٢٥،  ٢،  ٤أبعاده من الداخل هى 

  . احسب ثمن الرمل كله جنيه،. ١٥المتر المكعب من الرمل 
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
زامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع ت

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٨

 ) ٤( مثال 

سم ، ُعبئت  ٣زجاجة صغيرة فارغة على شكل مكعب طول حرفه 
 ؟بنوع من العطور ، ما ثمن العطر الذى يمأل الزجاجة 

  الواحد ٣لحساب ثمن العطر يلزمنا معرفة حجم المكعب وثمن السم

و هو معلومة ناقصة و الزمة  موجود،الواحد غير  ٣و ثمن السم
  . للحل

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

١٩

 : و تصاغ المسألة كالتالى

 ٣زجاجة صغيرة فارغة على شكل مكعب طول حرفه 
فما .قرًشا،  ٢٠الواحد  ٣من العطور ، ثمن السمسم ، ُعبئت بنوع 

  ثمن كمية العطر التى تمأل الزجاجة
  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

٢٠
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة     تدريبات

  رجييمث مسح تد

  

 ٣ سم ١٥١٢ـ احسب مساحة قاعدة متوازى مستطيالت حجمه  ١ـ 
. 

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 حجم متوازى المستطيالت -أ 

 المساحة الكلية ألوجه متوازى المستطيالت - ب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو املؤثر 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

داألبعا  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 المستطيالت متوازيارتفاع  - ج 

  مساحة قاعدة متوازى المستطيالت -د 
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٢١

 ٥سم ،  ٤أبعاده  الذيالمستطيالت  متوازي :حجًماـ أيهما أكبر  ٢ـ 
 سم؟ ٨ارتفاعه  الذيالمستطيالت  توازيمسم ، أم  ٧سم ، 

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 أبعاد متوازى المستطيالت  -أ 

 مساحة قاعدة متوازى المستطيالت األول - ب 

 ارتفاع متوازى المستطيالت - ج 

   الثانيالمستطيالت  متوازيمساحة قاعدة  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
قطات الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض ل

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٢٢

سم ،  ٢ـ زجاجة صغيرة فارغة على شكل مكعب طول حرفه  ٣ـ 
 تمأل الزجاجة ؟ يالتُعبئت بنوع من العطور ، فما ثمن كمية العطر 

 ؟المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ما 

 المساحة الجانبية ألوجه المكعب -أ 

 طول حرف المكعب - ب 

 المساحة الكلية ألوجه المكعب - ج 

  الواحد ٣ثمن السم -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  الشاشةعلى 

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

عرض الصور مكان   
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  تحديد القانون المناسب لحل المسألة:  )١٠( موديول
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 أهداف دراسة الموديول

 في نهاية هذا الموديول ينبغي أن تكون قادرا على أن 

 تحدد القانون المناسب لحل المسألة  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    بعدي/ االختبار القبلي ٢
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣

سم ، و ارتفاعه  ٧سم ، و عرضه  ٩ـ متوازي مستطيالت طوله ١ـ 
 سم ، احسب حجمه. ٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع ×العرض × الطول = الحجم   -أ 

 نفسه ×نفسه × طول الحرف= الحجم   - ب 

 ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   - ج 

  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

 احسب حجمه.سم ،  ٧ـ مكعب طول حرفه  ٢ـ 

  :حة مما يأتى اختر اإلجابة الصحي
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع× العرض  ×الطول = الحجم   -أ 

 نفسه ×نفسه× طول الحرف = الحجم   - ب 

 ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   - ج 

  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
يو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيد

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

ـ احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه  ٣ـ 
 سم ١٢

  :تى اختر اإلجابة الصحيحة مما يأ
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   -أ 

 االرتفاع  ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ب 

 ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   - ج 

  نفسه  × نفسه× طول الحرف = المساحة الجانبية   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزامن 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

٦

ـ احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه  ٣ـ 
 سم ١٢

  :الصحيحة مما يأتى  اختر اإلجابة
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع  ×محيط القاعدة = المساحة الكلية   -أ 

  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية   - ب 
 نفسه× نفسه  ×طول الحرف= المساحة الكلية   - ج 

  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
زامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع ت

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٧تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

رض لقطات مكان ع
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٧

، و  ٣سم١٥١٢ـ احسب مساحة قاعدة متوازى مستطيالت حجمه٤ـ 
 سم  ٩ارتفاعه 

  :تر اإلجابة الصحيحة مما يأتى اخ
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم   -أ 

 االرتفاع  ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ب 

 مساحة القاعدة ÷الحجم = االرتفاع   - ج 

  االرتفاع ÷الحجم = مساحة القاعدة   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
امن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تز 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

٨

،ومساحة ٣سم ٩٠ـ ما ارتفاع متوازي المستطيالت الذي حجمه٥ـ 
                 ؟   ٢سم١٥قاعدته

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم   -أ 

 االرتفاع  ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ب 

 مساحة القاعدة ÷الحجم = االرتفاع   - ج 

  االرتفاع÷ الحجم = مساحة القاعدة   -د 

بعض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩

موضحة ـ أوجد المساحة الجانبية ألوجه متوازى المستطيالت ال٦ـ
 أبعاده على الشكل 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 نفسه      × نفسه  × طول الحرف = الحجم   -أ 

 االرتفاع  × محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ب 

االرتفاع             × محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ج 
  ٤× وجه واحد  مساحة= المساحة الجانبية   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠

  :إلجابة الصحيحة مما يأتى اختر ا
 ما القانون المناسب لحساب محيط القاعدة ؟      

 العرض          × الطول = محيط القاعدة   -أ 

                             ٤× الطول = محيط القاعدة   - ب 
 ٢× ] العرض + الطول = [ محيط القاعدة   - ج 

  ٤+ الطول = محيط القاعدة   -د 

خدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باست  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

١١

ت الموضحة ـ احسب المساحة الكلية ألوجه متوازى المستطيال٧ـ 
 أبعاده على الشكل                                            

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة  ؟                 

                 ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية   -أ 
  ٢× ] العرض + الطول = [ المساحة الكلية   - ب 

مجموع مساحتي + المساحة الجانبية = الكلية  المساحة  - ج 
 القاعدتين

  العرض ×الطول = المساحة الكلية   -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

د الصحيحة  بالضغط عليها ، و عن
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

١٢
ـ احسب المساحة الكلية ألوجه متوازى المستطيالت الموضحة ٨ـ

 أبعاده على الشكل                                            

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

ألبعادا  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع ×الطول = احد مساحة وجه و   -أ 

 العرض ×الطول = مساحة وجه واحد   - ب 

 العرض+ الطول = مساحة وجه واحد   - ج 

  االرتفاع+ الطول = مساحة وجه واحد   -د 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
الجابة على الشاشة ، و خيتار التلميذ ا

الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

١٣

  :عزيزى التلميذ 
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٩التلميذ على أقل من 

  ديولالكلية ، مث يبدأ بدراسة املو 

١٤

  : عزيى التليمذ 
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى 
  

ظهور فوري هلذا االطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٩التلميذ على أكثر من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول التايل

    محتوي الموديول١٥
ثوان ،  ٥دة ظهور فوري و تثبيت اإلطار مل
  مث مسح تدرجيي

١٦

 :أهمية دراسة الموديول  

يعد تحديد القانون خطوة أساسية فى حل المسألة ، ألنك بعد التعرف 
على المعطيات ، و تحديد المطلوب فى المسألة ال بد من تحديد 

العملية التى ستستخدمها فى حل المسألة ، و تحديد هذه العملية يتم 
  ب فى ضوء المعطيات و المطلوبمن خالل القانون المناس

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغط التلميذ على أيقونة التايل 

١٧

 ) ١( مثال 

 .سم  ٩احسب حجم مكعب طول حرفه 

 .سم  ٩= يات هى طول حرف المكعب المعط

 .المطلوب هو حساب حجم المكعب 

 :القانون المناسب لحساب حجم المكعب هو 

 نفسه ×نفسه× طول الحرف = حجم المكعب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٨

 ) ٢( مثال 

سم ، و  ٧سم ، و عرضه  ٨احسب حجم متوازي مستطيالت طوله 
 . سم  ٣ارتفاعه 

 :معطيات المسألة هي 

 سم ٣= سم ، االرتفاع  ٧= سم ، العرض  ٨= الطول 

 .المطلوب هو حساب حجم متوازي المستطيالت 

 و القانون المناسب لحساب الحجم هو 

  االرتفاع ×العرض × الطول = الحجم 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٩

 ) ٣( مثال 

، و  ٢سم ١٥٠قاعدته .احسب حجم متوازي مستطيالت مساحة 
 سم  ٤ارتفاعه 

 :معطيات المسألة هي 

 سم ٤= ، االرتفاع  ٢سم ١٥٠= مساحة القاعدة 

 المطلوب هو حساب حجم متوازي المستطيالت

 :القانون المناسب لحساب الحجم هو 

  االرتفاع ×مساحة القاعدة = الحجم 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

الشارةا  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
ضحا عليه مو   

 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



٢٠

 ) ٤( مثال 

احسب المساحة الجانبية ألوجه المكعب  سم ، ٦مكعب طول حرفه 
 :عطيات المسألة هى .

 سم ٦= طول حرف المكعب .

 .المطلوب هو حساب المساحة الجانبية ألوجه المكعب 

 :القانون المناسب لذلك هو 

  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
لفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ا

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

٢١

  ) ٥( مثال 
 .سم ، احسب المساحة الكلية ألوجه المكعب  ٦مكعب طول حرفه 

 :معطيات المسألة هى 

 سم ٦= طول حرف المكعب 

 ألوجه المكعب .المطلوب هو حساب المساحة الكلية 

 :القانون المناسب هو

 ٦× ه واحد مساحة وج= المساحة الكلية 

  نفسه  ×طول الحرف= مساحة وجه واحد 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٢

 ) ٦( مثال 

، و  ٣سم ١٢٨حجمه .احسب مساحة قاعدة متوازي مستطيالت 
 سم  ٨ارتفاعه 

 :معطيات المسألة هي 

 ٣سم ١٢٨= الحجم 

 سم ٨= االرتفاع 

 المطلوب هو حساب مساحة قاعدة متوازي المستطيالت

 :القانون المناسب لحساب مساحة القاعدة هو 

  االرتفاع ÷ الحجم = مساحة القاعدة 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة للغ
  على الشاشة

٢٣

 ) ٧( مثال 

، و مساحة  ٣سم١٤٠ما ارتفاع متوازي المستطيالت الذي حجمه 
 .٢سم ٢٠قاعدته 

 :معطيات المسألة هي 

 ٣سم ١٤٠= الحجم 

 سم ٢٠= مساحة القاعدة 

 .المطلوب هو ارتفاع متوازي المستطيالت 

 القانون المناسب لحساب االرتفاع هو

 مساحة القاعدة ÷الحجم = ع االرتفا

 القانون المناسب لحساب االرتفاع هو

  مساحة القاعدة ÷الحجم = االرتفاع 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الممثلة بلغة الفيديو 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٢٤

 ) ٨( مثال 

 ٩ألوجه متوازي مستطيالت طوله احسب المساحة الجانبية و الكلية 
 سم  ٣سم ، و ارتفاعه . ٧سم ، و عرضه 

 معطيات المسألة هى :

 سم  ٣= سم ، و االرتفاع  ٧= سم ، والعرض  ٩= الطول 

 المطلوب هو 

 ـ أ ـ المساحة الجانبية ألوجه متوازي المستطيالت

  ـ ب ـ المساحة الكلية ألوجه متوازي المستطيالت

  

نصوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي لل
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٢٥

 القانون المناسب لحساب المساحة الجانبية 

 االرتفاع ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية 

 ٢× ] العرض + الطول = [ محيط القاعدة 

 كليةالقانون المناسب لحساب المساحة ال

 مجموع مساحتي القاعدتين+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية 

  العرض ×الطول = مساحة القاعدة 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

    تدريبات٢٦
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٢٧

 .سم ، احسب حجمه  ٧ـ  مكعب طول حرفه  ١ـ 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية ألوجه المكعب   -أ 
٤ 

 نفسه ×نفسه ×طول الحرف = حجم المكعب   - ب 

 ٦× احد مساحة وجه و = المساحة الكلية ألوجه المكعب   - ج 

  نفسه× طول الحرف = مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

   .باإلجابة اخلاطئة 

٢٨

 سم  ٥ـ احسب المساحة الجانبية ألوجه مكعب طول حرفه  ٢ـ 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

×  مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية ألوجه المكعب   -أ 
٤ 

 نفسه ×نفسه  ×طول الحرف = حجم المكعب   - ب 

 ٦×  مساحة وجه واحد= المساحة الكلية ألوجه المكعب   - ج 

  نفسه× طول الحرف = مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

٢٩

 . سم  ٤ـ احسب المساحة الكلية ألوجه مكعب طول حرفه  ٣ـ 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية ألوجه المكعب   -أ 
٤ 

 نفسه× نفسه  × طول الحرف = حجم المكعب   - ب 

 ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية ألوجه المكعب   - ج 

  نفسه× طول الحرف = مساحة وجه واحد   -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

لقطات مكان عرض 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٣٠

سم ، و ارتفاعه  ٦سم ، و عرضه  ٧ـ متوازي مستطيالت طوله ٤ـ 
 .سم ، احسب حجمه  ٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 نفسه ×نفسه ×طول الحرف = الحجم 

 مساحة القاعدة ÷ الحجم = االرتفاع 

 االرتفاع ÷الحجم= مساحة القاعدة  

  االرتفاع× رض الع× الطول = الحجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

٣١

، و  ٣سم١٢٨ وازي مستطيالت حجمهـ احسب مساحة قاعدة مت٥ـ 
 .سم  ٨ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع× مساحة القاعدة = الحجم   -أ 

 مساحة القاعدة÷ الحجم = االرتفاع   - ب 

 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم   - ج 

  االرتفاع ×الحجم = مساحة القاعدة   -د 

للنصوص باستخدام بعض  ظهور تدرجيي  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

٣٢

و  ، ٣سم ٩٠ـ ما ارتفاع متوازي المستطيالت الذي حجمه  ٦ـ 
 ؟٢سم ١٠مساحة قاعدته 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع ×مساحة القاعدة = الحجم 

 مساحة القاعدة× الحجم = االرتفاع 

 االرتفاع× العرض  ×الطول = الحجم 

  االرتفاع ×الحجم = مساحة القاعدة 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

٣٣

سم  ٩ـ أوجد المساحة الجانبية ألوجه متوازي مستطيالت طوله  ٧ـ 
 . سم  ٣، و ارتفاعه  سم ٧، و عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع × العرض  ×الطول = الحجم   -أ 

  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   - ب 

 االرتفاع ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ج 

  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية   -د 

صوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي للن  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

٣٤

م ، س ٩ـ أوجد المساحة الكلية ألوجه متوازى مستطيالت طوله  ٨ـ 
 .سم  ٣سم ، و ارتفاعه  ٧و عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ما القانون المناسب لحل المسألة ؟

 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم   -أ 

مجموع مساحتي + المساحة الجانبية = المساحة الكلية   - ب 
 القاعدتين

 االرتفاع × محيط القاعدة = المساحة الجانبية   - ج 

   ٦× حة وجه واحد مسا= المساحة الكلية   -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

ارةاالش  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

ور مكان عرض الص  
 موضحا عليه 
 األبعاد



  كتابة الجملة العددية  و اجراء العمليات الحسابية :  )١١(موديول
  و إيجاد ناتج المسألة 

قم ر 
  وصف اإلطار  الجانب المرئى  االطار

 : أهداف دراسة الموديول١

 :تكون قادرا على أن  أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 .تعبر عن المسألة بجملة رياضية مناسبة  )١

 ة المتضمنة بالجمل الرياضية تجري العمليات الحسابي  )٢

  . توجد ناتج المسألة   )٣

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة     البعدي/  االختبار القبلي٢
  مث مسح تدرجيي

سم ، و ارتفاعه  ٧سم ، و عرضه  ٩مستطيالت طوله  متوازيـ  ١ـ ٣
 . سم ، احسب حجمه ٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

  ٧+  ٣+  ٩ -أ 

  ٧×  ٣×  ٩ - ب 

  ٧× )  ٣+  ٩(  - ج 

  ٧+  ٢×  ) ٣+  ٩(  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

 ٣سم ، و ارتفاعه  ٧سم ، و عرضه  ٩طوله  مستطيالت متوازي٤
  . سم ، احسب حجمه

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ٧×  ٣×  ٩حاصل ضرب ما 

 ١٩٨ -أ 

 ١٤٩ - ب 

 ١٨٩ - ج 

 ٤٤٩ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

التلميذ االجابة  على الشاشة ، و خيتار
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

 ٣سم ، و ارتفاعه  ٧سم ، و عرضه  ٩مستطيالت طوله  متوازي٥
  . سم ، احسب حجمه

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟المستطيالت  متوازيحجم ما 

 سم ١٨٩ -أ 

 ٣سم ١٨٩ - ب 

 ٢سم ١٨٩ - ج 

  ٣م ١٨٩ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

 سم ، احسب حجمه  ٧ب طول حرفه ـ مكع ٢ـ ٦

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

  ٤×  ٧ -أ 

 ٦×  ٧×  ٧ - ب 

  ٧×  ٧×  ٧ - ج 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ة ، و خيتار التلميذ االجابة على الشاش
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

ان عرض لقطات مك
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
ليه موضحا ع  
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  ٧تلقائيا لإلطار رقم   ٤×  ٧×  ٧ -د 
 سم ، احسب حجمه  ٧مكعب طول حرفه ٧

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ٧×  ٧×  ٧حاصل ضرب ما 

 ١٤١ -أ 

 ٢٤٢ - ب 

 ٤٣٤ - ج 

  ٣٤٣ -د 

 ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
   ٨ تلقائيا لإلطار رقم

 سم ، احسب حجمه  ٧مكعب طول حرفه ٨

  :ما يأتى اختر اإلجابة الصحيحة م
 ؟حجم المكعب ما 

 ٣سم ٣٤٣ -أ 

 ٢سم ٣٤٣ - ب 

 ٣م ٣٤٣ - ج 

  سم ٣٤٣ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

رجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له د
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه  ـ ٣ـ ٩
 . سم ١٢

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟الجملة العددية المناسبة لحساب المساحة الجانبية ما 

  ١٢×  ١٢×  ١٢ -أ 

 ٦×  ١٢×  ١٢ - ب 

   ٤×  ١٢ - ج 
   ٤×  ١٢×  ١٢ -د 

تخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باس  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

  سم ١٢حرفه  احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول١٠

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ الجملة العددية المناسبة لحساب المساحة الكليةما 

   ١٢×  ١٢×  ١٢ -أ 
  ٦×  ١٢×  ١٢ - ب 

 ٤×  ١٢ - ج 

  ٤×  ١٢×  ١٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

اشة ، و خيتار التلميذ االجابة على الش
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

 سم ١٢احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه ١١
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 

 ؟ ٤×  ١٢×  ١٢حاصل ضرب ما .

