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 :يقذيح
اٌزىٌٕٛٛعٝ اٌٙبئً اٌؾبدس اٌيَٛ عؼً ِٓ اٌؼبٌُ وٍٗ ػجبسح ػٓ لشيخ اْ اٌزـٛس 

اٌىزشٚٔيخ طغيشح. فّب يؾذس فٝ اٜ دٌٚخ ِب يّىٓ ِشب٘ذرٗ فٝ ٔفظ اٌٍؾظخ فٝ وً 

دٚي اٌؼبٌُ  ثفؼً اٌغّبٚاد اٌّفزٛؽخ اٌزٝ عٍٙذ اٌزٛاطً ثذسعخ فبئمخ. ٚ٘زا 

خ فٝ عّيغ دٚي اٌؼبٌُ. فبٜ دٌٚخ اٌزـٛسثبٌـجغ اصش ثذسعخ وجيشح ػٍٝ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّي

االْ ال رٙزُ ثميبط ِغزٜٛ رمذَ اثٕبئٙب فٝ اٌزؼٍيُ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٌٚخ اٌٛاؽذح ثً 

اطجؾذ رٙزُ ثميبط ِغزٜٛ اثٕبئٙب فٝ اٌزؼٍيُ ثبٌٕغجخ ٌّغزٜٛ رالِيز دٚي اٌؼبٌُ. ِٓ 

ّغزٜٛ اعً رـٛيش رؼٍيّٙب اٌٝ اٌّغزٜٛ االفؼً اٌزٜ يزيؼ الثٕبئٙب اٌزفٛق ػٍٝ اٌ

 اٌؼبٌّٝ.

ٌزا ظٙش ِؤخشا ِب يغّٝ ثبٌذساعبد اٌذٌٚيخ ٚ٘زٖ اٌذساعبد رٙزُ ثزمييُ ِغزٜٛ 

رؾظيً اٌزالِيز ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ ٚثّؼٕٝ ادق ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٚي اٌّشبسوخ فٝ ٘زٖ 

اٌذساعخ، ٚرؾذد رشريت اٌذٚي اٌّشبسوخ فٝ ػٛء ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعبد. ففٝ ػبَ 

غزٜٛ رّىٓ اٌزالِيز ِٓ اٌشيبػيبد ظٙشد اٚي دساعخ دٌٚيخ رٙزُ ثميبط ِ 5991

ؽيش يزُ رمييُ ِغزٜٛ اداء اٌزالِيز   TIMSSٚاٌؼٍَٛ يـٍك ػٍيٙب اعُ دساعخ اٌزيّض  

ِٓ خالي اخزجبساد ِمٕٕخ رـجك ػٍٝ رالِيز اٌظفيٓ اٌشاثغ ٚاٌضبِٓ.  ٚ٘زٖ اٌذساعخ 

 رـجك ػٍٝ ػيٕخ ِٓ رالِيز اٌذٚي اٌّشبسوخ ِشح وً اسثغ عٕٛاد. 

اْ اٌزٍّيز اٌيبثبٔي  رجيٓ 9159ػبَ  TIMSSٔزبئظ رٛطٍذ اٌيٙب دساعخ  ٚؿجمب الخش 

ثبٌظف اٌشاثغ االثزذائي رشريجٗ اٌخبِظ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٚي اٌّشبسوخ اِب رشريت 

اٌزٍّيز اٌيبثبٔي ثبٌظف اٌضبِٓ فٙٛ اٌشاثغ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٚي اٌّشبسوخ  في 

٘زا يجشص ثٛػٛػ اٌّغزٜٛ ٚ (Mullis, I. and et al, 2019: 1-2 )   اٌشيبػيبد 

 اٌّزمذَ اٌزٜ ٚطٍذ اٌيٗ اٌيبثبْ في رؼٍيُ اٌشيبػيبد.

اْ اٌيبثبْ رؼشػذ اٌٝ اٌؼذيذ ِٓ اٌّؾٓ اٌزي ٌُ رشٙذ٘ب اٜ دٌٚخ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ِٓ 

 9155ٚإػظبس رغٛٔبِٝ اٌّذِش ػبَ  5991لجً ِضً اٌمبء لٕجٍزيٓ رسيزيٓ ػٍيٙب ػبَ 

ٍّّذ عشاؽٙب ٚٔٙؼذ ٚرفٛلذ ِٓ عذيذ. ٔٙؼذ ِٚغ ٘زٖ اٌّؾٓ اال أٙب طّذد ٌٚ

ػٍٝ اٌّغزٜٛ االلزظبدٜ ٚاطجؾذ ِٕزغبرٙب راد عٛدح فبئمخ ٚغضد وً أؾبء اٌؼبٌُ 

، ثً ٚرفٛلذ ايؼب فٝ ٔظبِٙب اٌزؼٍيّٝ ٚ٘زا ِب ظٙش ثٛػٛػ ِٓ خالي رفٛق اٌزٍّيز 

 اٌيبثبٔٝ ػٍٝ ٔظشائٗ فٝ اٌشيبػيبد )ِضال( وّب اظٙشرٗ اٌذساعبد اٌذٌٚيخ.

ٚاٌغؤاي االْ: ويف رفٛلذ اٌيبثبْ ٚٚطٍذ اٌٝ ٘زا اٌّغزٜٛ اٌّزمذَ فٝ وً ِغبالد 

اٌؾيبح؟ ويف اْ االٔغبْ اٌيبثبٔٝ يؼشة ثٗ اٌّضً فٝ اٌغذ ٚاالعزٙبد ٚاٌذلخ فٝ اٌؼًّ 

ٚاالدة اٌغُ فٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌغيش. طفبد ػذيذح يزظف ثٙب اٌشؼت اٌيبثبٔٝ، وجف 

ظفبد؟ االعبثخ ٘ٝ اٌزشثيخ. اْ اٌزشثيخ اٌيبثبٔيخ ؽظيذ ارظف اٌشؼت اٌيبثبٔٝ ثٙزٖ اٌ
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ثبػغبة شذيذ ِٓ وً دٚي اٌؼبٌُ ٕٚ٘بن اٌؼذيذ ِٓ اٌذٚي رؾبٚي اْ رزؼشف ػٍٝ 

 اعجبة رفٛق اٌزشثيخ اٌيبثبٔيخ ػٓ غيش٘ب ِٓ عبئش اٌذٚي.