 ١٤٤ -أ 

 ٨٦٤ - ب 

 ٥٧٦ - ج 

   ٤٤١ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
و الممثلة بلغة الفيدي

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

طات مكان عرض لق
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  سم ١٢و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه احسب المساحة الجانبية ١٢

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ٦×  ١٢×  ١٢حاصل ضرب  ما 

 ١٤٤ -أ 

 ٨٦٤ - ب 

 ٥٧٦ - ج 

   ٤٤١ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
 على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

  سم ١٢احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكعب طول حرفه ١٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 . المساحة الجانبيةأوجد 

 ٣سم ٥٧٦ -أ 

 ٢سم ٥٧٦ - ب 

 سم ٥٧٦ - ج 

  ٣م ٥٧٦ -د 

ص باستخدام بعض ظهور تدرجيي للنصو   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

  سم ١٢ب طول حرفه احسب المساحة الجانبية و الكلية ألوجه مكع١٤

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .المساحة الكلية أوجد 

 سم ٨٦٤ -أ 

 ٨٦٤ - ب 

 ٣سم ٨٦٤ - ج 

  ٢سم٨٦٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

غط عليها ، و عند الصحيحة  بالض
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١٥تلقائيا لإلطار رقم 
سم ،  ٩، و ارتفاعه  ٣سم ١٥١٢مستطيالت حجمه  متوازيـ  ٣ـ ١٥

 .أوجد مساحة قاعدته

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

 ٩+   ١٥١٢ -أ 

 ٩×  ١٥١٢ - ب 

 ٩÷  ١٥١٢ - ج 

  ٩  - ١٥١٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٦تلقائيا لإلطار رقم 

سم ، أوجد  ٩، و ارتفاعه  ٣سم ١٥١٢ت حجمه مستطيال متوازي١٦
 .مساحة قاعدته

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟  ٩÷  ١٥١٢ناتج ما 

 ١٦٨ -أ 

 ١٨٦ - ب 

 ٧٢ - ج 

  ٨٦١ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

ميذ االجابة على الشاشة ، و خيتار التل
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٧تلقائيا لإلطار رقم 

سم ، أوجد  ٩، و ارتفاعه  ٣سم ١٥١٢مستطيالت حجمه  متوازي١٧
 .مساحة قاعدته

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .مساحة القاعدة  أوجد 

 ٣سم ١٦٨ -أ 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

شارةاال  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ٣م ١٦٨ - ب 

 ٢سم ١٦٨ - ج 

  ٢م ١٦٨ -د 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٨تلقائيا لإلطار رقم 

، ومساحة  ٣سم ٩٠مستطيالت حجمه زيمتواـ أوجد ارتفاع  ٤ـ ١٨
 ٢سم ١٥قاعدته 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

  ١٥÷  ٩٠ -أ 

 ١٥ - ٩٠ - ب 

 ١٥×  ٩٠ - ج 

  ١٥+  ٩٠ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

صوص املمثلة للغة االشارة مع ظهور الن
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٩تلقائيا لإلطار رقم 

، ومساحة قاعدته  ٣سم ٩٠مستطيالت حجمه متوازيأوجد ارتفاع ١٩
 ٢سم ١٥

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ١٥÷  ٩٠ناتج ما 

  ١٣٥ -أ 

 ٦ - ب 

 ٩ - ج 

  ٨ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٠تلقائيا لإلطار رقم 

، ومساحة قاعدته  ٣سم ٩٠مستطيالت حجمه متوازيـ أوجد ارتفاع ٢٠
 ٢سم ١٥

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ االرتفاعما 

 ٣م ٦ -أ 

 سم ٦ - ب 

 ٣سم ٦ - ج 

  ٣سم ٦ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢١تلقائيا لإلطار رقم 

ـ الشكل المقابل عبارة عن قطعة ورق على شكل مستطيل  ٥ـ ٢١
ُقطع من أركانها األربعة مربع طول  أبعدها موضحة على الرسم ،

الت ، مستطي متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون ٢ضلعه 
 .أوجد حجمه

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

                                                  ٥×  ٧ -أ 
                             ٢×  ٧ - ب 

 ١×  ٢×  ٣ - ج 

                                             ٢×  ٣×  ٥ -د 

هـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض ظ  
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٢تلقائيا لإلطار رقم 

عة ورق على شكل مستطيل أبعدها لشكل المقابل عبارة عن قط٢٢
ُقطع من أركانها األربعة مربع طول ضلعه  موضحة على الرسم ،

مستطيالت ، أوجد  متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون ٢
 .حجمه

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ١×  ٢×  ٣حاصل ضرب ما 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
ات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو املــؤثر 

املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
مثلة بلغة الفيديو الم

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ٤ -أ 

 ٦ - ب 

 ٧ - ج 

  ٨ -د 

  ٢٣تلقائيا لإلطار رقم 

لشكل المقابل عبارة عن قطعة ورق على شكل مستطيل أبعدها ٢٣
ُقطع من أركانها األربعة مربع طول ضلعه  ى الرسم ،موضحة عل

مستطيالت ، أوجد  متوازيسم ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون ٢
 .حجمه

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .الحجم أوجد 

 ٢سم ٦ -أ 

 سم ٦ - ب 

 ٣م٦ - ج 

  ٣سم ٦ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 

ثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص املم
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٤تلقائيا لإلطار رقم 

 ٥ـ احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله  ٦ـ ٢٤
 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤سم ، و عرضه 

  :اإلجابة الصحيحة مما يأتى  اختر
 ؟العددية المناسبة لحساب محيط القاعدة  الجملةما 

 ٤×  ٥ -أ 

 ٦×  ٤ - ب 

 ٢×  ) ٤+  ٥(  - ج 

   )٤+  ٥(  -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
 علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة

الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٥تلقائيا لإلطار رقم 

سم ، و  ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله ٢٥
 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .بية العددية المناسبة لحساب المساحة الجان الجملةما 

  ٦×  ٤×  ٥ -أ 

  ٦×  ٢× )  ٤+  ٥(  - ب 

  ٤×  ٤×  ٥ - ج 

   ٦×  ٤+  ٥ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 

درجة و ينتقل  االجابة الصحيحة حتسب له
  ٢٦تلقائيا لإلطار رقم 

سم ، و  ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله ٢٦
 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟  ٢× )  ٤+  ٥( ناتج ما 

 ٨١ -أ 

 ١٨ - ب 

 ٤٠ - ج 

  ٣٠ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
الفيــديو  املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات

املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٧تلقائيا لإلطار رقم 
سم ، و  ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله ٢٧

 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 . محيط القاعدةأوجد 

 ٣سم ١٨ -أ 

 ٣م ١٨ - ب 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
لفيديو الممثلة بلغة ا

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

رض لقطات مكان ع
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 سم ١٨ - ج 

  ٢سم ١٨ -د 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٨تلقائيا لإلطار رقم 
سم ، و  ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله ٢٨

 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟  ٦×  ٢× )  ٤+  ٥( ناتج ما 

 ٨٠١ -أ 

 ١٠٨ - ب 

 ٢٤٠ - ج 

  ٧٢ -د 

ض ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــ  
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 
علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ االجابـــــة 
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٩تلقائيا لإلطار رقم 

، و  سم ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه متوازى مستطيالت طوله ٢٩
 . سم ٦سم ، وارتفاعه  ٤عرضه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 . المساحة الجانبيةأوجد 

 ١٠٨ -أ 

 ٣سم ١٠٨ - ب 

 سم ١٠٨ - ج 

  ٢سم ١٠٨ -د 

ظهـــور تـــدرجيي للنصـــوص باســـتخدام بعـــض   
املــؤثرات، مــع تــزامن عــرض لقطــات الفيــديو 
املمثلــــة للغــــة االشــــارة مــــع ظهــــور النصــــوص 

جابـــــة علـــــى الشاشـــــة ، و خيتـــــار التلميـــــذ اال
الصـــــــــحيحة  بالضـــــــــغط عليهـــــــــا ، و عنـــــــــد 

  االجابة الصحيحة حتسب له درجة 

  :عزيزى التلميذ ٣٠
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل   
درجة من الدرجة  ٢٤التلميذ على أقل من 

  ولالكلية ، مث يبدأ بدراسة املودي
٣١

  : ى التليمذ ز عزي
من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى

  
ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 

درجة من الدرجة  ٢٤التلميذ على أقل من 
  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

،  ثوان ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة     محتوي الموديول٣٢
  مث مسح تدرجيي

ترجمة األلفاظ المتضمنة بالمسألة  فيبعض التالميذ يجدون صعوبة ٣٣
إلـــى جمـــل رياضـــية مناســـبة ، بـــل انهـــم ال يحـــاولون فهـــم المســـألة أو 

عملية رياضـية تبـدو أكثـر مالءمـة  أيوضع خطة لحلها،بل يطبقون 
، ولتالفـــى هـــذه األخطـــاء ُصـــمم هـــذا  المســـألة فـــيلألعـــداد المعطـــاة 

المسألة بجملة رياضـية مناسـبة ،  نالتعبير ع ديول لتدريبك علىالمو 
  . ناتج المسألة إيجادالعمليات الحسابية ، و  إجراءو 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .يضغط التلميذ على أيقونة التايل و 

 ) ١( مثال ٣٤

 .سم ٩احسب حجم مكعب طول حرفه 

 نفسه  ×نفسه  ×طول الحرف= حجم المكعب 

 ٣سم ٧٢٩=  ٩×  ٩×  ٩= حجم المكعب 

  .٣الحظ أن تمييز الحجم هو سم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

غة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة لل
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ن عرض الصور مكا  
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة



 ) ٢( مثال ٣٥

سم ،  ٧سم ، و عرضه  ٨مستطيالت طوله  متوازياحسب حجم 
 . سم ٣وارتفاعه 

 الرتفاع×  العرض× الطول = المستطيالت  متوازيحجم 

   ٣سم ١٦٨=٣×  ٧×  ٨= المستطيالت  متوازيحجم 
 . ٣الحظ أن تمييز الحجم هو سم

  

نصوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي لل  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

  )  ٣ (مثال ٣٦
 . سم ٦احسب المساحة الجانبية ألوجه مكعب طول حرفه 

 ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية 

 نفسه ×طول الحرف = مساحة وجه واحد 

   ٢سم ٣٦=  ٦×  ٦ =مساحة وجه واحد 

  ٢سم ١٤٤=  ٤×  ٣٦= المساحة الجانبية 

  .٢الحظ أن متييز املساحة هو سم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 ) ٤( مثال ٣٧

 سم ٦ه احسب المساحة الكلية ألوجه مكعب طول حرف

  ٦×  مساحة وجه واحد= المساحة الكلية ألوجه المكعب 

 نفسه ×طول الحرف = مساحة وجه واحد 

  ٢سم ٣٦=  ٦×  ٦= مساحة وجه واحد 
  ٢سم ٢١٦=  ٦×  ٣٦= المساحة الكلية 

  .٢الحظ أن متييز املساحة هو سم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
ديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفي

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

 )٥( مثال ٣٨

الشكل المقابل عبارة عن قطعة ورق على شكل مستطيل ، قطع من 
 متوازيأركانها األربعة مربع ، و تم ثنى األجزاء البارزة لتكون 

 مستطيالت 

 :                                            المتوازيو تكون أبعاد 
 سم ٢

 سم ٧= ٢ - ٢ - ١١= الطول 

          سم ٥=  ٢ - ٢ - ٩= العرض

                                           سم ٢=  االرتفاع

 االرتفاع ×العرض  ×الطول = المستطيالت  متوازيحجم 

 ٣سم ٧٠=  ٢×  ٥×  ٧= الحجم 

  .٣الحظ أن تمييز الحجم هو سم

ستخدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص با  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 ) ٦( مثال ٣٩

     .          من الشكل المقابل ، أوجد حجم الحجر

  
حجم الماء قبل  -حجم الماء بعد وضع الحجر = حجم الحجر 
 وضع الحجر

 ٣سم ٥٠=  ٢٥٠ - ٣٠٠= حجم الحجر 

  ٣أن تمييز الحجم هو سمالحظ 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ) ٧( مثال ٤٠

، و ٣سم ١٢٨مستطيالت حجمه  متوازياحسب مساحة قاعدة 
 سم  ٨ارتفاعه 

 االرتفاع÷ الحجم = مساحة القاعدة 

 ٢سم ١٦=  ٨÷  ١٢٨= القاعدة  مساحة

  .٢الحظ أن تمييز المساحة هو سم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 ) ٨( مثال ٤١

، و مساحة  ٣سم ١٤٠حجمه  الذيالمستطيالت  متوازيما ارتفاع 
 ؟٢سم ٢٠قاعدته 

 مساحة القاعدة  ÷ الحجم =  االرتفاع

 سم  ٧=  ٢٠÷  ١٤٠=  االرتفاع

  . هو سم االرتفاعالحظ أن تمييز 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 تدريبات٤٢
ثوان ،  ٥ملدة ظهور فوري و تثبيت اإلطار   

  مث مسح تدرجيي
 :فى الشكل المقابل ٤٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ الجملة العددية المعبرة عن حجم الحجرما ـ ١ـ

 ١٥٠+  ١٧٥ -أ 

 ١٥٠ -  ١٧٥ - ب 

 ١٥٠×  ١٧٥ - ج 

   ١٥٠÷  ١٧٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ارة مع ظهور النصوص املمثلة للغة اإلش
  على الشاشة

تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 :فى الشكل المقابل ٤٤

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
      =             ١٥٠ -  ١٧٥ناتج ما ـ ٢ـ

 ٣٢٥ -أ 

 ١٥٠ - ب 

 ٢٥ - ج 

  ١٧٥ -د 

باستخدام بعض  ظهور تدرجيي للنصوص  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 :فى الشكل المقابل ٤٥

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ حجم الحجر أوجدـ  ٣ـ

 ٣سم ٢٥ -أ 

 سم ٢٥ - ب 

 ٢سم ٢٥ - ج 

  ٢م ٢٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

رةاالشا  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



سم ، و  ٣سم ، و عرضه  ٥مستطيالت طوله  متوازي٤٦
 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟المستطيالت  متوازيالجملة العددية المعبرة عن حجم ما ـ ٤ـ

  ٢+  ٣×  ٥ -أ 
 ٢×  ٣× ٥ - ب 

  ٢×  ) ٣+  ٥(  - ج 

   ٢+  ٣+  ٥ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
لفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ا

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

سم ، و  ٣سم ، و عرضه  ٥مستطيالت طوله  متوازي٤٧
 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
  ؟ ٢+  ٣+  ٥ناتج  ما 

 ١٥ -أ 

 ٦ - ب 

 ٣٠ - ج 

  ١٠ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
سم ، و  ٣سم ، و عرضه  ٥مستطيالت طوله  متوازي٤٨

 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ حجم متوازى المستطيالتما ـ  ٦ـ 

 ٢سم ٣٠ -أ 

 ٣سم ٣٠ - ب 

 سم ٣٠ - ج 

  م ٣٠ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة تقـــدمي تغذيـــة 

الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

سم ، و  ٣سم ، و عرضه  ٥مستطيالت طوله  متوازي٤٩
 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟الجملة العددية المعبرة عن المساحة الجانبية ما ـ ٧ـ

 ٢×  ٣×  ٥ -أ 

  ٣×  ٥ - ب 

 ٢×  ٥ - ج 

   ٢×  ٢× )  ٣+  ٥(  -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

سم ، و  ٣، و عرضه سم  ٥مستطيالت طوله  متوازي٥٠
 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ٢×  ٢× )  ٣+  ٥( ناتج ما ـ  ٨ـ

 ٦٠ -أ 

 ٢٣ - ب 

 ٣٢ - ج 

  ٢٠ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
بط باإلجابـــة تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرت

الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
بلغة الفيديو الممثلة 
 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ر مكان عرض الصو   
 موضحا عليه 
 األبعاد



سم ، و  ٣سم ، و عرضه  ٥مستطيالت طوله  متوازي٥١
 سم ٢ارتفاعه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟المساحة الجانبية أوجد ـ ٩ـ 

 ٣سم ٣٢ -أ 

 سم ٣٢ - ب 

 ٢سم ٣٢ - ج 

  ٢م ٣٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
، مع تزامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٢

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟رة عن حجم المكعب الجملة العددية المعبما ـ  ١٠ـ 