ٚؽزٝ االْ  5991ٚثؼذ ظٙٛس رفٛق اٌزٍّيز اٌيبثبٔٝ فٝ اخزجبساد اٌزيّضِٕز ػبَ 

ؼذيذ ِٓ اٌذساعبد اٌؾذيضخ اٌزٝ ا٘زّذ ثبٌجؾش ػٓ اعجبة رفٛق اٌزٍّيز ٕٚ٘بن اٌ

اٌيبثبٔٝ فٝ اٌشيبػيبد  ٚرٌه ثذساعخ إٌّٙظ اٌيبثبٔٝ فٝ اٌشيبػيبد  ِٚمبسٔخ اٌىزبة 

اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ثىزجٙب اٌّذسعيخ الوزشبف االخزالفبد اٌغٛ٘شيخ ثيّٕٙب ِٚؾبٌٚخ 

اٌزٝ  ( Kim, J and Pang,J, 2018 )  رـٛيش٘ب ٌالفؼً، ِضً دساعخ ويُ ٚثبٔظ

ا٘زّذ ثبعشاء ِمبسٔخ ثيٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚٔظيشٖ اٌىٛسٜ فٝ ػشػُٙ 

ٌّفَٙٛ اٌمغّخ عٛاء ثبٌٕغجخ ٌالػذاد اٌظؾيؾخ اٚ اٌىغٛس اٚ االػذاد اٌؼششيخ. ٚوزٌه 

بٔٝ اٌزٝ لبسٔذ ثيٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبث ,P., 2018 )   (Malemyaِبٌيّيب دساعخ

اٌزٝ لبسٔذ ثيٓ   (Memis, Y., 2019 )ٚاٌىزبة اٌّذسعٝ اٌّبالٜٚ، ٚدساعخ ِيّض

ثٍٛٔيشرظ  اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌىزبة اٌّذسعٝ اٌزشوٝ، ٚدساعخ  وً ِٓ 

اٌزٝ ا٘زّذ ثبٌّمبسٔخ  ) (Boonlerts, S. and Inprasiths, M., 2013ٚاِجشاعش

ثيٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌىزبة اٌّذسعٝ اٌغٕغبفٛسٜ ٚاٌىزبة اٌّذسعٝ 

 اٌزبيالٔذٜ فٝ ػشػٗ ٌّفَٙٛ اٌؼشة.  

وً ٘زٖ اٌذساعبد اٌؾذيضخ ٚغيش٘ب رؼىظ ِذٜ ا٘زّبَ اٌجبؽضيٓ ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ 

ْ ِٓ خالي اعشاء اٌٝ ِؾبٌٚخ اٌزؼشف ػٍٝ ويفيخ رذسيظ اٌشيبػيبد فٝ اٌيبثب

 دساعبد رؾٍيٍخ ٌٍىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ.

ّ٘يخ االعزفبدح ِٓ اٌخجشح اٌيبثبٔيخ فٝ رـٛيش رؼٍيُ ٚرؼٍُ أدسوذ أيؼب أِٚظش 

اٌشيبػيبد ثٙب ٌزا رُ  أشبء ثؼغ اٌّذاسط اٌّظشيخ  اٌيبثبٔيخ. ٚاٌزي الصاٌذ ٘زٖ 

 اٌّذاسط في ِشؽٍخ اٌزغشيت ؽزٝ االْ لجً اٌزؼّيُ.

اٌّشىٍخ اٌزي لذ رٛاعٗ وً ِٓ يؾبٚي اٌزؼشف ػٍٝ ٘زا اٌفىش اٌيبثبٔي في رؼٍيُ  ٌٚىٓ

ٚرؼٍُ اٌشيبػيبد ٘ي اٌٍغخ اٌيبثبٔجخ . فٙٝ ٌيغذ ِٓ اٌٍغبد اٌشبئؼخ ٚثبٌزبٌي ػذد 

ؽشف( لٍيً. ثبإلػبفخ  911اٌزيٓ يغيذْٚ ٘زٖ اٌٍغخ )اٌزي يجٍغ ػذد ؽشٚفٙب اوضش ِٓ

 شعّخ وزجُٙ ٌإلٔغٍيضيخ.ْ اٌيبثبٔيٓ ال يٙزّْٛ ثزأٌٝ إ

ٌٚشغف اٌجبؽضخ اٌىجيش ثبٌزؼشف ػٍٝ ويفيخ رذسيظ اٌشيبػيبد فٝ اٌيبثبْ رُ اٌجؾش 

اْ اوشِٕٝ اهلل ٚ٘ذأٝ اٌٝ اٌٛطٛي ألؽذ اٌىزت ػٓ اٜ وزبة ِذسعٝ يبثبٔٝ اٌٝ 

 Nationalاٌّذسعيخ فٝ اٌشيبػيبد ٌٍظف اٌضبٌش االثزذائٝ ٚ٘ٛ ثؼٕٛاْ 

Mathematics Textbook (Grade 3)   ٚ٘زا اٌىزبة رُ رأٌيفٗ ِٓ اٌٛوبٌخ اٌيبثبٔيخ

  Japan International Corporation Agency  ( JICA)ٌٍزؼبْٚ اٌذٌٚٝ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ لغُ اٌزشثيخ ثجبثٛغٕيب اٌغذيذح ٌزـٛيش رؼٍيُ ٚرؼٍُ اٌؼٍَٛ ٚاٌشيبػيبد ثٙب، 