   ٦×  ٤×  ٤ -أ 
 ٤×  ٤×  ٤ - ب 

  ٢×  ) ٤+  ٤(  - ج 

   ٤×  ٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
ط الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتب

  .باإلجابة اخلاطئة 
 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٣

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
  ؟ ٤×  ٤×  ٤ناتج ما ـ  ١١ـ 

 ٣٢ -أ 

 ٤٦ - ب 

 ٦٤ - ج 

  ١٦ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
يـــة تـــرتبط باإلجابـــة تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجياب

الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٤

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .حجم المكعب أوجد ـ   ١٢ـ 

 ٢سم ٣٢ -أ 

 ٣سم ٣٢ - ب 

 سم ٣٢ - ج 

  ٣م ٣٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص املمث
  على الشاشة

تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٥

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
الجملة العددية المعبرة عن المساحة الجانبية ألوجه ما ـ  ١٣ـ 

 .ب المكع

  ٦×  ٤×  ٤ -أ 

  ٤×  ٤×  ٤ - ب 

  ٢×  ٤×  ٤ - ج 

  ٢×   ٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  . باإلجابة اخلاطئة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

طات مكان عرض لق
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٦

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 ؟ ٤×  ٤×  ٤ناتج ما ـ  ١٤ـ 

 ٣٢ -أ 

 ٤٦ - ب 

 ٦٤ - ج 

  ١٦ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٧

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .المساحة الجانبية ألوجه المكعب أوجد ـ  ١٥ـ 

 ٢سم ٣٢ -أ 

 ٣سم ٣٢ - ب 

 سم ٣٢ - ج 

  ٣م ٣٢ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص املمث
  على الشاشة

تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٨

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 الجملة العددية المعبرة عن المساحة الكلية ألوجه المكعبما ـ  ١٦ـ 
 ؟

  ٦×  ٤×  ٤ -أ 

  ٤×  ٤×  ٤ - ب 

  ٢× )  ٤+  ٤(  - ج 

   ٢×  ٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .ئة باإلجابة اخلاط
 سم  ٤مكعب طول حرفه ٥٩

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
  ؟  ٦×  ٤×  ٤ناتج ما ـ   ١٧ـ 

 ٣٢ -أ 

  ٦٩ - ب 
 ٩٦ - ج 

    ٢٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
جابـــة تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإل

الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

 سم  ٤مكعب طول حرفه ٦٠

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 
 .المساحة الجانبية ألوجه المكعب أوجد ـ  ١٨ـ 

 ٢سم ٩٦ -أ 

 ٣سم ٩٦ - ب 

 سم ٩٦ - ج 

  ٢م ٩٦ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
 املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقـــدمي تغذيـــة راجعـــة اجيابيـــة تـــرتبط باإلجابـــة 
الصـــحيحة ، و تغذيـــة راجعـــة ســـلبية تـــرتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 
 

كان عرض لقطات م
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
لة بلغة الفيديو الممث
 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  . م المسألة إلى عدة أهداف جزئيةيتقس:  )١٢( موديول
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١

 : أهداف دراسة الموديول

 :تكون قادرا على أن أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 .تقسم المسألة إلى عدة أهداف جزئية )١

  .جزئيتحدد المعطيات الخاصة بكل هدف  )٢

خدام بعض ظهور تدرجيي للنصوص باست  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

    البعدي / االختبار القبلي ٢
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣

م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازينقـل علـى شـكل  ـ ُصندوق سيارة١ـ 
  ٨ُطلـــى مـــن الـــداخل بطـــالء يتكلـــف المتـــر المربـــع منـــه ،م  ١م ،  ٢

 .جنيهات ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .تكاليف الطالء  احسب 

 تكلفة المتر المربع  ×حجم الصندوق  -أ 

 المتر المربع تكلفة+  المتوازيالمساحة الجانبية ألوجه  - ب 

× ومســــاحة القاعــــدة  المتــــوازيالمســــاحة الجانبيــــة ألوجــــه  - ج 
 تكلفة المتر المربع

 ÷ومســاحة القاعــدة  المتــوازيالمســاحة الجانبيــة ألوجــه  -د 

  تكلفة المتر المربع

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

وص املمثلة للغة االشارة مع ظهور النص
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

٤

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .تكاليف الطالء، احسب 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن المساحة الجانبية ما 

   ٢×  ٢×  ٣ -أ 
  ١×  ٢×  ) ٢+  ٣(  - ب 

  ٢× )  ٢+  ٣(  - ج 

   ١×  ٢×  ٣ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ص املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصو 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

٥

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .كاليف الطالء، احسب ت
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  ؟  ١×  ٢×  ) ٢+  ٣( ناتج ما 
 ١٢ -أ 

  ١٠ - ب 

 ٢١ - ج 

  ٨ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

و عند الصحيحة  بالضغط عليها ، 
رجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له د
  ٦تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
لممثلة بلغة الفيديو ا

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٦

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 . نبيةالمساحة الجاأوجد 

 سم ١٠ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٢سم ١٠ - ج 

  ١٠ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

رجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له د
  ٧رقم  تلقائيا لإلطار

٧

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ الجملة العددية المعبرة عن مساحة القاعدةما 

 ٢+  ٣ -أ 

  ٢×  ٣ - ب 

  ١×  ٥ - ج 

   ٥×  ٣ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

رجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له د
  ٨تلقائيا لإلطار رقم 

٨

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيل ُصندوق سيارة نقل على شك
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟)  ٢×  ٣( ناتج ما 

 ٦ -أ 

 ٥ - ب 

 ١٢ - ج 

  ٤ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له درجة و 
  ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ر المربع منه ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المت،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 . مساحة القاعدة أوجد 

 سم ٦ -أ 

 ٣سم ٦ - ب 

 ٢سم ٦ - ج 

  ٦ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

جابة على الشاشة ، و خيتار التلميذ اال
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له 
  ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

١٠

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
ـــــت المســـــاحة ال ـــــة و مســـــاحة القاعـــــدة إذا كان  فمـــــا،  ٢م ١٦= جانبي

 ؟ الجملة العددية المعبرة عن تكاليف الطالء

  ٨×  ١٦ -أ 

 ٨+  ١٦ - ب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

صحيحة  بالضغط عليها ، و عند ال
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١١تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  مكان عرض الصور
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

عرض الصور  مكان  
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ٨ - ١٦ - ج 

   ٨÷  ١٦ -د 

١١

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :أتي اختر اإلجابة الصحيحة مما ي

  ؟ ٨×  ١٦حاصل ضرب ما 
 ٨٨ -أ 

 ١٢٨ - ب 

 ٢١٨ - ج 

  ٨١٢ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٢قائيا لإلطار رقم تل

١٢

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهات   ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربع منه ،م  ١، 

  .، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .تكاليف الطالء أوجد 

 ٢م ١٢٨ -أ 

 م١٢٨ - ب 

 جنيها ١٢٨ - ج 

  قرشا ١٢٨

  
درجيي للنصوص باستخدام بعض ظهور ت

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

١٣

 ١٢مســتطيالت طولــه  متـوازيل ـــ ُصـندوق مــن الكرتــون علـى شــك٢ــ 
ُملـــئ بعـــدد مـــن قطـــع ، ســـم  ٦ســـم ، و ارتفاعـــه  ٩ســـم ، و عرضـــه 

سم ، أوجد عدد قطع  ٣على شكل مكعب طول حرفه  التيالصابون 
 .الصابون

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟عدد قطع الصابون كم 

 حجم المكعب ÷المستطيالت  متوازيحجم  -أ 

 لمستطيالتا متوازيحجم  ÷حجم المكعب  - ب 

 حجم المكعب -المستطيالت  متوازيحجم  - ج 

  االرتفاع × العرض  × الطول  -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

لصحيحة حتسب له درجة و ينتقل االجابة ا
  ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

١٤

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ المستطيالت متوازيجملة العددية المعبرة عن حجم الما 

 ٦+  ٩+  ١٢ -أ 

  ٣×  ٣×  ٣ - ب 

 ٣+  ٣+  ٣ - ج 

   ٩×  ٦×  ١٢ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

ها ، و عند الصحيحة  بالضغط علي
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ١٥تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

بعاداأل  



١٥

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 :يحة مما يأتي اختر اإلجابة الصح

 . ٩×  ٦×  ١٢  ناتجما 

 ٤٨٦ -أ 

 ٦٤٨ - ب 

 ٨٤٦ - ج 

  ٢٧ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له درجة 
  ١٦تلقائيا لإلطار رقم 

١٦

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 ؟الجملة العددية المعبرة عن حجم المكعب ما 

 ٦+  ٩+  ١٢ -أ 

  ٣×  ٣×  ٣ - ب 

 ٣+  ٣+  ٣ - ج 

   ٩×  ٦×  ١٢ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٧رقم تلقائيا لإلطار 

١٧

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟  ٣×  ٣×  ٣ ناتجما 

 ٢٧ -أ 

 ٧٢ - ب 

 ٩ - ج 

  ١٢ -د 

  
لنصوص باستخدام بعض ظهور تدرجيي ل

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٨تلقائيا لإلطار رقم 

١٨

سـم ،  ١٢طيالت طولـه مسـت متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 ٢٧= ، و حجم المكعب  ٦٤٨= حجم متوازى المستطيالت 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن عدد قطع الصابون  ماف

  ٢٧÷ ٦٤٨ -أ 

  ٦٨٤÷  ٢٧ - ب 

 ٢٧ - ٦٤٨ - ج 

   ٢٧×  ٦٤٨ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ١٩تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

رةاالشا  

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



١٩

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيلكرتون على شكل ُصندوق من ا
ُملـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 ؟  ٢٧÷  ٦٤٨ناتج  ما 

 ٢٥ -أ 

 ٢٤ - ب 

 ٣١ - ج 

  ٢٦ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

يديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الف
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢٠تلقائيا لإلطار رقم 

٢٠

سـم ،  ١٢مسـتطيالت طولـه  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
لـئ بعـدد مـن قطـع الصـابون مُ ، سـم  ٦سم ، و ارتفاعـه  ٩و عرضه 

ســـــم ، أوجــــد عـــــدد قطـــــع  ٣علـــــى شــــكل مكعـــــب طـــــول حرفــــه  التــــي
  .الصابون

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟عدد قطع الصابون كم 

 ٣سم ٢٤ -أ 

 ٢سم ٢٤ - ب 

 سم ٢٤ - ج 

  قطعة صابون ٢٤ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

ارة مع ظهور النصوص املمثلة للغة االش
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢١تلقائيا لإلطار رقم 

٢١

سم ،  ١٢مستطيالت طوله  متوازيُصندوق من الكرتون على شكل 
ن ُملئ بعدد من قطع الصابو ، سم  ٦سم ، و ارتفاعه  ٩و عرضه 

سم ، أوجد عدد قطع  ٣على شكل مكعب طول حرفه  التي
  .الصابون

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ العددية المناسبة لحل المسألة ما الجملة

 )  ٣×  ٣×  ٣( ÷ )  ٩×  ٦×  ١٢(  -أ 

  )  ٣+  ٣+  ٣( × )  ٦+  ٩+  ١٢(  - ب
 )  ٣×  ٣×  ٣) + (  ٩×  ٦×  ١٢(  - ج

 )  ٣×  ٣×  ٣(  -)  ٩×  ٦×  ١٢(  -د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢٢تلقائيا لإلطار رقم 

٢٢

ســم ،  ٢رة فارغــة علــى شــكل مكعــب طــول حرفــه ـ زجاجــة صــغي ٣ـــ 
فمـا ثمـن كميـة ، قرشا ٣٠الواحد  ٣ُعبئت بنوع من العطور ثمن السم

 ؟ تمأل الزجاجة التيالعطر 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ تمأل الزجاجة التيثمن كمية العطر ما 

 واحدال ٣ثمن السم × طول حرف المكعب  -أ 

 الواحد ٣ثمن السم × حجم المكعب  - ب 

 الواحد ٣ثمن السم × المساحة الجانبية ألوجه المكعب  - ج 

  الواحد ٣ثمن السم × المساحة الكلية ألوجه المكعب  -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

خيتار التلميذ االجابة  على الشاشة ، و
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
   ٢٣تلقائيا لإلطار 

٢٣

سـم ، ُعبئـت  ٢زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 
فما ثمن كمية العطـر ، قرشا ٣٠الواحد  ٣بنوع من العطور ثمن السم

  ؟ تمأل الزجاجة التي
 :الصحيحة مما يأتي  اختر اإلجابة

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

رض الصور مكان ع  
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ؟ الجملة العددية المعبرة عن حجم المكعبما 

 ٢+  ٢+  ٢ -أ 

 ٣٠×  ٢ - ب 

  ٢×  ٢×  ٢ - ج 

  ٢×  ٢ -د 

على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
عليها ، و عند  الصحيحة  بالضغط

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢٤تلقائيا لإلطار رقم 

٢٤

سـم ، ُعبئـت  ٢زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 
فما ثمن كمية العطـر ، قرشا ٣٠الواحد  ٣بنوع من العطور ثمن السم

  ؟ تمأل الزجاجة التي
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  ؟ ٢×  ٢×  ٢ناتج   ما
 ٦ -أ 

 ٨ - ب 

 ٣ - ج 

  ٢٧ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

درجة و ينتقل االجابة الصحيحة حتسب له 
  ٢٥تلقائيا لإلطار رقم 

٢٥

سـم ، ُعبئـت  ٢صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه  زجاجة
فما ثمن كمية العطـر ، قرشا ٣٠الواحد  ٣بنوع من العطور ثمن السم

  ؟ تمأل الزجاجة التي
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟حجم المكعب ما 

 ٢سم ٦ -أ 

 ٣سم ٦ - ب 

 سم ٦ - ج 

  ٦ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

ات الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقط
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢٦تلقائيا لإلطار رقم 

٢٦

سـم ، ُعبئـت  ٢زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 
فما ثمن كمية العطـر ، قرشا ٣٠احد الو  ٣بنوع من العطور ثمن السم

  ؟ تمأل الزجاجة التي
الجملـة العدديـة المعبـرة عـن ثمـن فمـا  ٣سـم ٦إذا كان حجـم المكعـب 

 ؟تمأل الزجاجة  التيكمية العطر 

 ٣٠+  ٦ -أ 

  ٣٠×  ٦ - ب 

 ٦ - ٣٠ - ج 

  ٣٠ – ٦ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

االشارة مع ظهور النصوص املمثلة للغة 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 
  ٢٧تلقائيا لإلطار رقم

٢٧

سـم ، ُعبئـت  ٢زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 
العطـر  فما ثمن كمية، قرشا ٣٠الواحد  ٣بنوع من العطور ثمن السم

  ؟ تمأل الزجاجة التي
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ ٣٠×  ٦حاصل ضرب ما 

 ١٨ -أ 

 ٢٠ - ب 

 ١٨٠ - ج 

  ١٥ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

يها ، و عند الصحيحة  بالضغط عل
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٢٨تلقائيا لإلطار رقم 

٢٨
سـم ، ُعبئـت  ٢زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 

  فما ثمن كمية العطـر ، قرشا ٣٠الواحد  ٣بنوع من العطور ثمن السم
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
  موضحا عليه
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  ؟ تمأل الزجاجة التي
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ التى تمأل الزجاجةثمن كمية العطر ما 

 قرشا ١٨٠ -أ 

 جنيها ١٨٠ - ب 

 ٣سم ١٨٠ - ج 

  سم ١٨٠ -د 

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
  ة االجابة الصحيحة حتسب له درج

٢٩

  :عزيزى التلميذ 
مـن الدرجـة الكليـة ، واآلن ابـدا % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  فى دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٢٣التلميذ على أقل من 

  الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول

٣٠

  : عزيزى التليمذ 
ة واآلن عليك من الدرجة الكلي% ٩٠لقد حصلت على أكثر من 

  بدراسة الموديول التالى
  

ظهور فوري هلذا االطار عندما حيصل 
درجة من  ٢٣التلميذ على أكثر من 

الدرجة الكلية ، مث يبدأ بدراسة املوديول 
  التايل

    محتوي الموديول٣١
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي

٣٢

 :لموديولاأهمية دراسة 

حل بعض المسائل قد يحتاج إلى تجزئتهـا إلـى عـدة  إن الوصول إلى
خطــــوات،وفى كــــل خطــــوة نحــــدد المعطيــــات ، والقــــانون المناســــب و 

و قـد ُصـمم هـذا الموديـول جزئـي الجملة العددية المناسـبة لكـل هـدف 
  لتدريبك على تجزئة المسألة إلى عدة أهداف جزئية

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
عرض لقطات الفيديو  املؤثرات، مع تزامن

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٣٣

 ) ١( مثال 

سم ، و ارتفاعه  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤ُصندوق من الكرتون طوله 
 سم  ٢٤

ول ُملئ بعدد من قطع الصابون التى كـل منهـا علـى شـكل مكعـب طـ
 سم ، فما عدد قطع الصابون ؟ ٨حرفه 

 :لحساب عدد قطع الصابون فإننا 

 نحسب حجم الصندوق 

 نحسب حجم قطعة الصابون 

  حجم قطعة الصابون ÷نقسم حجم الصندوق  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  لشاشةعلى ا

٣٤

 : ـ لحساب حجم الصندوق ١ـ 

ســــــم ، و  ٣٢= ســــــم ، و العــــــرض  ٦٤= الطــــــول  هــــــيالمعطيــــــات 
 سم ٢٤=  االرتفاع

 االرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم 

   ٣سم ٤٩١٥٢=  ٢٤×  ٣٢×  ٦٤=الحجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