اْ ٚيزؼؼ ِٓ ِمذِخ اٌىزبة  9159ػبَ  QUIS-ME  ػّٓ ِششٚع اعّٗ
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اٌيبثبٔييٓ ُ٘ اٌزيٓ لبِٛا ثزأٌيف ٘زا اٌىزبة ٌٚمذ رُ فُٙ رٌه ِٓ اٌٍٛعٛ اٌزٜ ٚػغ في 

 طفؾخ غالف اٌىزبة وّب ٘ٛ ِٛػؼ في اٌشىً اٌزبٌٝ:

 

 

 

 

 

 

 
 ( نىجى  انكراب وته عهى انياتاٌ  1شكم )

يزؼؼ ِٓ ٘زا اٌٍٛعٛ اْ اٌىزبة ِمذَ ٘ذيخ ِٓ اٌشؼت اٌيبثبٔي اٌٝ شؼت ثبثٛغٕيب 

اٌغذيذح. ٌزا فٙزا اٌىزبة يّىٓ اػزجبسٖ وزبة ِذسعٝ يبثبٔي ثٗ اٌفىش اٌيبثبٔي في رؼٍيُ 

اٌشيبػيبد ٌٚىٓ لغُ اٌزشثيخ ثجبثٛغٕيب اٌغذيذح لبَ ثزـٛيؼٗ ِٓ ؽيش اٌشىً وٝ 

يٕبعت شؼجٗ، ٌزا يالؽظ اْ عّيغ طٛس اٌىزبة اٌفٛرٛغشافيخ اٚ سعَٛ األؿفبي وٍٙب 

ٌغذيذح أطؾبة اٌجششح اٌغّشاء ثبإلػبفخ اٌٝ اْ ٌغزٗ ٘ي رؼجش ػٓ أؿفبي ثبثٛغيٕيب ا

اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ٚ٘زا عبػذٔٝ وضيشا في اٌزؼشف ػٍٝ ويفيخ رؼٍيُ اٌشيبػيبد في 

اٌيبثبْ ٚاٌّّيضاد اٌؼذيذح اٌزٝ يزّيض ثٙب اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ وّب عٛف يزؼؼ 

 ِٓ خالي ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ.

 يشكهح انذساعح:
اٌؾبٌيخ فٝ ػذَ ِؼشفخ اعجبة رفٛق اٌزٍّيز اٌيبثبٔٝ فٝ  خ اٌذساعخرزّضً ِشىٍ

، ٌزا فٕٙبن ؽبعخ ٍِؾخ 9159اٌشيبػيبد وّب اظٙشرٗ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌذٌٚيخ ريّض ػبَ 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِٕٙظ اٌشيبػيبد فٝ اٌيبثبْ ٚويف يذسط؟ ٚثبػزجبس اْ اٌىزبة 

٘ٛ اٌٛػبء اٌزٜ يٛػغ ثٗ ِؾزٜٛ ِٕٙظ اٌشيبػيبد ٚرغزخذِٗ اٌيبثبْ   اٌّذسعٝ

ٌزؼٍيُ اٌشيبػيبد ، ٌزا فّٓ خالي رؾٍيً ِؾزٜٛ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ يّىٓ 

االعزذالي ِٕٗ ػٍٝ ِؾزٛيبد ِٕٙظ اٌشيبػيبد فٝ اٌيبثبْ ٚاٌىيفيخ اٌزٝ يؼٍُ ثٙب 

رٛعذ ثٗ ٚاٌزٝ ِٓ اٌّّىٓ االعزفبدح اٌيبثبٔيٓ اثٕبئُٙ ٌٍشيبػيبد. ٚااليغبثيبد اٌزٝ 

ِٕٙب فٝ رـٛيش اٜ وزبة ِذسعٝ فٝ اٌشيبػيبد. ٌزا فٙزٖ اٌذساعخ رؾبٚي االعبثخ ػٓ 

 اٌغؤاٌيٓ اٌزبٌييٓ:

 ِب االيغبثيبد اٌزٝ يّىٓ اْ رٛعذ فٝ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٌٍشيبػيبد؟ 

 يبػيبد؟ِب اٌزٛطيبد اٌزٝ يّىٓ رمذيّٙب ٌزـٛيش اٜ وزبة ِذسعٝ فٝ اٌش 
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 هذف انذساعح:
رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ رؾٍيً ِؾزٜٛ وزبة اٌشيبػيبد ٌٍظف اٌضبٌش االثزذائي 

 )اٌغبثك اإلشبسح اٌيٗ( ثٙذف:

  ّٓرؾذيذ اإليغبثيبد اٌزٝ رٛعذ ثبٌىزبة ٚاٌزي ِٓ اٌّّىٓ اْ رىْٛ ِٓ ػ

 أعجبة رفٛق اٌزٍّيز اٌيبثبٔي في اٌشيبػيبد.

 د  ٚاٌزٝ يّىٓ االعزفبدح ِٕٙب فٝ رـٛيش رمذيُ ثؼغ اٌزٛطيبد ٚاٌّمزشؽب

 وزت اٌشيبػيبد اٌّذسعيخ اٌؾبٌيخ فٝ اٜ دٌٚخ فٝ اٌؼبٌُ.

ٌٚزؾميك ٘زيٓ اٌٙذفيٓ رُ اعشاء رؾٍيال وّيب ٚٔٛػيب ٌّؾزٜٛ ٘زا اٌىزبة اٌّذسعٝ 

 اٌيبثبٔٝ وّب يٍٝ:

 أوال: انرذهيم انكًً نهكراب:

طٛسح اسلبَ ِٚؾبٌٚخ رفغيش اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌزؾٍيً اٌىّٝ ٘ٛ ٚطف اٌىزبة في 

دالالد ٘زٖ األسلبَ ثّب يفيذ ثّضيذ ِٓ اٌّؼشفخ ػٓ ويفيخ رؼٍيُ اٌيبثبٔييٓ ٌٍشيبػيبد 

 في اٌغذٚي اٌزبٌٝ: في ٘زا اٌىزبة وّب ٘ٛ ِٛػؼ
 ( وصف انكراب تصىسج كًيح 1جذول ) 

 انعذد انثياٌ

 عذد صفذاخ انكراب

 عذد فصىل انكراب

 عذد انشيىص انكاسيكاذيشيح 

 عذد انصىس انفىذىغشافيح

 عذد انشعىو 

 عذد االشكال انرخطيطيح

 عذد انجذاول

 

 صفذح 101

 فصم 10

 سيض 10

 صىسج 44

 سعًه 312

 شكم 111

 جذول 55

 

 يزؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ِب يٍٝ:

  ِٓ طفؾخ ٚ٘زا اٌؾغُ ٌيظ ثبٌؾغُ اٌّجبٌغ فيٗ ٚيؼزجش  511يزىْٛ اٌىزبة

 ؽغُ ِٕبعت.

  فظٛي رخزٍف في ؽغّٙب ِٓ فظً الخش ؽغت ؿجيؼخ  51يؼُ اٌىزبة

اٌّٛػٛع، ٚيزؼّٓ اٌىزبة اٌّٛػٛػبد اٌشئيغخ اٌزبٌيخ: اٌغّغ  ساعيب 

اٌؼشة ساعيب )  –اٌـشػ ساعيب ) ؽزٝ أسثؼخ اسلبَ(  –)ؽزٝ اسثؼخ اسلبَ( 

 اٌذائشح ٚاٌىشح.  –اٌمغّخ اٌّـٌٛخ  –اٌزٛليذ ٚاٌضِٓ  –اسلبَ في سلُ(  3

 ٚاؿٍك ػٍيٙب اعُ  51ذد اٌشِٛص اٌىبسيىبريشيخ اٌّزؼّٕخ ثبٌىزبة ٘ٛ ػ ، 

Symbols ٍٝفٙزٖ اٌشِٛص اٌىبسيىبريشيخ ػجبسح ػٓ سعَٛ طغيشح ٌٍذالٌخ ػ

شيء ِؼيٓ. ٌٚمذ رُ رؼشيف وً سِض ِٕٙب ٌٍزٍّيز في ِمذِخ اٌىزبة ٚششػ 

ي شىً اٌّمظٛد ثىً سِض ِٕٙب ٚيّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ِضبي ٌٙزٖ اٌشِٛص وّب ف
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فبٌـبئش اٌظفيش اٌّشعَٛ ثغٛاس اٌزّشيٓ سِض يفُٙ ِٕٗ اٌزٍّيز أٗ ارا ٌُ  (  3)

يزّىٓ ِٓ اٌؾً فؼٍيٗ اْ يز٘ت اٌٝ اٌظفؾخ اٌزي يشيش اٌيٙب ٘زا اٌـبئش 

 اٌظغيش وٝ يززوش اٌّؼٍِٛبد اٌٝ عٛف رغبػذٖ في اٌؾً. 

  الغ ؽيبح طٛسح ِٓ ٚ 99ػذد اٌظٛس اٌفٛرٛغشافيخ اٌّزؼّٕخ ثبٌىزبة ػذد٘ب

 اٌزٍّيز.

  سعُ ثأشىبي ِخزٍفخ فجؼؼٙب  359ػذد اٌشعَٛ اٌّزؼّٕخ ثبٌىزبة يجٍغ ػذد٘ب

سعَٛ ٌىبئٕبد ؽيخ ِضً أؿفبي اٚ ؽيٛأبد اٚ ٔجبربد ٚثؼؼٙب سعَٛ 

وبسيىبريشيخ ثأعٍٛة ؽٛاسٜ وّب يٛعذ في ِغالد ِيىٝ ٌألؿفبي ) شىً 

اٌزي عجك اإلشبسح (  ٚاٌجؼغ االخش ػجبسح ػٓ سِٛص وبسيىبريشيخ ِضً 59

 اٌيٙب في اٌجٕذ اٌغبثك، ٌٚىٓ ٘زٖ اٌشِٛص رٛػغ ثؾغُ طغيش.

  ٚ٘زٖ االشىبي  551ػذد االشىبي اٌزخـيـيخ اٌّزؼّٕخ ثبٌىزبة ثٍغ ػذد٘ب

ػجبسح ػٓ ِغزـيالد اٚ ِشثؼبد ٚاعُٙ يششػ اٌىزبة ِٓ خالٌٙب ثظٛسح 

بإلعزالف ِشئيخ ِفَٙٛ سيبػٝ ِؼيٓ ِضً ششػ اٌغّغ ِغ اٌؾًّ اٚ اٌـشػ ث

 اؽبد ٚثؼذ رؾٛيٍٙب. 51ؽيش يٛػؼ اٌؼششاد لجً رؾٛيٍٙب اٌٝ 

  عذٚي ِؼظّٙب في اٌذسٚط اٌّزؼٍمخ  15ػذد اٌغذاٚي اٌّزؼّٕخ ثبٌىزبة ثٍغ

ثغذٚي اٌؼشة اٚ عذاٚي إلعشاء ػٍّيبد عّغ اٚ ؿشػ في عذاٚي اؿٍك 

 T-Math ػٍيٙب اعُ 

 يُاقشح َرائج انرذهيم انكًً نهكراب:

ٔزبئظ اٌزؾٍيً اٌىّٝ ٌٍىزبة يّىٓ اٌزٛطً اٌٝ ثؼغ ِٓ خالي ػشع 

 االعزٕزبعبد ٚ٘ٝ:

  ٝاٌّٛػٛػبد اٌزٝ رذسط فٝ اٌيبثبْ ال رخزٍف ػٓ اٌّٛػٛػبد اٌز

رذسط فٝ اٜ دٌٚخ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ٚ٘زا يؼٕٝ اْ عجت رفٛق اٌزٍّيز 

اٌيبثبٔٝ ٌيظ الٔٗ يذسط ِٛػٛػبد ِخزٍفخ ػّب يذسعٗ اٜ رٍّيز اخش فٝ 

 لذ يشعغ اٌغجت ٌـشيمخ رؼٍيُ ٚرؼٍُ ٘زٖ اٌّٛػٛػبد.اٌؼبٌُ ثً 

  اْ اعزخذاَ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٌٍشِٛص اٌىبسيىبريشيخ  ٌٗ فبئذح