رة مع ظهور النصوص املمثلة للغة االشا
  على الشاشة

٣٥

  : ـ لحساب حجم قطعة الصابون ٢ـ 

 سم ٨قطعة الصابون على شكل مكعب طول حرفه  هيالمعطيات 

 نفسه ×نفسه  ×طول الحرف = الحجم 

  ٣سم ٥١٢=  ٨×  ٨× ٨= الحجم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

غة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة لل
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

الصور مكان عرض   

 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٣٦
 حجم قطعة الصابون ÷ حجم الصندوق = ـ عدد قطع الصابون  ٣ـ 

  قطعة صابون  ٩٦=  ٥١٢÷  ٤٩١٥٢= عدد قطع الصابون 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  شاشةعلى ال

٣٧

 ملحوظة    

 : كالتاليخطوة واحدة  فييمكن حل المسألة 

  ) ٨×  ٨×  ٨(÷ ) ٦٤×  ٣٢×  ٢٤(= عدد المكعبات 
  قطعة صابون  ٩٦= عدد المكعبات 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣٨

 )٢( ثال م

سـم ، ُعبئـت  ٣زجاجة صـغيرة فارغـة علـى شـكل مكعـب طـول حرفـه 
 بنوع من العطور 

تمـــأل  التـــيقرًشـــا ، فمـــا ثمـــن كميـــة العطـــر  ٢٠الواحـــد  ٣ثمـــن االســـم
 الزجاجة؟

  :لحساب ثمن العطر فإننا 
 نحسب حجم الزجاجة 

 حجم المكعب ×الواحد  ٣نضرب ثمن السم 

ض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بع  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٣٩

 لحساب حجم المكعب: أوال 

 نفسه  ×نفسه × طول الحرف= حجم المكعب 

  ٣سم ٢٧=  ٣×  ٣× ٣= حجم المكعب 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
  على الشاشة

٤٠

 لحساب ثمن العطر: ثانيا 

 قرشا ٢٠الواحد  ٣ثمن السم هيالمعطيات 

 حجم المكعب  ×الواحد  ٣ثمن السم= ثمن العطر 

  قرشا ٥٤٠=  ٢٧×  ٢٠= ثمن العطر 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص امل
  على الشاشة

٤١

 ) ٣( مثال 

ُصندوق سيارة نقل على شكل متوازى مسـتطيالت أبعـاده مـن الـداخل 
ُطلـــى مـــن الـــداخل بطـــالء يتكلـــف المتـــر ،  م ١م ،  ٢.٥م ،  ٤هـــى 

 . جنيهات ، احسب تكاليف الطالء. ٨المربع منه 

 :لحساب تكاليف الطالء فإننا 

  ألوجهه و مساحة القاعدة الجانبيةنحسب المساحة  
 حجم المكعب  ×الواحد  ٣نضرب ثمن السم  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

٤٢

 لحساب المساحة الجانبية ألوجهه ومساحة القاعدة

 م ١م ،  ٢.٥م ،  ٤= المستطيالت  ازيمتو أبعاد  هيالمعطيات 

 االرتفاع ×محيط القاعدة = المساحة الجانبية 

  ٢× ) العرض+ الطول = ( محيط القاعدة 

 م  ١٣.٥=  ٢× )  ٢.٥+ ٤= ( محيط القاعدة 

  ٢م ١٣=  ١×  ١٣= المساحة الجانبية 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
فيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات ال

املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

صور مكان عرض ال  
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
عليه  موضحا  

 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٤٣

 العرض × الطول = مساحة القاعدة 

 ٢م ١٠=  ٢.٥×  ٤= مساحة القاعدة 

 ٢م ٢٣=  ١٠+  ١٣= المساحة الجانبية و مساحة القاعدة 

تكلفـة  ×المسـاحة الجانبيـة و مسـاحة القاعـدة = تكلفـة الطـالء : ثانيا 
 المتر المربع

 ٢م ١٨٤=  ٨×  ٢٣= ء تكلفة الطال

  .٢الحظ أن تكلفة الطالء تمييزها جنيه، أما مساحة القاعدة فتمييزها م

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

    االختبار الضمني ٤٤
ثوان ،  ٥ ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة
  مث مسح تدرجيي

٤٥

ـــ  ســـم ، ُصـــنعت منـــه  ١٢ـ مكعـــب مـــن الصلصـــال طـــول حرفـــه ١ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣مكعبات طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟عدد المكعبات  ما 

 حجم المكعب الكبير ÷ حجم المكعب الصغير  -أ 

 غيرحجم المكعب الص ÷  حجم المكعب الكبير  - ب 

 حجم المكعب الصغير  -حجم المكعب الكبير  - ج 

طـــول حـــرف المكعـــب  ÷ الكبيـــر  طـــول حـــرف المكعـــب -د 
  الصغير

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٤٦

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟عن حجم المكعب الكبير الجملة العددية المعبرة ما 

  ٣×  ٣×  ٣ -أ 

 ١٢+  ١٢+  ١٢ - ب 

  ١٢×  ١٢×  ١٢ - ج 

   ٢×  ٣+  ٣ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

ة سلبية ترتبط الصحيحة ، و تغذية راجع
  .باإلجابة اخلاطئة 

٤٧

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟   ١٢×  ١٢×  ١٢ناتج  ما 

 ٨٢٧١ -أ 

 ١٤٤ - ب 

 ١٧٢٨ - ج 

  ٢٧ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
تزامن عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع 

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٤٨

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . د المكعباتسم ، أوجد عد ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .  حجم المكعبأوجد 

 سم ١٧٢٨ -أ 

 ٢سم١٧٢٨ - ب 

 ٣سم١٧٢٨ - ج 

  م ١٧٢٨ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

لصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط ا
  .باإلجابة اخلاطئة 

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه٤٩ ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

بعاداأل  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن حجم المكعب الصغير ما 

  ٣×  ٣× ٣ -أ 

 ١٢ + ١٢+  ١٢ - ب 

  ١٢×  ١٢×  ١٢ - ج 

  ٣×  ٣+  ٣ -د 

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥٠

ــ مكعــب مــن ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢الصلصــال طــول حرفــه ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ ٣×  ٣×  ٣ناتج ما 

 ١٤٤ -أ 

 ٢٧ - ب 

 ٩ - ج 

  ١٢ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

نصوص املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور ال
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥١

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .لمكعب الصغير حجم اأوجد 

 سم ٢٧ -أ 

 ٢سم   ٢٧ - ب 

 مكعب ٢٧ - ج 

  ٣سم ٢٧ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .طئة باإلجابة اخلا

٥٢

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

= ،و حجــم المكعــب الصــغير  ٣ســم ١٧٢٨= حجــم المكعــب الكبيــر 
 ٣سم ٢٧

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .الجملة العددية المعبرة عن عدد المكعبات ما 

  ٢٧÷  ١٧٢٨ -أ 

 ٢٧ - ١٧٢٨ - ب 

  ٢٧+  ١٧٢٨ - ج 

   ١٧٢٨÷  ٢٧ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥٣

ــ مكعــب مــن ا ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢لصلصــال طــول حرفــهـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟  ٢٧÷  ١٧٢٨ناتج  ما

 ٦٤ -أ 

 ٤٦ - ب 

 ٤٧ - ج 

  ٧٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

لنصوص املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور ا
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

عرض لقطات  مكان
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٥٤

ــ مكعــب مــن الصلصــال طــول حرفــه ســم ، ُصــنعت منــه مكعبــات  ١٢ـ
 . سم ، أوجد عدد المكعبات ٣طول حرف المكعب الواحد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟مكعبات عدد الكم 

 سم ٦٤ -أ 

 ٣سم ٦٤ - ب 

 ٣سم ٦٤ - ج 

  مكعب ٦٤ -د 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥٥

ـ سيارة نقل لها ُصندوق على شكل متوازى مستطيالت أبعـاده مـن ٢ ـ
فــإذا كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن ، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ثمن الرمل ما 

 ثمن المتر المكعب الواحد+ يالت المستط متوازيحجم  -أ 

 ثمن المتر المكعب الواحد - المستطيالت متوازيحجم  - ب 

 ثمن المتر المكعب الواحد × المستطيالت  متوازيحجم  - ج 

ثمــن  × المســتطيالت  متــوازيالمســاحة الجانبيــة ألوجــه  -د 
  المتر المكعب الواحد

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
ات الفيديو املؤثرات، مع تزامن عرض لقط

املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥٦

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن  ـ
متــر المكعــب مــن فــإذا كــان ثمــن ال، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟المستطيالت  متوازيالجملة العددية المعبرة عن حجم ما 

  ١×  ٢×  ٤ -أ 

 ١ - ٢ - ٤ - ب 

 ١+  ٢+  ٤ - ج 

   ١×  ٢+  ٤ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

مثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص امل
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٥٧

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن  ـ
 فــإذا كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ ١×  ٢×  ٤ناتج ما 

 ٧ -أ 

 ٨ - ب 

 ٦ - ج 

  ٤ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
باإلجابة  تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط

الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
لممثلة بلغة الفيديو ا

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٥٨

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن  ـ
فــإذا كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن ، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ المستطيالت متوازيحجم ما 

 ٢سم ٨ -أ 

 ٣سم ٨ - ب 

 ٣م ٨ - ج 

  سم ٨ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .خلاطئة باإلجابة ا

٥٩

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن  ـ
فــإذا كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن ، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
الجملـــة العدديـــة مـــا ، ف ٣م ٨= المســـتطيالت  متـــوازيإذا كـــان حجـــم 

 ؟المعبرة عن ثمن الرمل 

  ١٥×  ٤ -أ 

 ١٥+  ٨ - ب 

   ١٥×  ٨ - ج 
  ٨ - ١٥ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٦٠

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــ ندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن ـ
فــإذا كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن ، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ ١٥×  ٨ناتج ما 

 ٤٠ -أ 

 ١٤٠ - ب 

 ١٢٠ - ج 

  ١٢ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

من عرض لقطات الفيديو املؤثرات، مع تزا
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٦١

ــ ســيارة نقــل لهــا ُصــندوق علــى شــكل متــوازى مســتطيالت أبعــاده مــن  ـ
كــان ثمــن المتــر المكعــب مــن فــإذا ، م  ١م ،  ٢م ،  ٤الــداخل هــى 

  . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله. ١٥هذا الرمل 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ثمن الرمل ما 

 قرًشا ١٢٠ -أ 

 جنيًها ١٢٠ - ب 

 م  ١٢٠ - ج 

  سم ١٢٠ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  لى الشاشةع
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
ة الفيديو الممثلة بلغ

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٦٢

م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيـ ُصندوق سيارة نقـل علـى شـكل ٣ـ 
 ٨ُطلـــى مـــن الـــداخل بطـــالء يتكلـــف المتـــر المربـــع منـــه ،م  ١م ،  ٢

 جنيهات ، احسب تكاليف الطالء

 :اإلجابة الصحيحة مما يأتي  اختر

 ؟تكاليف الطالء كم 

 تكلفة المتر المربع × حجم الصندوق  -أ 

 تكلفة المتر المربع+  المتوازيالمساحة الجانبية ألوجه  - ب 

 ×و مســاحة القاعــدة  المتــوازيالمســاحة الجانبيــة ألوجــه  - ج 

 تكلفة المتر المربع

 ÷ و مسـاحة القاعـدة  المتـوازيالمسـاحة الجانبيـة ألوجـه  -د 

  لفة المتر المربعتك

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٦٣

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيشكل  ُصندوق سيارة نقل على
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن المساحة الجانبية ما 

   ٢×  ٢×  ٣ -أ 

  ١× ٢× )  ٢+  ٣(  - ب 

  ٢× ) ٢+  ٣(  - ج 

   ١×  ٢×  ٣ -د 

  

هور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض ظ
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٦٤

م  ٢م ،  ٣عـاده مسـتطيالت أب متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟  ١×  ٢×  ) ٢+  ٣( ناتج ما 

 ١٢ -أ 

  ١٠ - ب 

 ٢١ - ج 

  ٨ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

اإلشارة مع ظهور النصوص املمثلة للغة 
  على الشاشة

تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

٦٥

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 تكاليف الطالء ، احسب

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .المساحة الجانبية أوجد 

 سم ١٠ -أ 

 ٣سم ١٠ - ب 

 ٢سم ١٠ - ج 

  ١٠ -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

يحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط الصح
  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

الصور مكان عرض   

 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٦٦

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

   ، احسب تكاليف الطالء
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ احة القاعدةالجملة العددية المعبرة عن مسما 

 ٢+  ٣ -أ 

  ٢×  ٣ - ب 

  ١×  ٥ - ج 

   ٥×  ٣ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

 م، ٢ م، ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
 جنيهـات، ٨من الـداخل بطـالء يتكلـف المتـر المربـع منـه  ىم، ُطل ١

 احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟)  ٢×  ٣( ناتج ما 

 ٦ -أ 

 ٥ - ب 

 ١٢ - ج 

  ٤ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 

لقطات الفيديو  املؤثرات، مع تزامن عرض
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ر المربـع منـه ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المت،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 .مساحة القاعدة  أوجد 

 سم ٦ -أ 

 ٣سم ٦ - ب 

 ٢سم ٦ - ج 

  ٦ -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
ابية ترتبط باإلجابة تقدمي تغذية راجعة اجي

الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

ـــــة و مســـــاحة القاعـــــد ـــــت المســـــاحة الجانبي مـــــا ، ف ٢م ١٦= ة إذا كان
  ؟الجملة العددية المعبرة عن تكاليف الطالء 

   ٨×  ١٦ -أ 
 ٨+  ١٦ - ب 

 ٨ - ١٦ - ج 

   ٨÷  ١٦ -د 

  

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

ة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط الصحيح
  .باإلجابة اخلاطئة 

م  ٢م ،  ٣مسـتطيالت أبعـاده  متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  ؟ ٨×  ١٦حاصل ضرب ما 
 ٨٨ -أ 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
حا عليه موض  

 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ١٢٨ - ب 

 ٢١٨ - ج 

  ٨١٢ -د 

الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 
  .باإلجابة اخلاطئة 

م  ٢م ،  ٣الت أبعـاده مسـتطي متـوازيُصندوق سيارة نقل على شكل 
جنيهـات  ٨ُطلى من الداخل بطالء يتكلف المتر المربـع منـه ،م  ١، 

 ، احسب تكاليف الطالء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟تكاليف الطالء كم 

 ٢م ١٢٨ -أ 

 م١٢٨ - ب 

 جنيها ١٢٨ - ج 

 قرشا ١٢٨ -د 

 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
 املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  تقويم الحل:  )١٣(موديول 
  

رقم 
 االطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئى

١
 :أهداف دراسة الموديول

 تكون قادرا على أن أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

ـــــد  .١ ـــــي تحدي ـــــذ ف ـــــى أخطـــــاء بعـــــض التالمي تتعـــــرف عل
  .المطلوب بالمسألة 

تتعرف على أخطاء بعض التالميذ في  اسـتخدام قـيم  .٢
  .المعطيات بالمسألة 

تتعرف على أخطاء بعض التالميذ في تحديد القانون  .٣
  .المناسب للحل 

تتعــرف علــى أخطــاء بعــض التالميــذ فــي التعــويض و  .٤
  .إجراء العمليات الحسابية 

تتعـرف علــى أخطــاء بعــض التالميــذ فــي وضــع خطــة  .٥
  .للحل 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 

للغة االشارة مع ظهور النصوص املمثلة 
على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 

  .ويضغظ التلميذ على أيقونة التايل 

٢
    البعدي/  االختبار القبلي

ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت االطار ملدة 
  مث مسح تدرجيي

سم ، و مسـاحة  ٩٠مستطيالت حجمه  متوازيـ أوجد ارتفاع ١ـ٣
 .٢سم ١٥قاعدته 

 :يلي أحد التالميذ كما  أجاب

 مساحة القاعدة × الحجم =  االرتفاع

  سم  ١٣٥٠=  ١٥×  ٩٠ = االرتفاع
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ألن القانون الصحيح هو: الحل خطأ   -أ 

 مساحة القاعدة ÷الحجم =  االرتفاع

 سم  ١٣٥٠=  ١٥×  ٩٠ألن : الحل صحيح   -ب 

 ألن القانون الصحيح هو: الحل خطأ   - ج 

 مساحة القاعدة × الحجم =  رتفاعاال

مســـاحة  × الحجـــم =  االرتفـــاعالحـــل صـــحيح ألن   -د 
  القاعدة

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

الجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل ا
  ٤تلقائيا لإلطار رقم 

 .ـ لحساب حجم المجسم الموضحة أبعاده على الرسم ٢ـ ٤

 :                           يليأجاب أحد التالميذ كما 

                       البد من تقسيمه إلى مجسمين

      ٣سم  ١٦  = ١×  ٨×  ٢= حجم المجسم األول 

  ٣ســـــــــــــــم ١٦=  ١×  ٨×  ٢=  الثـــــــــــــــانيجـــــــــــــــم المجســـــــــــــــم ح
  ٣سم ٣٢=  ١٦+  ١٦= حجم المجسم سم      ٢

 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 

حتسب له درجة و ينتقل االجابة الصحيحة 
  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

عرض لقطات مكان 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



ألن خطـــــــة الحـــــــل و الحســـــــابات : الحـــــــل صـــــــحيح   -أ 
 صحيحة

×  ٢×  ٢= ألن حجـم المجسـم األول : الحل خطـأ   -ب 
 ٣سم ١٦=  ٨

×  ٢×  ٢=  الثـانيألن حجم المجسم : الحل خطأ   - ج 
 ٣سم ١٦=  ٨

=  ٨×  ٢×  ٤= ألن حجــم المجســم : لحــل خطــأ ا  -د 
  ٣سم ٦٤

 ١٥١٢مسـتطيالت حجمـه  متـوازيـ احسـب مسـاحة قاعـدة  ٣ــ ٥
 .سم  ٩، و ارتفاعه  ٣سم

 :أجاب أحد التالميذ كما يلى 

  ٣سم ١٣٦٠٨=  ٩× ١٥١٢= الحجم 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ١٥٢١=  ٩+  ١٥١٢= ألن الحجــم : الحــل خطــأ   -أ 
 ٣سم