وجيشح عٛاء ٌٍّؤٌف اٚ اٌزٍّيز، فٛعٛد ٘زٖ اٌشِٛص عبػذ اٌّؤٌف ػٍٝ 

رمٍيً اعزخذاَ اٌىٍّبد ٌٍششػ ٚ٘زا ثبٌزبٌٝ يٛفش ِغبؽخ اٌىزبة ٌٍّؤٌف 

ػ اٚ اٌزّبسيٓ اِب ثبٌٕغجخ ٌٍزٍّيز يفيذٖ في اٌزؼشف ػٍٝ ٌّضيذ ِٓ اٌشش

اٌّـٍٛة ِٕٗ دْٚ لشاءح ٌغخ ثً ِٓ خالي اٌشعُ اٌظغيش اٌّٛعٛد في 

اٌشِض ثبالػبفخ اٌٝ اٌّزؼخ ٚاٌجٙغخ اٌزٝ ِٓ اٌّّىٓ اْ يشؼش ثٙب اٌزٍّيز 

  ػٕذ ِشب٘ذرٗ ٌٙزٖ اٌشعَٛ اٌىبسيىبريشيخ.
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 ِ ُاٌظٛس اٌفٛرٛغشافيخ فٝ اٌىزبة اْ ا٘زّبَ اٌىزبة ثٛػغ ٘زا اٌى ٓ

اٌّذسعٝ يؼـٝ دالٌخ اٌٝ  ِذٜ ا٘زّبَ اٌىزبة ثشثؾ اٌشيبػيبد ثبٌٛالغ 

اٌفؼٍٝ ٌٍزٍّيز فٙٝ ثّؼذي طٛسح فٛرٛغشافيخ ٚاؽذح ٌىً طفؾزيٓ 

 ثبٌىزبة رمشيجب. ٚ٘زا يشؼش اٌزٍّيز ثّذٜ اّ٘يخ اٌشيبػيبد فٝ ؽيبرٗ.

 اٌّذسعٝ رؼىظ ِذٜ ا٘زّبَ  اْ وُ اٌشعَٛ اٌىضيشح اٌّزؼّٕٗ ثبٌىزبة

اٌّؤٌف ثغؼً اٌىزبة ِشٛق ٌٍزٍّيز وٝ رؾججٗ في اعزخذاَ اٌىزبة 

 اٌّذسعٝ.

 ( فٝ  551ا٘زّبَ اٌىزبة ثبٌشعَٛ اٌزخـيـيخ ثشىً وجيش )ٝشىً رخـيـ

ششػ اٌؼذيذ ِٓ اٌؼاللبد اٌشيبػيخ ٚػشػٙب ثظٛسح ثظشيخ، فبٌٍغخ 

ا الشه أٗ يغبػذ اٌزٍّيز اٌجظشيخ عٍٙخ فٝ اٌفُٙ ٚال رؾزبط رؼٍيُ، ٚ٘ز

 ػٍٝ االعزمالٌيخ فٝ اٌزؼٍُ.

 شاَيا: انرذهيم انكيفً نهكراب:

اْ اٌزؾٍيً اٌىيفٝ ٌٍىزبة ال يمف ػٕذ ِغزٜٛ فُٙ اٌىالَ اٌّىزٛة فمؾ ٚأّب يزؼذٜ 

اٌٝ ِؾبٌٚخ فُٙ ِٚؼشفخ ِب ٚساء ٘زا اٌىالَ ، ثّؼٕٝ اخش ِؾبٌٚخ فُٙ اٌىالَ غيش 

غشع اٌّؤٌف ِٓ ٘زا اٌىالَ اٌّذْٚ ثبٌىزبة وٝ يّىٓ اٌّىزٛة ٚاٌزٜ يؼجش ػٓ 

اٌزٛطً اٌٝ ثؼغ االعزٕزبعبد اٌزي رغبػذ ػٍٝ فُٙ ثؼغ أعجبة رفٛق اٌزٍّيز 

اٌيبثبٔي في اٌشيبػيبد. ِٚٓ خالي ٘زا اٌزؾٍيً أِىٓ اٌزٛطً اٌٝ ثؼغ االعزٕزبعبد 

 ٚاٌزي يّىٓ اعّبٌٙب فيّب يٍٝ:

 تط وذكايم انًعشفح في رهٍ انرهًيز:( االهرًاو تانرشاتط انشياظً نش1)  

ٌمذ ا٘زُ اٌىزبة اٌّذسعٝ ثبٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثغّيغ طٛسٖ ٚاشىبٌٗ ٚيّىٓ اٌزؼشف 

 ػٍٝ اٌظٛس اٌّخزٍفخ اٌزي سوض ػٍيٙب اٌىزبة ٌٍزشاثؾ اٌشيبػٝ وّب يٍٝ:

 انرشاتط انشياظً تيٍ انًىظىعاخ انشياظيح: (1-1)

ثيٓ فشٚع اٌشيبػيبد ثؼؼٙب  اْ اٌزشاثؾ اٌشيبػيٝ في أٌٚٝ طٛسٖ ٘ٛ اٌزشاثؾ

اٌجؼغ ٌٚىٓ ٔظشا اٌٝ اْ رٍّيز اٌظف اٌضبٌش ال يذسن ٘زٖ اٌفشٚع ٌزا ا٘زُ 

اٌىزبة ثئظٙبس ٘زا اٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثيٓ اٌّٛػٛػبد اٌّخزٍفخ اٌزي يذسعٙب 

 اٌزٍّيز ٚيظٙش ٘زا اٌزشاثؾ ثٛػٛػ في ػذح ِٛاػغ وّب يٍٝ:

ٓ طفؾخ عذٚي ِؾزٛيبد اٌىزبة وّب (: اٌزشاثؾ اٌشيبػٝ يظٙش ثذايخ 5ِِضبي )