 ألن الحسابات صحيحة:  لحل صحيحا  -ب 

ألن المطلـــــوب هـــــو حســـــاب مســـــاحة : الحــــل خطـــــأ   - ج 
 القاعدة

 ١٥٠٣=  ٩ - ١٥١٢= ألن الحجــم : الحــل خطــأ   -د 
  ٣سم

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 
على الشاشة ، و خيتار التلميذ االجابة 

لصحيحة  بالضغط عليها ، و عند ا
االجابة الصحيحة حتسب له درجة و ينتقل 

  ٦تلقائيا لإلطار رقم

 سم ، احسب حجمه ١٢ـ مكعب طول حرفه  ٤ـ ٦

 أجاب أحد التالميذ كما يلى

  ٣سم ١٤٤=  ١٢×  ١٢×  ١٢= الحجم 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ١٢×  ١٢×  ١٢= ألن الحجم : الحل صحيح   -أ 

 ألن المطلوب هو حساب طول حرفه: خطأ  الحل  -ب 

=  ١٢×  ١٢×  ١٢ألن نــــــــــاتج  : الحــــــــــل خطــــــــــأ   - ج 
 ٣سم ١٧٢٨

=  ١٢×  ١٢×  ١٢ألن نــــــــاتج : الحــــــــل صــــــــحيح   -د 
  ٣سم ١٤٤

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

تلميذ االجابة على الشاشة ، و خيتار ال
الصحيحة  بالضغط عليها ، و عند 
   االجابة الصحيحة حتسب له درجة

  :عزيزى التلميذ  
من الدرجة الكلية ، واآلن ابدا فى % ٩٠لقد حصلت على أقل من 

  دراسة الموديول
  

ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل 
درجة من الدرجة  ٣التلميذ على أقل من 

  ة املوديولالكلية ، مث يبدأ بدراس
  : عزيى التليمذ   

من الدرجة الكلية واآلن عليك % ٩٠لقد حصلت على أكثر من 
  بدراسة الموديول التالى

  
ظهور فوري هلذا اإلطار عندما حيصل التلميذ 

درجة من الدرجة الكلية ، مث  ٣على أكثر من 
  التايل يبدأ بدراسة املوديول

٧
    محتوي الموديول

ثوان ،  ٥ار ملدة ظهور فوري و تثبيت اإلط
  مث مسح تدرجيي

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   ، بل  النهائيإن حل المسائل ال يقتصر على إيجاد الناتج ٨ مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



يمتد ليشمل الحكم على صحة الحل عن طريق مراجعة 
 الحل بالرجوع إلى نص المسألة ، إجراءاتالحسابات ، و 

ضوء معطيات  فيودراسة ما إذا كان الجواب ذا معنى 
ذا الموديول لتدريبك على تقويم المسألة أم ال ، و قد ُصمم ه
  الحل و الحكم على صحته

املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

على الشاشة ، مث تثبيت اإلطار بالكامل ، 
  .ويضغط التلميذ على أيقونة التايل 

٩
 ) ١( مثال 

 ، احسب المساحة الجانبية ألوجهه سم ٦فه مكعب طول حر 

 يليأجاب أحد التالميذ كما 

 نفسه × نفسه  × طول الحرف = الحجم 

 ٣سم ٢١٦=  ٦×  ٦×  ٦= الحجم 

 :إجابة خاطئة  هيو 

ألن المطلــوب هــو حســاب المســاحة الجانبيــة ألوجــه المكعــب ، 
 . و التلميذ قام بحساب حجم المكعب

 : هياإلجابة الصحيحة 

 ٤× مساحة وجه واحد = احة الجانبية ألوجه المكعب المس

 ١٤٤=  ٤×  ٦×  ٦= المســـاحة الجانبيـــة ألوجـــه المكعـــب 

  ٢سم

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

                  )                        ٢(  مثال١٠

  سم ٩٠        الشكل المقابل يوضح حائط أبعاده موضحة
                      على الرسم ، احسب حجمه

 :يليأجاب أحد التالميذ كما 

 البد من تقسيمه إلى مجسمين

 ١٠٨٠٠٠٠=  ٩٠×  ٢٠×  ٦٠٠= حجـــــــــم المجســـــــــم األول 
 ٣سم

 ٣سم ٦٣٠٠٠=  ٣٥٠×  ٩٠×  ٢٠=  الثانيحجم المجسم 

 ١١٤٣٠٠٠=  ١٠٨٠٠٠٠+  ٦٣٠٠٠= جــــــــــــم المجســــــــــــم ح
 ٣سم

 :إجابة خاطئة  هيو 

 =  ٢٠ – ٣٥٠= الثــــــــاني المســـــــتطيالت  متـــــــوازيألن طـــــــول 
  سم ٣٣٠

  

  

 هياإلجابة الصحيحة ١١

 ١٠٨٠٠٠٠=  ٦٠٠×  ٩٠×  ٢٠=  األول حجــم المجســم 

  ٣سم
 ٥٩٤٠٠٠=  ٩٠×  ٢٠×  ٣٣٠ = الثــــــــانيحجــــــــم المجســــــــم 

 ٣سم

  ٣سم ١٦٧٤٠٠٠= ١٠٨٠٠٠٠+ ٥٩٠٠٠=حجم المجسم 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
فيديو الممثلة بلغة ال

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



 ) ٣( ثال م١٢

 ٣سـم ١٥١٢مسـتطيالت حجمـه  متـوازياحسب مسـاحة قاعـدة 
 سم ٩، وارتفاعه 

 يليأجاب أحد التالميذ كما 

 االرتفاع × الحجم  =مساحة القاعدة 

 ٣سم ١٣٦٠٨=  ٩×  ١٥١٢= مساحة القاعدة 

 هذه اإلجابة خاطئة ألن

  االرتفاع ÷الحجم = مساحة القاعدة 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٣
 هياإلجابة الصحيحة 

 االرتفاع ÷ الحجم= مساحة القاعدة 

  ٢سم١٦٨=  ٩÷  ١٥١٢ =مساحة القاعدة 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
 ) ٤( مثال ١٤

ســم ، ُعبئــت  ٣زجاجــة صــغيرة علــى شــكل مكعــب طــول حرفــه 
قرًشـــا ، مـــا ثمـــن  ٢٠الواحـــد  ٣عطـــور ، ثمـــن الســـمبنـــوع مـــن ال

 كمية العطر التى تمأل الزجاجة ؟

 :يلي أجاب أحد التالميذ كما 

 الواحد ٣ثمن السم × حجم المكعب = ثمن كمية العطر 

 نفسه × نفسه  × طول الحرف = حجم المكعب 

 ٣سم ٢٧=  ٣×  ٣×  ٣= حجم المكعب 

 قرًشا ٤٤٠=  ٢٠×  ٢٧= ثمن كمية العطر 

 اإلجابة خاطئة ألن

  قرًشا  ٥٤٠=  ٢٠× ٢٧ناتج 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

١٥
 ) ٥( مثال 

ســــم ، ُصــــنعت منــــه  ١٢مكعــــب مــــن الصلصــــال طــــول حرفــــه 
جـــــد عـــــدد ســـــم ، أو  ٣مكعبـــــات طـــــول حـــــرف المكعـــــب الواحـــــد 

 . المكعبات

  :أجاب أحد التالميذ كما يلي 
حجـــم المكعــــب  ×حجــــم المكعـــب الكبيــــر = عـــدد المكعبـــات 

 الصغير

 ٣سم ١٧٢٨=  ١٢×  ١٢× ١٢= حجم المكعب الكبير 

 ٣سم ٢٧=  ٣×  ٣×  ٣= حجم المكعب الصغير 

  مكعب٤٦٦٥٦=   ٢٧×  ١٧٢٨= عدد المكعبات 

ض ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بع  
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

 اإلجابة خاطئة ألن١٦

حجـــم المكعـــب  ÷ حجـــم المكعـــب الكبيـــر = عـــدد المكعبـــات 
 الصغير

 هياإلجابة الصحيحة 

حجـــم المكعـــب  ÷ حجـــم المكعـــب الكبيـــر = عـــدد المكعبـــات 

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض   
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة االشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
حا عليه موض  

 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ض الصور مكان عر   

 موضحا عليه 
 األبعاد



 الصغير

  مكعب ٦٤ ٢٧÷  ١٧٢٨= عدد المكعبات 
١٧

    تدريباات
ثوان ،  ٥ظهور فوري و تثبيت اإلطار ملدة 

  مث مسح تدرجيي
سـم ، و  ٣سـم ، و عرضـه  ٧مسـتطيالت طولـه  متـوازيـ  ١ــ ١٨

 . سم ، أوجد المساحة الجانبية ألوجهه ٤ارتفاعه 

 :يلي أجاب أحد التالميذ كما 

  ٣سم ٨٤=  ٤×  ٣×  ٧ =الحجم 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ألن الحسابات صحيحة: الحل صحيح   -أ 

ألن المطلــــوب هــــو حســــاب المســــاحة : الحــــل خطــــأ   -ب 
المسـتطيالت، و التلميـذ قـام   متوازيالجانبية ألوجه 
 المستطيالت زيمتوابحساب حجم 

 ٤+  ٣+  ٧ألن الحل هو : الحل خطأ   - ج 

  ٢× )  ٣+  ٧( ألن الحل هو : الحل خطأ   -د 

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

تغذية راجعة سلبية ترتبط الصحيحة ، و 
  .باإلجابة اخلاطئة 

 .سم ، احسب حجمه  ١١ـ مكعب طول حرفه  ٢ـ ١٩

 أجاب أحد التالميذ كما يلى

  ٣سم  ١٢١=  ١١×  ١١×  ١١= الحجم 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ١١×  ١١= ألن الحجم : الحل صحيح   -أ 

 ٣سم١٣٢١=  ١١×  ١١× ١١ألن : الحل خطأ   -ب 

نفسـه  ×طول الحـرف = ألن الحجم : الحل صحيح   - ج 
 نفسه ×

  ١١+  ١١+  ١١= ألن الحجم : الحل خطأ   -د 

  
ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 

سلبية ترتبط الصحيحة ، و تغذية راجعة 
  .باإلجابة اخلاطئة 

٢٠
ــــ  ــــ مكعـــب طـــول حرفـــه  ٣ـ احســـب المســـاحة الكليـــة .ســـم ،  ٤ـ

 ألوجهه

 أجاب أحد التالميذ كما يلى

 ٤× مساحة وجه واحد= المساحة الكلية ألوجه المكعب 

  ٢سم  ٦٤=  ٤×  ٤×  ٤= المساحة الكلية ألوجه المكعب 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ٢سم٦٤=  ٤×  ٤×  ٤ألن ناتج : الحل صحيح   -أ 

= ألن المسـاحة الكليـة ألوجـه المكعـب : الحل خطأ   -ب 
 ٤× مساحة وجه واحد 

= ألن المســـــاحة الكليـــــة ألوجهـــــه : الحـــــل صـــــحيح   - ج 
 ٤× مساحة وجه واحد 

 ألن الحل الصحيح هو: الحل خطأ   -د 

 ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية ألوجه المكعب 

  ٢سم ٩٦=  ٦×  ٤×  ٤= عب المساحة الكلية ألوجه المك

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

ألبعادا  

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



٢١ 

 .سم ، احسب حجمه  ١٢حرفه  ـ مكعب طول ٤ـ 

 : أجاب أحد التالميذ كما يلى

  ٣سم ١٤٤=  ١٢×  ١٢×  ١٢= الحجم 
 :الصحيحة مما يأتي  ةاختر اإلجاب

 ١٢×  ١٢×  ١٢= ألن الحجم : الحل صحيح   -أ 

 ألن المطلوب هو حساب طول حرفه: الحل خطأ   -ب 

 ١٧٢٨= ١٢×  ١٢×  ١٢ألن نـاتج : الحل خطأ   - ج 

 ٣سم

=  ١٢×  ١٢×  ١٢ج ألن نــــــــات: الحــــــــل صــــــــحيح   -د 
  ٣سم  ١٤٤

  

ظهور تدرجيي للنصوص باستخدام بعض 
املؤثرات، مع تزامن عرض لقطات الفيديو 
املمثلة للغة اإلشارة مع ظهور النصوص 

  على الشاشة
تقدمي تغذية راجعة اجيابية ترتبط باإلجابة 
الصحيحة ، و تغذية راجعة سلبية ترتبط 

  .باإلجابة اخلاطئة 

 

مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

 مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 
 األبعاد



  حل المسألة بشكل عام) : ١٤(موديول 
رقم 
األطار

  وصف اإلطار  الجانب المرئي

 :أهداف دراسة الموديول.١

  : تكون قادرا على أن أن ينبغينهاية هذا الموديول  في

 المسألة فيتحدد المطلوب  )١

 تقسم المسألة إلى عدة أهداف جزئية )٢

 جزئيتحدد المعطيات الخاصة بكل هدف  )٣

 جزئيب لكل هدف تحدد القانون المناس )٤

 جزئيتحدد الجملة العددية المناسبة لكل هدف  )٥

 تجرى العمليات الحسابية المتضمنة )٦

 بالمسألة الرياضية 

 توجد ناتج المسألة )٧

 تتأكد من صحة الحل )٨

 تحل المسألة بشكل متتابع و منظم )٩

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

غة اإلشارة مع ظھور الممثلة لل
النصوص على الشاشة ، ثم تثبيت 
اإلطار بالكامل ، ويضغط التلميذ 

  .على أيقونة التالي 

  االختبار القبلي.٢
ظھور فوري و تثبيت االطار لمدة 

  ثوان ، ثم مسح تدريجي ٥
   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما .٣

  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 
  الذيأم المكعب ،  سم ٢و ارتفاعه 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟المسألة  فيالمطلوب ما 

 حساب المساحة الجانبية ألوجه - أ 

  المستطيالت متوازي 

 . حساب المساحة الجانبية ألوجه المكعب -ب 

  المستطيالت أم المكعب متوازيمعرفة األكبر حجما  - ج 

  . املكعبحساب املساحة الكلية ألوجه  -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٤ لإلطار رقم

   الذيالمستطيالت  متوازيا أيهما أكبر حجمً .٤
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟المعطيات الالزمة لحساب حجم المكعب ما 

 سم ١٠= الطول  - أ 

 سم ٥= طول حرفه  -ب 

 سم ٢=  االرتفاع - ج 

  سم ٥= العرض  -د 

نصوص ظھور تدريجي لل
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٥لإلطار رقم 

ظھور تدريجي للنصوص    يالذالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما .٥
ض المؤثرات، مع باستخدام بع

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
ليه موضحا ع  
 األبعاد



  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 
  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟المستطيالت  متوازيالمعطيات الالزمة لحساب حجم ما 

 سم ١٠= الطول  - أ 

 سم ٢=  االرتفاع -ب 

 سم ٥= العرض  - ج 

     كل ما سبق -د 

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٦لإلطار رقم 

  المستطيالت متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ١ـ .٦
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله  الذي 

  طول الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟القانون المناسب لحساب حجم المكعب ما 

 العرض ×الطول = الحجم  - أ 

 االرتفاع ×  

 نفسه  ×طول الحرف = الحجم  -ب 

 نفسه ×

  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية  - ج 

   ٦× مساحة وجه واحد = ملساحة الكلية ا -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٧طار رقم لإل

   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما .٧
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ت ؟المستطيال متوازيالقانون المناسب لحساب حجم ما 

 مساحة وجه = المساحة الجانبية  - أ 

  ٤×  واحد

 مساحة وجه= المساحة الكلية  -ب 

  ٦×  واحد 

 االرتفاع × العرض  × الطول = الحجم  - ج 

  نفسه × نفسه  × طول احلرف = احلجم  -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 

يحة  بالضغط التلميذ االجابة الصح
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٨لإلطار رقم 

   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما .٨
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟عددية المعبرة عن حجم المكعب الجملة الما 

  ٢×  ٥×  ١٠ - أ 

  ٥×  ٥×  ٥ -ب 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 

االجابة الصحيحة عليھا ، و عند 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٩لإلطار رقم 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

ض الصور مكان عر
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  ٢) +  ٥× ١٠(  - ج 

   ٢× )  ٥+  ١٠(  -د 
   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما .٩

  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 
  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟المستطيالت  يمتواز الجملة العددية المعبرة عن حجم ما 

  ٢×  ٥×  ١٠ - أ 

 ٥×  ٥×  ٥ -ب 

  ٢) +  ٥×  ١٠(  - ج 

   ٢× )  ٥+  ١٠(  -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
 عليھا ، و عند االجابة الصحيحة
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٠لإلطار رقم 

   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما ١٠
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟  ٢×  ٥×  ١٠ناتج ما 

 ٣٠ - أ 

 ١٠٠ -ب 

 ١٧ - ج 

  ١٢٥ -د 

وص ظھور تدريجي للنص
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١١لإلطار رقم 

   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما ١١
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟  ٥×  ٥×  ٥ناتج ما 

 ٣٠ - أ 

 ١٠٠ -ب 

 ١٧ - ج 

  ١٢٥ -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
وص على الشاشة ، و يختار النص

التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٢لإلطار رقم 

   الذيالمستطيالت  متوازيأيهما أكبر حجًما ١٢
  سم ،  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

  الذيأم المكعب ، سم  ٢و ارتفاعه 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
  ، ٣سم ١٢٥= حجم المكعب 

   ٣سم ٢٢٥= المستطيالت  متوازيو حجم  
 أي العبارات اآلتية صحيح ؟

 المكعب أكبر حجًما - أ 

ظھور تدريجي للنصوص 
ؤثرات، مع باستخدام بعض الم

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٣لإلطار رقم 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 

الممثلة بلغة  الفيديو
 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



 المستطيالت أكبر حجًما متوازي -ب 

 المستطيالت متوازيالمكعب و  - ج 

 متساويان فى الحجم 

  كل ما سبق -د 
  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٣

  ، و سم  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  
  ُملئ بعدد من قطع ، سم  ٢٤ارتفاعه 

  شكل مكعب طول  الصابون التى كل منها على
 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟المسألة  فيالمطلوب ما 

 حساب أبعاد الصندوق - أ 

 حساب المساحة الجانبية ألوجه  -ب 

 المستطيالت متوازي

 نحساب أبعاد قطعة الصابو  - ج 

 حساب عدد قطع الصابون -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٤لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٤
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع ، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب طول  الصابون التى كل منها على

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟حسب عدد قطع الصابون كيف ن

 حجم  ÷ نقسم حجم المكعب  - أ 

 صندوقال

 حجم الصندوق × نضرب حجم المكعب  -ب 

 حجم المكعب ÷ نقسم حجم الصندوق  - ج 

 حجم المكعب × نضرب حجم الصندوق  -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
ط التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغ

عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٥لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٥
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع الصابون، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب طول  التى كل منها على 

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨حرفه 

  :بة الصحيحة مما يأتي اختر اإلجا

 ؟ المعطيات الخاصة بحساب حجم الصندوقما 

 سم ٦٤= الطول  - أ 

 سم ٣٢= العرض  -ب 

 سم ٢٤= االرتفاع  - ج 

 كل ما سبق -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 

ابة الصحيحة  بالضغط التلميذ االج
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٦لإلطار رقم 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٦
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب  الصابون التى كل منها على 

 لصابون؟سم ، فما عدد قطع ا ٨طول حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ المعطيات الخاصة بحساب حجم قطعة الصابونما 

 سم ٦٤= الطول  - أ 

 سم ٨= طول الحرف  -ب 

 سم ٣٢= العرض  - ج 

 سم ٢٤=  االرتفاع -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
الشاشة ، و يختار  النصوص على

التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٧لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٧
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع الصابون، سم  ٢٤ارتفاعه 
  طول شكل مكعب  التى كل منها على 

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن حجم الصندوق ما 

 ٨×  ٨×  ٨ - أ 

 ٨+  ٨+  ٨ -ب 

 ٣٢×  ٢٤×  ٦٤ - ج 

 ٢٤+  ٣٢+  ٦٤ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 
ور الممثلة للغة االشارة مع ظھ

النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٨لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٨
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب علىالصابون التى كل منها  
 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨طول حرفه  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟  ٣٢×  ٢٤×  ٦٤ناتج ما 

 ٢٥١٩٤ - أ 

 ٢٠ -ب 

 ٤٩١٥٢ - ج 

 ٥١٢ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 

تلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط ال
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ١٩لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ١٩
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع الصابون، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب طول  التى كل منها على 

 عدد قطع الصابون؟ سم ، فما ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
الشاشة ، و يختار النصوص على 

التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
ان عرض لقطات مك

الفيديو الممثلة بلغة 
 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



 ؟الجملة العددية المعبرة عن حجم قطعة الصابون ما 

 ٨×  ٨×  ٨ - أ 

 ٨+  ٨+  ٨ -ب 

  ٣٢×  ٢٤×  ٦٤ - ج 

 ٢٤+  ٣٢+  ٦٤ -د 

  

تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 
  ٢٠لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ٢٠
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع الصابون، سم  ٢٤ارتفاعه 
  ول شكل مكعب ط التى كل منها على 

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 ؟ ٨×  ٨×  ٨ناتج ما 

 ٢٥١٩٤ - أ 

 ١٢٠ -ب 

 ٤٩١٥٢ - ج 

 ٥١٢ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 

حيحة  بالضغط التلميذ االجابة الص
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٢١لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ٢١
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع ، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب الصابون التى كل منها على

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨طول حرفه  

،  ٣ســم ٥١٢= ، وحجــم قطعــة الصــابون  ٣ســم ٤٩١٥٢= حجــم الصــندوق 
 ؟الجملة العددية المعبرة عن حل المسألة ما ف

 ٥١٢ - ٤٩١٥٢ - أ 

  ٤٩١٥٢÷  ٥١٢ -ب 

   ٥١٢÷  ٤٩١٥٢ - ج 
 ٤٩١٥٢+  ٥١٢ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
على الشاشة ، و يختار  النصوص

التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٢٢لإلطار رقم 

  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ٢٢
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع ، سم  ٢٤ارتفاعه 
  كعب شكل م الصابون التى كل منها على

 سم ، فما عدد قطع الصابون؟ ٨طول حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟    ٥١٢÷  ٤٩١٥٢ناتج ما 

 ٩٢ - أ 

 ٩٦ -ب 

 ٦٩ - ج 

 ٨٥ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 

لصحيحة  بالضغط التلميذ االجابة ا
عليھا ، و عند االجابة الصحيحة 
تحسب له درجة و ينتقل تلقائيا 

  ٢٣لإلطار رقم 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
  موضحا عليه
 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  مستطيالت متوازيصندوق على شكل ٢٣
  سم ، و  ٣٢سم ، و عرضه  ٦٤طوله  

  ُملئ بعدد من قطع، سم  ٢٤ارتفاعه 
  شكل مكعب طول  الصابون التى كل منها على 

 ن؟سم ، فما عدد قطع الصابو  ٨حرفه 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟عدد قطع الصابون كم 

 ٣سم ٩٦ - أ 

 سم ٩٦ -ب 

 قطعة صابون ٩٦ - ج 

 ٩٦ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، و يختار 
التلميذ االجابة الصحيحة  بالضغط 

عند االجابة الصحيحة عليھا ، و 
  .تحسب له درجة 

 :التلميذعزيزي٢٤
  ، و اآلن ابدأ في دراسة الموديول%  ٩٠لقد حصلت على أقل من 

عندما  اإلطارظھور فوري لھذا 
 ١٨يحصل التلميذ على أقل من 

درجة من الدرجة الكلية ، ثم يبدأ 
  بدراسة الموديول

 :التلميذعزيزى٢٥
 بدراسة عليك اآلن و الكلية الدرجة من %٩٠ من أكثر على حصلت لقد

 التالى  الموديول
  

ظھور فوري لھذا االطار عندما 
 ١٨يحصل التلميذ على أكثر من 

درجة من الدرجة الكلية ، ثم يبدأ 
  بدراسة الموديول التالي

لمدة  اإلطارظھور فوري و تثبيت   محتوي الموديول٢٦
  ثوان ، ثم مسح تدريجي ٥

  :ل أهمية دراسة الموديو٢٧
  :عزيزي التلميذ 

  في هذا الموديول سنتدرب علي مهارات حل
  المسائل اللفظية مجتمعة ، وبشكل متتابع  

  ومنظم حتي تستطيع توظيفها في حل 
  .المسائل اللفظية بشكل عام 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
النصوص على الشاشة ، ثم تثبيت 
اإلطار بالكامل ، ويضغظ التلميذ 

  .على أيقونة التالي 

 )  ١( مثال ٢٨

  المستطيالت متوازيأيهما أكبر حجًما 
  سم  ٤سم ، و عرضه  ٧طوله  الذي 

  المستطيالت متوازيسم أم  ٥، و ارتفاعه 
 سم ؟ ٨سم ،وارتفاعه  ١٦مساحة قاعته  الذي 

 لة هو معرفة متوازي المستطيالت األكبر حجًماالمسأ فيالمطلوب 

 : لحساب ذلك فإننا

 المستطيالت متوازينحسب حجم  )١

 . األول 

 .الثاني المستطيالت  متوازينحسب حجم  )٢

 . نعرف حجم متوازي المستطيالت األكبر )٣

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

شارة مع ظھور الممثلة للغة اال
  النصوص على الشاشة

 المستطيالت متوازيلحساب حجم : أوال ٢٩

 :هي المعطيات 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 

ديو تزامن عرض لقطات الفي

  
مكان عرض لقطات 

لة بلغة الفيديو الممث
 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



 سم ٥=  االرتفاعسم ،  ٤= ، العرض  سم ٧= الطول 

  االرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم 

 ٣سم ١٤٠=  ٤×  ٥×  ٧= الحجم 

  

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

 :الثاني المستطيالت  متوازيلحساب حجم : ثانًيا ٣٠

 المعطيات هى 

 سم ٨=  االرتفاع،  ٢سم ١٦= مساحة القاعدة 

  االرتفاع × مساحة القاعدة = الحجم 

 ٣سم ١٢٨=  ٨×  ١٦= الحجم 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
، مع باستخدام بعض المؤثرات

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة

 ٣سم ١٤٠= المستطيالت األول  متوازيحجم ٣١

 ٣سم ١٢٨=  الثانيالمستطيالت  متوازيحجم 

 المستطيالت األول أكبر حجًما متوازييكون 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 

ت الفيديو تزامن عرض لقطا
الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة
 )  ٢( مثال ٣٢

  سم ، ُصنعت  ١٢مكعب من الصلصال طول حرفه 
  سم ، ١.٥منه مكعبات طول حرف المكعب الواحد 

 . أوجد عدد المكعبات 

 .المسألة هو حساب عدد المكعبات فيالمطلوب 

 :ننا ألحساب عدد المكعبات ف

 كعب الكبيرنحسب حجم الم )١

 نحسب حجم المكعب الصغير )٢

 حجم المكعب الصغير ÷حجم المكعب الكبير = عدد المكعبات  )٣

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

 ـ لحساب حجم المكعب الكبير  ١ـ ٣٣

 سم   ١٢= المعطيات هى طول حرف المكعب 

 نفسه × نفسه  ×طول الحرف = حجم المكعب 

 ٣سم ١٧٢٨=  ١٢×  ١٢×  ١٢= حجم المكعب 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

 لصغير ـ لحساب حجم المكعب ا ٢ـ ٣٤

 سم ١.٥= المعطيات هى طول الحرف 

 نفسه  ×نفسه  ×طول الحرف = حجم المكعب 

   ١.٥×  ١.٥×  ١.٥= حجم المكعب 
 ٣سم ٣.٣٧٥= 

  حجم المكعب الكبير= عدد المكعبات 
 حجم المكعب الصغير÷  

 مكعب ٥١٢=  ٣.٣٧٥÷  ١٧٢٨= ت اعدد المكعب

  

ظھور تدريجي للنصوص 
ع باستخدام بعض المؤثرات، م

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة

 )٣( مثال ٣٥

  سيارة نقل لها صندوق على شكل 
  م ، و ٤مستطيالت طوله  متوازي
  م ُملئ  ١م ، و ارتفاعه  ٢ هعرض

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 

يديو الممثلة بلغة الف
االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  بالرمل فإذا كان ثمن المتر المكعب من
 . جنيها ، احسب ثمن الرمل كله ١٥هذا الرمل  

 . يمأل الصندوق الذيالمسألة هو حساب ثمن الرمل  فيمطلوب ال

 : نناألحساب ذلك ف

 نحسب حجم الصندوق ١

 ×حجم الصندوق = ثمن الرمل  ٢

 ثمن المتر المكعب 

  

  النصوص على الشاشة

 ـ لحساب حجم الصندوق  ١ ـ٣٦

 االرتفاع × العرض  × الطول = الحجم 

 ٣م  ٨=  ١×  ٢× ٤= الحجم 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

 ثمن المتر المكعب ×حجم الصندوق = ـ ثمن الرمل  ٢ـ ٣٧

 جنيها ١٢٠=  ١٥×  ٨= الرمل  ثمن

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة االشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

ظھور فوري و تثبيت اإلطار لمدة   االختبار الضمني٣٨
  ثوان ، ثم مسح تدريجي ٥

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٣٩
  م ، و عرضه ٣ستطيالت طوله م متوازي 
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 ؟المسألة  فيالمطلوب ما 

 حساب عدد المكعبات - أ 

 حساب ثمن الرمل -ب 

 معرفة ثمن العطر - ج 

  معرفة حجم المكعب -د 

تدريجي للنصوص  ظھور
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  . الخاطئة 

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤٠
  م ، و عرضه ٣طوله  متوازى مستطيالت 
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠

 ؟حسب ثمن الرمل كيف ن

 ثمن المتر المكعب ×نضرب حجم الصندوق  - أ 

 ثمن المتر المكعب+ نجمع حجم الصندوق  -ب 

 ثمن المتر المكعب ÷نقسم حجم الصندوق  - ج 

  ثمن المتر المكعب ×المساحة الجانبية ألوجه الصندوق  نضرب -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .اطئة الخ

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤١
  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

  
مكان عرض لقطات 
 الفيديو الممثلة بلغة

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 
  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 

  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠
 ؟ المعطيات الالزمة لحساب حجم الصندوقما 

 م ٣= الطول  - أ 

 م ٢= العرض  -ب 

 م ١=  االرتفاع - ج 

 كل ما سبق -د 

 ؟ القانون المناسب لحساب حجم الصندوقما 

  

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة
تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .طئة الخا

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤٢
  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
 .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠ - أ 

 االرتفاع × العرض × الطول= الحجم  -ب 

 االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية  - ج 

 مساحة القاعدة ÷  الحجم=  رتفاعاال -د 

 االرتفاع ÷ الحجم= مساحة القاعدة  -ه 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 

ط باإلجابة راجعة سلبية ترتب
  .الخاطئة 

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤٣
  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠
 ؟ الجملة العددية المعبرة عن حجم الصندوقما 

  ١×  ٢×  - أ 

 ١+  ٢+  -ب 

  ٢× )  ٢ + ٣(  - ج 

 كل ما سبق -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

  لى شكلسيارة نقل لها صندوق ع٤٤
  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠
 ؟ ١×  ٢×  ٣ناتج ما   

 ٢سم ٦ - أ 

 ٢سم ٨ -ب 

 ٣سم ٦ - ج 

 ٣سم ٨ -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 

فيديو تزامن عرض لقطات ال
الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة
تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  
  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤٥

  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 
  ا كان ثمن المتر المكعب من الرمل فإذ
  .جنيًها ، احسب ثمن الرمل  ٢٠

 ؟الجملة العددية المعبرة عن ثمن الرمل فما ،  ٣سم ٦= حجم الرمل 

 ٢٠+  ٦ - أ 

  ١٥×  ٦ -ب 

 ٦ - ٢٠ - ج 

  ٢٠×  ٦ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  نصوص على الشاشةال

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

  سيارة نقل لها صندوق على شكل٤٦
  م ، و عرضه ٣متوازى مستطيالت طوله  
  م ، ُملئ بالرمل ،  ١م ، و ارتفاعه  ٢ 

  فإذا كان ثمن المتر المكعب من الرمل 
  .يًها ، احسب ثمن الرمل جن ٢٠
 ؟ثمن الرمل ما 

 سم ١٢٠ - أ 

 جنيها ١٢٠ -ب 

 ٣سم ١٢٠ - ج 

  قرشا ١٢٠ -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 

لبية ترتبط باإلجابة راجعة س
  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٤٧
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟المسألة  فيالمطلوب ما 

 المستطيالت متوازيحساب المساحة الجانبية ألوجه  - أ 

 ه المكعبحساب المساحة الجانبية ألوج -ب 

 المستطيالت أم المكعب متوازيمعرفة األكبر حجما  - ج 

 حساب المساحة الكلية ألوجه المكعب -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
و تغذية  باإلجابة الصحيحة ،

راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 
  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٤٨
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟المعطيات الالزمة لحساب حجم المكعب ما 

 سم ١٠= الطول  - أ 

 سم ٥= طول حرفه  -ب 

 سم ٢ =االرتفاع  - ج 

 سم ٥= العرض  -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

ظھور تدريجي للنصوص    الذيالمستطيالت  متوازيا ـ أيهما أكبر حجمً  ٢ـ ٤٩

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
ة الفيديو الممثلة بلغ

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

ان عرض الصور مك
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

  
مكان عرض 
لقطات الفيديو 
ة ة ث

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 
 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟ المعطيات الالزمة لحساب حجم متوازى المستطيالتما 

 سم ١٠= الطول  - أ 

 سم ٥= العرض  -ب 

 سم ٢=  االرتفاع - ج 

 كل ما سبق -د 

  

باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٠
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟القانون المناسب لحساب حجم المكعب ما 

 اإلرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم  - أ 

 نفسه ×نفسه  ×طول الحرف = الحجم  -ب 

 مساحة وجه= المساحة الجانبية  - ج 

 ٤× واحد  

 مساحة وجه= المساحة الكلية  -د 

  ٦× واحد  

ظھور تدريجي للنصوص 
ؤثرات، مع باستخدام بعض الم

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة
تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥١
   سم ٢ارتفاعه سم ، و  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟ القانون المناسب لحساب حجم متوازى المستطيالتما 

 مساحة = لمساحة الجانبية ا - أ 

 ٤× وجه واحد 

 مساحة = المساحة الكلية  -ب 

 ٦× وجه واحد 

 اإلرتفاع ×العرض  ×الطول = الحجم  - ج 

  نفسه ×نفسه  ×طول الحرف = الحجم  -د 

نصوص ظھور تدريجي لل
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٢
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟الجملة العددية المعبرة عن حجم المكعب ما 

  ٢×  ٥×  ١٠ - أ 

  ٥×  ٥×  -ب 

  ٢) +  ٥×  ١٠(  - ج 

   ٢× )  ٥+  ١٠(  -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

ة مع ظھور الممثلة للغة اإلشار
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٣
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟ المستطيالت متوازيالجملة العددية المعبرة عن حجم  ما