 يٍٝ: 
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 VIII ( جضء يٍ جذول يذرىياخ انكراب ص2شكم )

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ عذٚي اٌّؾزٛيبد ِظُّ ػٍٝ طٛسح رشجٗ خشيـخ 

اٌزذفك ؽيش رُ ٚػؼٗ في طفؾزيٓ ِزمبثٍزيٓ ٚٚػؼ ِٓ خالٌّٙب اٌزشاثؾ ثيٓ 

اٌزٍّيز في اٌظفيٓ األٚي ٚاٌضبٔٝ اٌّٛػٛػبد اٌشيبػيخ اٌزي دسعٙب 

ٚاٌّٛػٛػبد اٌزي يذسعٙب في اٌظف اٌضبٌش ٌٚيظ ٘زا فؾغت ثً 

ٚثبٌّٛػٛػبد اٌزي عٛف يذسعٙب أيؼب فٝ اٌظف اٌشاثغ. ٌٚمذ رُ رٛظيف 

األٌٛاْ ثفؼبٌيخ وجيشح ٌغزة أزجبٖ اٌزٍّيز اٌٝ اْ اٌّٛػٛع اٌٛاؽذ ٌٗ ٌْٛ ٚاؽذ 

ٗ. اِب اٌظف فزُ رّييضٖ في اٌغذٚي ثٛػغ ثغغ إٌظش ػٓ اٌظف اٌزٜ يذسط في

 إؿبس اؽّش ؽٌٛٗ.

(: يّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ويفيخ سثؾ ِٛػٛػبد اٌىزبة ثؼؼٙب اٌجؼغ وّب 9ِضبي )

 فٝ اٌشىً اٌزبٌٝ:

 

 

 

 

 

 
 51( جضء يٍ صفذح  3شكم ) 

اال أٗ يٙزُ  11يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك أٗ ثبٌشغُ ِٓ اْ ٘زا اٌغضء ِٓ طفؾخ 

أٗ ٌؾً ٘زٖ اٌزّبسيٓ عٛف يغزفيذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزي دسعٙب في  ثززويش اٌزٍّيز

 ٚرُ ػشع ٘زا اٌززويش ِٓ خالي طٛسح وبسيىبريشيخ ٌـبئش طغيش. 11طفؾخ 

( : يظٙش اٌزشاثؾ ثظٛسح أخشٜ اصٕبء ؽً اٌزذسيجبد داخً اٌذسط وّب 3ِضبي )

 في اٌظٛسح اٌزبٌيخ:
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 51في انصف انصاًَ ص ( كيفيح ذزكيش انرهًيز تًا دسعه  4شكم )  
 

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ رزويش اٌزٍّيز ثّب دسعٗ في اٌظفيٓ األٚي ٚاٌضبٔٝ ٌُ 

يمزظش ػٍٝ فٙشط اٌىزبة فمؾ ثً يزوشٖ ثٗ أيؼب داخً طفؾبد اٌىزبة ػٕذ اٌؾبعخ 

 ٌزٌه.

 انرشاتط انشياظً تيٍ انشياظياخ وغيشها يٍ انعهىو: (2-1)

اٌشيبػيبد ٚغيش٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌذساعيخ وّب ا٘زُ اٌىزبة ثبٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثيٓ 

 في األِضٍخ اٌزبٌيخ:

: ِٓ خالي وزبثخ االػذاد ثبألسلبَ (: انرشاتط تيٍ انشياظياخ وانهغح 1يصال )

ٚاٌؾشٚف ِؼب وٝ يزذسة اٌزٍّيز ػٍٝ ويفيخ لشاءح ٘زٖ االػذاد ثبٌؾشٚف ثبإلػبفخ 

فيٙب ثبٌؾشٚف ٚاٌّـٍٛة ِٓ اٌٝ اْ اٌىزبة يشزًّ ػٍٝ ثؼغ اٌزّبسيٓ وزجذ االػذاد 

 اٌزٍّيز  وزبثزٙب ثبألسلبَ.

 وّب يزؼؼ ِٓ خالي اٌشىً اٌزبٌٝ: وانفٍ: ( انرشاتط تيٍ انشياظياخ2يصال )

 

 

 

 

 

 
 103( اعرخذاو انفشجاس في عًم شكم صخشفً ص  5شكم ) 

ا٘زُ اٌىزبة ثزٛظيف دساعخ اٌزٍّيز ٌىيفيخ اعزخذاَ اٌفشعبس في سعُ اٌذائشح ٚؿٍت 

 رٛظيف ٘زٖ اٌّٙبسح في أزبط اشىبي صخشفيخ ِضً اٌشىً اٌّٛػؼ عبثمب. ِٕٗ

: ؽيش رُ رٛظيف رٌه في اٌزّبسيٓ وانجغشافيا  ( انرشتط تيٍ انشياظياخ3يصال )

ؽيش رؼّٓ اٌزّشيٓ ويفيخ ؽغبة اٌضِٓ اٌزٜ  51اٌّزؼٍمخ ثؾغبة اٌضِٓ ص 

شع خشيـخ ٌٍجٍذيٓ اعزغشلٗ شخض ِب ػٕذ اٌغفش ِٓ ِذيٕخ ِؼيٕخ ألخشٜ ٌزا رُ ػ

 ثغٛاس اٌزّشيٓ. 
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 انرشاتط انشياظً تيٍ انشياظياخ وانذياج:  (3-1)

ٌٚمذ ظٙش ٘زا ثٛػٛػ ِٓ خالي سثؾ اٌّفب٘يُ اٌشيبػيخ اٌزي يذسعٙب اٌزٍّيز ثجؼغ 

 اٌّٛالف اٌؾيبريخ اٌّأٌٛفخ ٌٗ وّب يٍٝ:

ِؾججخ ٌٕفٛط اٌزالِيز وّب ٘ٛ ِٛػؼ في اٌشىً  ستط دسط انذائشج تهعثح(: 5ِضبي )

 اٌزبٌٝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 100( يًاسط انرالييز نعثح في فُاء انًذسعح ص 6شكم ) 