  ٢× ٥×  ١٠ - أ 

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
لقطات  مكان عرض

الفيديو الممثلة بلغة 
 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد



  ٥×  ٥×  -ب 

  ٢) +  ٥×  ١٠(  - ج 

  ٢× )  ٥+  ١٠(  -د 

  

جابة الصحيحة ، و تغذية باإل
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٤
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟  ٢×  ٥×  ١٠ناتج ما 

 ٣٠ - أ 

 ١٠٠ -ب 

 ١٧ - ج 

  ١٢٥ -د 

ظھور تدريجي للنصوص 
بعض المؤثرات، مع باستخدام 

تزامن عرض لقطات الفيديو 
الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 

  النصوص على الشاشة
تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٥
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

 ؟ ٥×  ٥×  ٥ناتج ما 

 ٣٠ - أ 

 ١٠٠ -ب 

 ١٧ - ج 

 ١٢٥ -د 

  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة

تقديم تغذية راجعة ايجابية ترتبط 
حة ، و تغذية باإلجابة الصحي

راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 
  .الخاطئة 

   الذيالمستطيالت  متوازيـ أيهما أكبر حجًما  ٢ـ ٥٦
   سم ٢سم ، و ارتفاعه  ٥سم ، و عرضه  ١٠طوله 

 .سم  ٥طول حرفه يساوى  الذيأم المكعب 

،  ٣سـم ٢٢٥= المسـتطيالت  متـوازي، و حجم  ٣سم ١٢٥= حجم المكعب 
 ة صحيحا ؟أي العبارات اآلتي

 المكعب أكبر حجًما - أ 

 المستطيالت أكبر حجًما متوازي -ب 

 المستطيالت  متوازيالمكعب و  - ج 

 الحجم فيمتساويان 

  كل ما سبق -د 
  

ظھور تدريجي للنصوص 
باستخدام بعض المؤثرات، مع 
تزامن عرض لقطات الفيديو 

الممثلة للغة اإلشارة مع ظھور 
  النصوص على الشاشة
ترتبط  تقديم تغذية راجعة ايجابية

باإلجابة الصحيحة ، و تغذية 
راجعة سلبية ترتبط باإلجابة 

  .الخاطئة 

 

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

  
مكان عرض لقطات 
الفيديو الممثلة بلغة 

 االشارة

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
 موضحا عليه 

 األبعاد

مكان عرض الصور 
عليه موضحا   
 األبعاد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٠٣-٢٠٠٢  

 جامعة الزقازيق       
  كليـة التربــــية        

قسم المناھج و طرق التدريس

  )٢(ملحق رقم 
في وحدة الحجوم المقررة مهارات حل المسائل اللفظية  اختبارات

 على تالميذ الصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للصم 

  إعداد الطالب 
  ھدهيوسف عبدا لمنعم محمود د

 إشراف

  األستاذ الدكتور

 عادل إبراھيم الباز
  أستاذ المناھج و طرق تدريس الرياضيات

 جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  حمزة عبد الحكم الرياشي
  أستاذ المناھج و طرق تدريس الرياضيات

 جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  الدكتور

  السيد أحمد الوكيل
 مدرس المناھج و طرق تدريس الرياضيات

 يقجامعة الزقاز –كلية التربية 



  ..........................................................................................................: اسم التلميذ
  ..........................................................................................................: التاريــــــخ

  
  
  
  
  
  

  تعليمات االختبارات 
  :عزيزي التلميذ 

  تجيباقرأ كل سؤال من أسئلة االختبارات بعناية قبل أن.  
  إجابةدون  اتتترك سؤاال من أسئلة االختبار أالحاول  
 ك في الم ار وذل ل سؤال في نفس كراسة االختب ة ك ان يجب أن تكون إجاب ك

ة،المخصص  اء  لإلجاب فحة البيض ي الص ل ف ة فتح ائل اللفظي دا المس ا ع م
  الملحقة باالختبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  االختبار األول

  اختبار مھارات فھم وتحليل المسألة اللفظية
  -:ضع خطاً أسفل المعطيات في كل من المسائل اللفظية االتية 

ه  -١ تطيالت طول وازي مس ه ٩مت م ، عرض م ،٦س هس م ٤ ارتفاع ب ،اس حس
 حجمه ؟

  

 سم ؟٨ة والكلية ألوجه مكعب طول حرفه يأحسب المساحة الجانب -٢
  

  

داخل  -٣ اده من ال م ٤سيارة نقل لھا صندوق علي شكل متوازي مستطيالت أبع
ل ١م ، ٢،  ذا الرم ن ھ ب م ر المكع ن المت ان ثم إذا ك ل ف يء بالرم  ١٥م  مل

 أحسب ثمن الرمل كله ؟.جنيھاً 
  

سم ،و عرضه ١٢تون علي شكل متوازي مستطيالت طوله صندوق من الكر -٤
ي ٦سم ،و ارتفاعه ٩ ا عل ل منھ دد من قطع الصابون التي ك سم ، مليء بع

 سم ، أوجد عدد قطع الصابون ؟٣شكل مكعب طول حرفه 
  

  

  :أمام المعلومات الضرورية لحل كل مسألة مما يأتي ) (ضع عالمة 
  :ه يلزمنا معرفة  لحساب المساحة الجانبية ألوجه مكعب فإن -٥
  حجم المكعب -أ
  أبعاد متوازي المستطيالت -ب
  طول حرف المكعب -ج
  كل ما سبق -د

  

  :لحساب حجم مكعب فإنه يلزمنا معرفه  -٦
  المساحة الكلية ألوجه المكعب -أ
  ة ألوجه المكعبيالمساحة الجانب -ب
  مساحة قاعدة المكعب -ج
  طول حرف المكعب  -د
  

  :الت فإنه يلزمنا معرفه المستطي يلحساب حجم متواز -٧
  مساحة القاعدة -أ
  االرتفاع -ب
  محيط القاعدة-ج
ً  أ،-د   ب معا
  
  
  



وازي  -٨ ي شكل مت ات التي يمكن وضعھا في صندوق عل لحساب عدد المكعب
  :مستطيالت فإنه يلزمنا معرفة 

  المساحة الكلية ألوجه المكعب -أ
  طول حرف المكعب -ب
  أبعاد متوازي المستطيالت-ج
ً ب ، ج مع-د   ــا
  

ا  -٩ ه يلزمن وازي مستطيالت فإن ي شكل مت ان صندوق عل اليف دھ لحساب تك
  :معرفه 

  حجم الصندوق -أ
  أبعاد الصندوق -ب
  تكلفة المتر المربع الواحد -ج
  كل ما سبق -د
ً  -ه   ب ، ج معــا
  

  -:أمام رمز االجابة الصحيحة في كل مما يلي  ) ( ضع عالمة
ي مجسمين لحساب حجم المجسم الموضح أبعاده علي  -١٠ الرسم فإننا نقسمه إل

  -:كل مجسم عباره عن 
  ھرم  -أ
  مستطيل           -ب
  متوازي مستطيالت                                       اسم        -ج
  سم١                مكعب  - د

  :أبعاد المجسم األول ھي  -١١
  سم                                              ٢سم ، ٢سم ،  ٨  -أ
                      سم١سم ، ٢سم ، ٤  -ب
  سم١سم ، ٢سم ، ٨ -ج
  سم٢سم                                                      ٢سم٢سم ، ٤سم ، ٨ -د

                                :أبعاد المجسم الثاني ھي  -١٢
  سم ١سم ، ٤سم ، ٨ -أ
  سم٨سم ، ٥سم ، ٢ -ب
  سم ١سم ، ٢سم ، ٨ -ج
  سم٢سم ، ٢ سم ،٨-د

  

  :ضع خطاً أسفل المطلوب في كل من المسائل االتيه  
 سم ؟٣ماحجم المكعب الذي طول حرفه  -١٣

  

ع  -١٤ ات طول حرف ١٢مكعب من الصلصال طول حرف ه مكعب سم ، صنعت من
 سم ، أوجد عدد المكعبات ؟١,٥المكعب الواحد 

  
  

سم ٨  



اً   -١٥ ر حجم ا أكب ه : أيھم ذي طول تطيالت ال وازي المس م ، و عرضة ١٠مت س
 سم ؟٩سم ، أم المكعب الذي طول حرفه ٣سم ، و أرتفاعه ٩

  

ه   -١٦ ي شكل مكعب طول حرف وع ١٢زجاجة صغيرة فارغة عل سم ، عبئب بن
ئ  ٢٠الواحد  ٣من العطور ، ثمن السم قرشاً ، فما ثمن كمية العطر التي تمل

 الزجاجة ؟
  

م٣٠٠٠صب   -١٧ تطيالت  ٣س وازي مس كل مت ي ش اء عل ي إن راب ف ن الش م
  ، أوجد ارتفاع الشراب في االناء ؟ ٢سم٣٠٠ه مساحة قاعدت

  

  :ضع سؤاالً وفق الشروط المبينة في كل مما يأتي 
اوي  -١٨ ه يس تطيالت حجم وازي مس م١٠٠مت اوي  ٣س ه تس احة قاعدت ومس

  -:أختر السؤال المناسب في ضوء المعطيات السابقة ، ٢سم٢٠
  .أوجد حجم متوازي المستطيالت   -أ 
  . أوجد ارتفاع متوازي المستطيالت   -ب 
  .أوجد مساحة قاعدة متوازي المستطيالت    -ج 
 .متوازي المستطيالت أوجد عرض    -د 

  

  .المناسب في ضوء المعطيات السابقةاختر السؤال . سم ٧مكعب طول حرفه  -١٩
  أوجد طول حرف المكعب ؟  -أ 
  أوجد المساحة الجانبية ألوجه المكعب ؟  -ب 
  أوجد حجم المكعب ؟  -ج 
 ب ، ج معــاً ؟  -د 

  

  ؟ ٢سم ١٦ؤال المناسب إذا كان الناتج سم ، ما الس٤مكعب طول حرفه  -٢٠
  أوجد حجم المكعب ؟  -أ 
  أوجد مساحة قاعدة المكعب ؟  -ب 
  أوجد المساحة الجانبية ألوجه المكعب؟  -ج 
 أوجد المساحة الكلية ألوجه المكعب ؟  -د 

  

ه  -٢١ تطيالت طول وازي مس م ، و عرضه ٤مت ه ٣س م ، و ارتفاع م ٢س ا  ،س م
  ؟ ٣سم٢٤السؤال المناسب الذي جوابه 

  . قاعدة متوازي المستطيالتأحسب مساحة   -أ 
  .جانبية ألوجه متوازي المستطيالت احسب المساحة ال  -ب 
  .أحسب حجم متوازي المستطيالت   -ج 
 .الكلية ألوجه متوازي المستطيالت أحسب المساحة   -د 
  
  
  
  
  
  



  -:حدد المعلومه الناقصة بالمسألة ، و تحتاجھا للحل في كل مما يأتي  
ي شكل مكعب طول  .٢٢ ه زجاجة صغيرة فارغة عل سم ن ٣حرف

  عبئت بنوع من العطور ، فما ثمن كمية العطر التي تمليء الزجاجة ؟
  المعلومة الناقصة والالزمة للحل ھي:  
  .المساحة الجانبية ألوجه المكعب  -أ 
  .طول حرف المكعب -ب
  .المساحة الكلية ألوجه المكعب  -ج
  .الواحد من العطور  ٣ثمن السـم -د
  

وازي م -٢٣ دة مت ه احسب مساحة قاع ه .  ٣سم١٥١٢ستطيالت حجم المعلوم
  :الناقصة والالزمة للحل ھي 

  حجم متوازي المستطيالت -أ      
  المساحة الكلية ألوجه متوازي المستطيالت -ب     
  ارتفاع متوازي المستطيالت -ج     
  مساحة قاعدة متوازي المستطيالت  -د     

  

اً  -٢٤ ر حجم ا أكب ذي عرضه: أيھم وازي المستطيالت ال سم ، و ارتفاعه ٥ مت
  ؟ ٢سم١٦أم متوازي المستطيالت الذي مساحة قاعدته . سم ٣
  المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ھي:-  
  المستطيالت األول  طول متوازي -أ 
  متوازي المستطيالت األول ارتفاع -ب
  متوازي المستطيالت الثاني ارتفاع -ج
  ج معــاً  ،ب  -د
  أ ، ج معــاً  -ه
  
ى قوالب الطوب  استخدم بناء -٢٥ في اقامة جدار فإذا علمت أن قالب الطوب عل

اده  تطيالت أبع وازي مس كل مت نتيمرات  ٦،  ١٢،  ٢٥ش ن الس احسب . م
 .حجم الطوب المستخدم 

  المعلومة الناقصة و الالزمة للحل ھي:- 
  .حجم الطوب المستخدم   -أ 
  .عدد قوالب الطوب   -ب 
  .أبعاد متوازي المستطيالت  -ج 
  .حجم المكعب   -د 

  
  

  
  
  



  االختبار الثاني
  اختبار مھارات وضع خطة للحل وتنفيذھا

  -:أمام القانون المناسب لحل كل مسألة من المسائل األتيه) ( ضع عالمة  
ة  -١ ذي حجم وازي المستطيالت ال اع مت ، و مساحة  ٣سم ٩٠ما ارتف

  ؟ ٢سم ١٥قاعدته 
  :القانون المناسب لحل المسألة ھو   
  الرتفاعا× العرض × الطول = الحجم  -أ 
  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية  -ب
  مساحة القاعدة÷ الحجم = االرتفاع  -ج
  الحجم÷ مساحة القاعدة = االرتفاع  -د
  سم ؟١٢احسب المساحة الجانبية ألوجه مكعب طول حرفه  -٢
  :القانون المناسب لحل المسألة ھو   
  ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية  -أ
  االرتفاع× محيط القاعدة = مساحة الجانبية ال -ب
  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية -ج
  نفسه× نفسه × طول الحرف = المساحة الجانبية  -د 
سم ٢سم ، و ارتفاعه ٧سم ، و عرضه ٨متوازي مستطيالت طوله  -٣

  ، احسب حجمه ؟
  :القانون المناسب لحل المسألة ھو                 

  االرتفاع× العرض × الطول = الحجم   -أ 
  نفسه× نفسه × طول الحرف = الحجم   -ب 
  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية   -ج 
  ٦× مساحو وجه واحد = المساحة الكلية   -د 
  أحسب حجمه ؟. سم ٦مكعب طول حرفه  -٤
  :القانون المناسب لحل المسألة ھو  
  االرتفاع× العرض × الطول = الحجم  -أ
  نفسه× نفسه × طول الحرف = الحجم  -ب
  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية  -ج
   ٦× مساحة وجه واحد = المساحة الكلية  -د
وازي مستطيالت  -٥ احسب المساحة الجانبية ألوجه مت

  .سم ٢سم ، و ارتفاعه ٥عرضه سم ، و٦طوله 
  -:القانون المناسب لحل المسألة ھو    
  نفسه× نفسه × طول الحرف = الحجم  -أ   
  االرتفاع× مساحة القاعدة = المساحة الجانبية  -ب
  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية  -ج
  ٤× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية  -د
  



ل الرياضية ضع  ن الجم دد م ألة ع ل مس فل ك ائل وأس ن المس دد م ك ع أمام
  :مسألة أمام الجملة الرياضية التي تعتقد أنھا صحيحة لحل ال)  (  عالمة  

  . سم ٥احسب المساحة الجانبية ألوجه مكعب طول حرفه  -٦
  ٥×٥×٥ -أ
  ٤×٥×٥ -ب
  ٢×) ٥+٥(  -ج
  ٦×٥×٥ -د
  .سم ٥الكلية ألوجه مكعب طول حرفه احسب المساحة  -٧
  ٥×٥×٥ -أ
  ٤×٥+٥ -ب
  ٢×) ٥+٥(  -ج
  ٦×٥×٥ -د
سم ٢سم ، و ارتفاعه ٤سم ، و عرضه ٦متوازي مستطيالت طوله  -٨

  .احسب حجمه ،
  ٢× )٤+٦(   -أ 
  ٢+٤+٦  -ب 
  ٢×٤×٦  -ج 
  ٢×) ٤÷٦(   -د 
 سم ٣سم ، و ارتفاعه ٤سم ، و عرضة  ٥متوازي مستطيالت طوله  -٩

  . احسب المساحة الجانبية ألوجھه
  ٣×٤×٥  -أ 
  ٣×٢×) ٤+٥(  -ب 
  ٣+٤+٥  -ج 
  ٢×) ٤+٥(   -د 
  .حجر احسب حجم ال: من الشكل المقابل  -١٠

   ١٥٠+٢٠٠ -أ              
  ١٥٠÷٢٠٠-ب              

  ١٥٠×٢٠٠-ج              
  ١٥٠-٢٠٠-د               

ه  -١١ سم ، ١٢صندوق من الكرتون علي شكل متوازي مستطيالت طول
دد من الصابون التي ٦سم ، و ارتفاعه ٩و عرضة  يء بع سم ، مل

ه  ول حرف ب ط كل مكع ي ش ا عل ل منھ م ٣ك ع . س دد قط د ع أوج
  الصابون ؟

  -:رتب خطوات الحل التالية إليجاد عدد قطع الصابون **    
  .حجم المكعب÷ قسم حجم متوازي المستطيالت ن(     ) 
  .نحسب حجم متوازي المستطيالت(     ) 

  .نحسب حجم المكعب(     )   



  
  :أمام رمز االجابة الصحيحة في كل مما يلي )  (ضع عالمة     

ب  -١٢ م٣٠٠٠إذا ص وازي  ٣س كل مت ي ش اء عل ي إن راب ف ن الش م
ه  دا قاعدت تطيالت بع م ، ١٥مس اع ا٢٥س إن إرتف م ف ي س راب ف لش

  :االناء يساوي 
  سم ٣٧٥) =  ٢٥×  ١٥( ÷  ٣٠٠٠ -أ
  سم٨) =  ٢٥×  ١٥( ÷  ٣٠٠٠ -ب
  ٢٠٠) =  ٢٥× ١٥( ÷  ٣٠٠٠ -ج
  .ليست واحدة مما سبق  -د

ات طول ١٢مكعب من الصلصال طول حرفه  -١٣ سم  ، صنعت منه مكعب
  :، فإن عدد المكعبات يساوي  ١,٥حرف المكعب الواحد منھا 

  مكعبات  ٨) = ١,٥×  ١,٥×  ١,٥( ÷ )  ١٢×  ١٢×  ١٢(  -أ
  مكعب٦٤)  = ١,٥×  ١,٥×  ١,٥( ÷ ) ١٢×١٢×١٢(  -ب
  مكعب  ٥١٢) = ١,٥×  ١,٥×  ١,٥( ÷ )  ١٢×  ١٢×  ١٢(  -ج
  ليست واحدة مما سبق  -د

اده  -١٤ تطيالت أبع وازي مس م ،  ٧,٥مت م ،  ١٥س إن   ١,٢س ر ف مت
  :حجمه يساوي 

  =  ١,٢× ١٥×  ٧,٥ -أ
  =١٢×١٥×  ٧,٥ -ب
  = ١٢٠×١٥×  ٧,٥ -ج
  =  ١,٢ ١٥×  ٧,٥ -د

اده  -١٥ ،  ٥،  ٤زجاجة صغيرة فارغة علي شكل متوازي مستطيالت أبع
قرشاً  ٢٠سم عبئت بنوع من العطور ثمن السنتيمتر المكعب منه  ٨

  :، فإن ثمن العطر الذي بمليء الزجاجة يساوي 
  قرشا ١٦٠=  ٢٠×)  ٨× ٥× ٤(  -أ
ً  ٣٢=  ٢٠×) ٨×٥×٤( -ب   قرشا
ً ٣٢٠٠=  ٢٠× )  ٨× ٥× ٤( -ج   قرشا
  قرشاً  ١٨٠=  ٢٠) + ٨×٥×٤( -د

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  االختبار الثالث
  اختبار مھارات مراجعة الحل والتأكد من صحته

ام )  (ذه الحلول ، بوضع عالمه أمامك عدد من المسائل وحلولھا والمطلوب منك تقويم ھ أم
  :للحل  التقويم المناسب

  .سم  ٩، و ارتفاعه  ٣سم ١٥١٢توازى مستطيالت حجمه احسب مساحة قاعدة م – ١
  :أجاب أحد التالميذ كما يلى 

  ٢سم ١٣٦٠٨=  ٩×  ١٥١٢= اإلرتفاع × الحجم = مساحة القاعدة 
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  اإلرتفاع –الحجم = مساحة القاعدة : ألن القانون الصحيح ھو : الحل خطأ  –أ 
  ٢سم ١٣٦٠٨=  ٩×  ١٥١٢ألن : الحل صحيح  –ب 
  اإلرتفاع÷ الحجم = مساحة القاعدة : ألن القانون الصحيح ھو : الحل خطأ  –ج 
  اإلرتفاع× الحجم = ألن مساحة القاعدة : الحل صحيح  –د 
  لحساب حجم المجسم الموضحة أبعاده على الرسم – ٢

  : البد من تقسيمه إلى مجسمين : أجاب أحد التالميذ كما يلى 
  ٣سم ٥٤٠٠٠٠=  ٩٠×  ٢٠×  ٣٠٠= جسم األول حجم الم

  ٣سم ٩٠٠٠٠٠=  ٢٠×  ٩٠×  ٥٠٠= حجم المجسم الثانى 
  ٣سم ١٤٤٠٠٠٠=  ٩٠٠٠٠٠+  ٥٤٠٠٠٠= حجم المجسم 

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 .ألن الحسابات صحيحة : الحل صحيح   -أ 
 أبعاد المتوازى األول ھى  ألن: الحل خطأ   -ب 

٩٠،  ٢٠،  ٢٨٠=  ٩٠،  ٢٠،  ٢٠ – ٣٠٠  
 .الحل صحيح ألن القوانين المستخدمة صحيحة   -ج 
  .ألن الحسابات خطأ : الحل خطأ   -د 

  .سم ، احسب حجمه  ١١مكعب طول حرفه  –٣
  :أجاب أحد التالميذ كما يلى 

  ٣سم١٢١=  ١١×  ١١×  ١١= الحجم 
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  ١١×  ١١= ألن الحجم : الحل خطأ   -أ 
 ٣سم ١٣٢١=  ١١×  ١١×  ١١ناتج  ألن: الحل خطأ   -ب 
  نفسه× نفسه × طول الحرف = ألن الحجم : الحل صحيح   -ج 
  ١١+  ١١+  ١١= ألن الحجم : الحل خطأ   -د 

 ١٥سم ، و مساحة قاعدته  ٩٠مستطيالت حجمه  متوازيأوجد ارتفاع  - ٤
 .٢سم

  :أجاب أحد التالميذ كما يلى 
 مساحة القاعدة÷الحجم=  االرتفاع
  سم  ٦=  ١٥ ÷ ٩٠ = االرتفاع

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 



 .الحسابات صحيحة القانون و ألن: الحل صحيح   -أ 
  مساحة القاعدة  -الحجم =  االرتفاعألن : الحل خطأ   -ب 
 ٤=١٥÷٩٠ ناتج ألن:خطأ الحل   -ج 
   مساحة القاعدة× الحجم = االرتفاع  ألن: الحل خطأ   -د 

  
  
  
  
  
  

  اإلختبار الرابع
  ة اللفظية بشكل عاماختبار مھارات حل المسأل

  :حل المسائل اآلتية 
ا  -١ ر حجم ا أكب ه : أيھم ول حرف ب ط وازى  ٩مكع م ، أم مت س

ه  ذى طول سم ، و ارتفاعه  ٩سم ، و عرضه  ١٠المستطيالت ال
  سم ؟ ٨

اده من  -٢ وازى مستطيالت أبع ى شكل مت زجاجة صغيرة فارغة عل
داخل  م ،  ٤ال م ،  ٥س ن  ٨س ور ، ثم ن العط وع م ت بن م ُعبئ س

ى تمأل  ٢٠نتيمتر المكعب منه الس قرشا ، فما ثمن كمية العطر الت
 الزجاجة ؟

ن  -٣ اده م تطيالت أبع وازى مس كل مت ى ش ل عل يارة نق ندوق س ص
ى  داخل ھ ف  ١م ، ٢.٥م ،  ٤ال الء يتكل داخل بط ن ال ى م م ، طُل

 .جنيھات ، احسب تكاليف الطالء  ٨المتر المربع منه 
سم ، يُراد تعبئته  ١٥م ، س ٢٠سم ،  ٣٠صندوق أبعاده الداخلية  -٤

وازى مستطيالت  ى شكل مت ا عل ل منھ ى ك بقطع من الصابون الت
سم ، أوجد أكبر عدد من قطع الصابون  ٣سم ،  ٥سم ،  ٦أبعاده 

  .التى يمكن تعبئتھا فى الصندوق 
  
  



 ١٢٥

  بعض شاشات البرنامج المقترح )٤(ملحق
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشاشة الرئيسية ألحد الموديوالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاشة من محتوي أحد الموديوالت
  

 



 ١٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االختباراتشاشة من محتوي أحد 
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 ١٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاشة تعزيز سلبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 ١٢٨

 ايجابيشاشة تعزيز 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 ايجابيشاشة تعزيز 
 

 



  بعض اإلشارات الرياضية المقترحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )طول الحرف ( الحجم                                 الطول               
  
  
  
  
  
  
  

  العرض                                          اإلرتفاع            
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ) ب (                )                                أ (           
  مساحة القاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محيط القاعدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المساحة الجانبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المساحة الكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مجسم                           مكعب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متوازي مستطيالت                المسألة اللفظية
  
  
  

  ؟                
  
  

  المطلوب               المعطيات 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجملة العددية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القانون         
  
  
  
  
  
  



  السادة األساتذة و الخبراء المحكمين علي البرنامج
ــد المعطــ/ د . أ  .١ أســتاذ الصــحة النفســية ووكيــل كليــة :  يحســن مصــطفي عب

 .التربية ، جامعة الزقازيق 

ـــــرحي/ د . أ  .٢ ـــــد ال ـــــي عب ـــــدريس :  حســـــانين معل ـــــاهج و طـــــرق ت أســـــتاذ المن
 .الرياضيات ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق 

أســتاذ الصــحة النفســية ، و رئــيس قســم :  نيد عبــد الــرحممحمــد الســ  /د . أ  .٣
 .الصحة النفسية ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق 

ــة/ د . أ  .٤ ــيم المتفــرغ بكليــة التربيــة :  محمــد محمــد عطي أســتاذ تكنولوجيــا التعل
 . النوعية ، جامعة عين شمس 

ت أســـــتاذ المنـــــاهج و طـــــرق تـــــدريس الرياضـــــيا:  إبـــــراهيم عطيـــــة/ د . م  .أ  .٥
 .المساعد  ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق 

مـــدرس الحاســـب اآللـــي ، كليـــة التربيـــة النوعيـــة ، جامعـــة :  أمـــاني الجمـــل/ د  .٦
 . المنصورة 

 .مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم :  نمحمد أمين عبد الرحم/ د  .٧

مدرس مسـاعد بقسـم إعـداد معلـم الحاسـب اآللـي ، :  محمد مجد الشربيني/ أ  .٨
 .لتربية النوعية ، جامعة المنصورة كلية ا

 .موجه رياضيات بإدارة بلبيس التعليمية :  محمد األمير سالم/ أ  .٩

 .وكيل بمدرسة األمل للصم ببلبيس :  جماالت الطوخي/ أ  .١٠

مــــدرس أول رياضــــيات بمدرســــة األمــــل للصــــم  :أيمــــن فــــاروق عطيــــة / أ  .١١
 .ببلبيس 

ـــ/ أ  .١٢ ـــد الحمي ـــثم عب رســـة األمـــل للصـــم مـــدرس رياضـــيات بمد:  صـــوان دهي
 .ببلبيس 

مـن ( مشرف نشاط بمدرسة األمـل للصـم ببلبـيس :  رشدي أمين العمري/ أ  .١٣
 ) .فئة الصم 

( مشـرف نشـاط بمدرسـة األمـل للصـم ببلبـيس :  حسام فوزي الـزعبالوي/ أ  .١٤
 ) .من فئة الصم 
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Summary and Recommendations and Suggestions of the research 
 Introduction: 

Students' acquisition of the verbal Problem solving ability 
it requires in general in addition to the necessary skills it requires 
for solving them in particular poses an important position among 
the aims of teaching Mathematics to deaf students. That is why it 
represents an important tool for acquiring the deaf students the 
ability to solve problems which are related to daily life and for 
preparing them to practice that in every day life. 
 If the verbal Problems are well used, they impulse deaf 
students to do their best in Mathematics. This helps them to 
acquire the basic skills in solving Problems and the approach to 
problem solving through recognizing requests, stating it clearly , 
recognizing givings of the Problem, stating a plane for solution , 
evaluating the validity of the steps taken and how far the result 
are correct. 
 Hence the visual elements can be employed in Multimedia 
Technology programs such as still Pictures, drawings, moving 
pictures or video clips in an Interactive way to develop the skill 
of solving verbal Mathematics problems. In this way the 
problem is presented through using the text cleared by Pictures 
and drawings, the presentation is accompanied with video clips 
for the sign language. This helps greatly in understanding the 
presented material. 
The Research Problem 
The research problem is represented in the low performance of 
eighth primary students in deaf schools in the skills of verbal 
Mathematics problems which are related to the unit of Volume. 
So the present research tries to know how far teaching the unit of 
Volume through using Multimedia Technology is effective on 
developing the prep stage deaf students' verbal Problem Solving 
skills. 
 
The Study Questions 

1. How will the unit of Volume prescribed for the eighth 
primary students in Al Amal deaf schools be after 
reforming it through using multimedia technology? 

2. What is the effectiveness of teaching the Volume unit 
through using multimedia technology on developing the 
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eighth primary students' verbal problem solving skills in 
Al-Amal Deaf schools?  

The Research Hypothesis 
1. There would be statistically significant differences between 

the mean scores of the experimental group students in the 
pre and post verbal problem solving tests as a whole(and 
between the sub tests for every skill apart) in favor the past 
one. 

2. There would be statistically significant differences between 
the mean scores of the experimental group and the control 
group in the post tests of the verbal problem solving skills 
as a whole(and between the sub tests for every skill apart) 
in favor the experimental group. 

Tools of Research  
1. A test in the skills of verbal problem solving. The 

researcher prepared a test in the verbal problem solving 
skills for the sake of stating the level of the eighth primary 
students ' performance in Al Amal Deaf schools in solving 
verbal problem .There were four tests as follows : 

a. A test in understanding and analysis of the problem. 
b. A test in finding a plan for the problem and carrying 

it out 
c. A test in revising solution and making sure of its 

validity. 
Measurements of the Research 
The research is executed according to the following 
measurements: 

1- Reviewing relevant literature concerning teaching Mathematics 
to Deaf students through multimedia and employing it in 
teaching the skills of verbal problem solving. 

2- Reviewing previous studies of which the researcher made use of. 
They were classified into three axes : 

Studies related to using multimedia in teaching mathematics. 
Studies related to the skills of solving verbal problem solving. 
Studies related to teaching Mathematics to Deaf students. 

3- Designing the suggested program in the unit of volume to be 
taught through multimedia technology to students of the eighth 
primary in al-Amal Deaf Schools. This Happened as follows: 
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 First, stating the general basics of designing the suggested 
program. 
 Second, stating the general aims and the measure mental 
objectives of the program content. 
 Third, preparing the general scenario of the program This was 
done of three main columns: the number of the frame, the visible side 
and the description of the frame. 
 Fourth, preparing the texts, the still pictures, the video clips 
acted in the sign language used in the program. 
 Fifth, preparing the program in its preliminary form through 
using Macromedia Director 8 and submitting it to a jury for validation. 
Performing necessary modifications in the light of suggestions. 
 Sixth, Implementing the program to a pilot group of deaf 
students to know how far these students respond to the way the 
material is introduced , to what extent they are able to control the 
program, how far they understand the motion language used in the 
program Accordingly, some modifications were to be added in the 
light of this application to form the program in its final form.   
 
4- Preparing tests in the skills of problem solving. 
5- Submitting the tests to the previous jury of validation.  
6- The application of the tests to a pilot specimen. 
7- Choosing a specimen of the eighth primary deaf students in Al-

Amal schools and dividing them into a control group and an 
experimental group. 

8- Applying the tests to both the control and the experimental groups 
before teaching the unit of Volume. 

9- Teaching the unit of Volume to the experimental group using 
multimedia technology, while teaching the control group in the 
ordinary way. 

10- Applying the post tests to the both groups. 
11- Collecting the results statistically. 
12- Discussing and interpreting the results for arriving at the 

recommendations and suggestions. 
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The Results of the Research  
1. Teaching through the suggested Program using multimedia 

technology raised the standard of the deaf students of the 
experimental group in the skills of solving the verbal 
problems as a whole, in addition to the main skills 
constituting them such as : the group of understanding and 
analyzing the problem, the skills of planning for solution and 
executing it, the skills of evaluating the solution, and the 
solution of the verbal problems. 

2. The experimental group proved better performance more than 
the control group in the skills of solving verbal problems as a 
whole, and also in the basic skills constituting them: the group 
of understanding and analysis of problem solving skills, the 
skills of solution, evaluation and answering the verbal 
problems as a whole. 

3.  Teaching the suggested program through using multimedia 
technology proved to have suitable effectiveness in 
developing the skills of solving verbal problems. 

Recommendations: 
1. Preparing school books accompanied by sign language, 

still pictures and paintings especially for deaf students in 
mathematics. 

2. The unified sign language dictionary being prepared by the 
Arab League should include all the mathematical signs. 

3. Paying much attention to the kinds of verbal problems 
introduced to deaf students regarding their standard of 
difficulty and their diversity to cope with the nature of the 
deaf student's mental growth. 

4. Forming the verbal problems in the way that suits the deaf 
student's standard of readability, the nature of sign 
language and consolidating the problems with still pictures, 
drawings and illustrations. 

5. Training the deaf students' mathematics teachers to the 
verbal problem solving skills and strategies and asking 
them to transfer all this to their students. 

6. The administration of Special education should pay more 
attention to forming the deaf students' Mathematics 
curricula in the form of instructional programs designed 
according to multimedia technology. 
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Suggestions for Further Readings 
1. A training program for teachers of mathematic who 

teach deaf students for producing and using multimedia 
technology in teaching mathematics. 

2. The effectiveness of a proposed program based on using 
multimedia technology for enhancing the deaf primary 
students' teachers of mathematics in teaching the skills 
of verbal problem solving. 

3.  The study of the constructive relations (video clips and 
still pictures) in a computerized multimedia program for 
enhancing achievement of deaf students. 

4. A study of the effectiveness of using the Internet in the 
deaf students' teachers of mathematics. 

5. The effectiveness of modeling teaching skills through 
using multimedia technology for training deaf students' 
teachers of mathematics. 

6. Preparing programs which are equivalent to the present 
research for deaf students in other school years and 
stages. 

7. The effectiveness of using multimedia technology in 
achieving some affection aims such as trendy, 
inclinations and ethics of deaf students. 
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