يالؽظ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ويف رُ اٌشثؾ ثيٓ دسط اٌذائشح ِّٚبسعخ ٌؼجخ في فٕبء 

اٌّذسعخ ؽيش رُ سعُ دائشح ػٍٝ األسع ٚػٍٝ وً رٍّيز اْ يمزف ثبٌؾٍمخ 

 شغخ اٌزٝ ِؼٗ ػٍٝ لبئُ ِٛػٛع في ِشوض اٌذائشح.اٌّف

: ؿٍت ِٓ اٌزٍّيز اعزخذاَ اٌفشعبس فٝ أزبط ٌؼجخ عُذ دساعح انذائشج (: : 9ِضبي )

 وّب ٘ٝ ِٛػؼ في اٌشىً اٌزبٌٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 
 103نعثح وسقيح ص  (5شكم )
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اٌّـٍٛة ِٓ اٌزٍّيز اْ يٛظف ِٙبسرٗ اٌزي رؼٍّٙب ِٓ خالي اٌذسط في اعزخذاَ 

اٌفشعبس ٚسعُ اٌذائشح في أزبط ٌؼجخ يّىٓ اْ يـٍك ػٍيٙب اعُ اٌمشص اٌذٚاس اٚ 

 إٌؾٍخ اٌذٚاسح. 

 ِٓ خالي اٌشىً اٌزبٌٝ: دغاب طىل قطش كشج(: يٛػؼ اٌىزبة ويف يّىٓ 3ِضبي )

 

 

 

 

 

 
 106كيفيح قياط قطش انكشج ص ( يىظخ 1شكم )

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ويف اْ اٌىزبة يششػ ِٓ خالي طٛسح ؽيبريخ ويفيخ ليبط 

 لـش اٌىشح ثجغبؿخ شذيذح دْٚ وزبثخ وٍّبد فبٌظٛسح لذ رغٕٝ ػٓ االالف اٌىٍّبد.

طٛسح ٌـبئشح رمف في  59ػشع اٌىزبة في ص  عُذ دساعح انضيٍ(: 9ِضبي )

اٌشؽالد اٌغٛيخ في يَٛ االصٕيٓ ِٚٛػؼ ثبٌغذٚي سلُ  اٌّـبس ٚثغٛاس٘ب عذٚي

اٌشؽٍخ ِٚٛػذ اإللالع ِٚٛػذ اٌٙجٛؽ ِٚىبٔٗ ٚؿٍت ِٓ اٌزٍّيز رفغيش ٌّبرا عذٚي 

٘زا يغبػذ اٌزٍّيز ػٍٝ لشاءح عذٚي   a.m ،   p.mاٌشؽالد ٌُ يىزت ثٗ اٌّظـٍؾيٓ 

 شا.ػظ 9:31رؼٕٝ  55:31اٌشؽالد ثغٌٙٛخ فيّب ثؼذ ٚيؼشف اْ اٌغبػخ 

 ( االقرصاد واالعرفادج يٍ يغادح عطخ انكراب القصً دسجح يًكُه:2)

اْ ِٓ يمشا اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔي يّىٓ اْ يالؽظ ثٛػٛػ ِذٜ االلزظبد اٌىجيش 

ٚاإلعزفبدح اٌؼظّٝ ِٓ وً عضء ِٓ ِغبؽخ طفؾخ اٌىزبة ٌفبئذح اٌزٍّيز وّب عٛف 

 يزؼؼ ِٓ األِضٍخ اٌزبٌيخ:

 ذسة اٌزٍّيز ػٍٝ ػٍّيخ اٌغّغ رُ ػشع اٌشىً اٌزبٌٝ:ػٕذِب يز (1يصال )

 20( يىظخ كيفيح ذقذيى اكثش عذد يًكٍ يٍ انرًاسيٍ في اقم يغادح يًكُح ص 4شكم )
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ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك يّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ويفيخ اعزفبدح اٌّؤٌف ِٓ ِغبؽخ عـؼ 

رمشيجب عُ  3رّشيٓ عّغ في ِغزـيً ػشػٗ  19اٌىزبة ؽيش رّىٓ ِٓ ٚػغ 

ثبإلػبفخ اٌٝ اْ اٌزٍّيز ٌٓ يؾزبط اٌٝ ِغبؽخ عذيذح ٌإلعبثخ ثً عيؼغ اعبثزٗ داخً 

 ٘زا اٌّغزـيً.

االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ وً ِب يىزت في طفؾخ اٌىزبة وّب يزؼؼ ِٓ اٌشىً  (2يصال )

 اٌزبٌٝ:

 ( ذىظيف سقى انصفذح في دم ذًشيٍ يفرىح 10كم ) ش

( في ٚػغ رّشيٓ 91ظيف سلُ ٘زٖ اٌظفؾخ )يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ويف رُ رٛ

ِفزٛػ ػٍٝ ػٍّيخ اٌغّغ ؽيش ساػٝ اٌّؤٌف اْ يىْٛ اخش عـش في اٌظفؾخ ػجبسح 

 511ػٓ ساط اٌغؤاي اٌخبص ثزّشيٓ سلُ اٌظفؾخ. ٚؽيش اْ اٌىزبة ِىْٛ ِٓ 

عؤاي ِفزٛػ ػٍٝ ِخزٍف  511طفؾخ فٙزا يؼٕٝ اْ اٌزٍّيز ػٍيٗ اْ يغيت ػٍٝ 

 يخ. اٌؼٍّيبد اٌؾغبث

( االهرًاو ترًُيح انقيى واالذجاهاخ وانغهىكياخ انًشغىب فيها يٍ خالل دساعح 3)

 انرهًيز نهشياظياخ:

ا٘زُ اٌىزبة ثزّٕيخ اٌؼذيذ ِٓ اٌميُ ٚاٌّيٛي ٚاالرغب٘بد ٌذٜ اٌزالِيز وّب عٛف يزؼؼ 

 ِٓ خالي األِضٍخ اٌزبٌيخ:

 انعذل: (1-3)

 ظٙشد ليّخ اٌؼذي ثٛػٛػ شذيذ في اوضش ِٓ ِٛػغ:

 : يفهىو انقغًحػٕذ ػشع  انًىظع األول

ثبٌشغُ ِٓ اإلشبسح عبثمب اٌٝ اْ اٌّؤٌف يغزغً ِغبؽخ اٌىزبة ثفؼبٌيخ وجيشح اال اْ 

اٌّؤٌف ػٕذ ػشػٗ ٌّفَٙٛ اٌمغّخ اعزخذَ طفؾزٓ ِززبٌيزيٓ ال يٛعذ ثّٙب عٜٛ 

أؿفبي ٚاٌزٛصيغ رُ ثغيش ػذي  9لـؼخ ؽٍٜٛ ػٍٝ  59طٛس ٌغيذٖ رشيذ اْ رٛصع 

جؼغ اخز اوضش ِٓ ؽمٗ ٚاٌجؼغ اخز الً ِٓ ؽمٗ ٚاٌظٛسح رؼجش ػٓ فشؽخ فبٌ

اٌزيٓ اخزٚ اوضش ِٓ ؽمُٙ ٚرؼجش أيؼب ػٓ ِشبػش اٌؼيك اٌزي رجذٚا ػٍٝ ٚعٖٛ 

اٌزيٓ ظٍّٛا ، ٌٚىٓ في اٌظفؾخ اٌضبٌضخ رُ اٌزمغيُ ثبٌؼذي ٚٚػؼ ويفيخ اٌزٛصيغ 
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ؼذي. اْ اعزٙالن صالس ٚظٙش ثٛػٛػ اٌغؼبدح اٌزي يشؼش ثٙب األؿفبي ٔزيغخ اٌ

 طفؾبد ٌزشعيخ ِفَٙٛ اٌمغّخ ثبٌؼذي ٌٚيظ اٜ لغّخ ٘زا رأويذ ٌٙزٖ اٌميّخ.

ٚػشع ِٓ خالي  نًفهىو انذائشج: ظٙش اٌؼذي أيؼب ػٕذ ػشػٗ انًىظع انصاًَ

اوضش ِٓ طٛسح فٛرٛغشافيخ  الؿفبي رٛد اٌٍؼت في فٕبء اٌّذسعخ ثبٌمبء ؽٍمخ 

اٌظٛس أٚػبع ِخزٍفخ ٌٍزالِيز في شىً  ِفشلخ ػٍٝ لبئُ في األسع ٚػشػذ

طف ٚأٚػؼ اْ ٘زا اٌٛػغ ال رٛعذ ثٗ ػذاٌخ ٌٍغّيغ صُ ػشع طٛسح أخشٜ 

ٌزالِيز رٍزف ثذْٚ إٔزظبَ ؽٛي اٌمبئُ ٚروش اْ ٘زا أيؼب ال رٛعذ ثٗ ػذاٌخ صُ 

( ٚرٛطً ِغ اٌزالِيز اٌٝ اْ افؼً 5ػشع اٌظٛسح اٌزي رٛعذ في شىً )

ىْٛ ٌذيُٙ رغبٜٚ في فشطخ اٌفٛص ٘ٛ اٌٛلٛف ػٍٝ خؾ ٚػغ يمف ثٗ اٌزالِيز ٚي

دائشٜ ٚرُ سعّٗ في فٕبء اٌّذسعخ. ٚ٘زا ثبٌـجغ يضجذ ِفَٙٛ اٌذائشح ٌذٜ اٌزٍّيز 

ثبإلػبفخ اٌٝ رضجيذ ِفَٙٛ اٌؼذاٌخ ٚيضجذ ػٍّيب ايؼب ِفَٙٛ سيبػٝ ُِٙ ٚ٘ٛ اْ 

 ئشح.ِشوض اٌذائشح دائّب يىْٛ ػٍٝ ثؼذ صبثذ ِٓ اٜ ٔمـٗ رٛعذ ػٍٝ اٌذا

: ظٙش اٌؼذي  ثٛػٛػ في ِؼظُ طفؾبد اٌىزبة ؽيش يٛعذ ثٙب انًىظع انصانس

ثٕغجخ رىبد رىْٛ ِزغبٚيخ  عٛاء في اٌششػ اٚ اٌزؼٍيمبد اٚ  نهثُد وانىنذطٛس 

 (. 5اٌشعَٛ وّب في شىً ) 

 انعًم انجًاعً وانصذاقح: (2-3)

 يٛعذ ا٘زّبَ وجيش ثبٌؼًّ اٌغّبػٝ ٚاٌظذالخ  في اوضش ِٓ ِٛػغ ِضً:

  يجذا اٌزٛعيٗ ٌٍؼًّ اٌغّبػٝ ِٕز ثذايخ اٌىزبة  ففي طفؾخIV    ُر

ػشع طٛس ِغّٛػبد ِٓ اٌزالِيز ٚػٕٛاْ اٌظفؾخ "شبسن افىبسن 

 ِغ اطذلبئه" 

  طفؾخVI    ٚػغ ػٕٛاْ ٌٍظفؾخ " األطذلبء يزؼٍّْٛ ِؼب في ٘زا

اٌىزبة"  ؽيش رُ ػشع طٛس ٚأعّبء اٌشخظيبد اٌّشعِٛخ داخً 

 9أؿفبي ٚ 1ٚاؽذ ُِٕٙ. ٚػذد ٘ؤالء األطذلبء اٌىزبة ٚاعُ وً 

 شخظيخ وبسيىبريشيخ.

    ( ً51ثؼغ اٌزّبسيٓ يـٍت ِٓ اٌزٍّيز اٌؾً اٌغّبػٝ وّب في شى )

ٌّغبػذرٗ ػٍٝ اٌزٛطً اٌٝ عّيغ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ ٌٍزّشيٓ ٚيشؼش ثأّ٘يخ 

 ٚفبئذح اٌؼًّ اٌغّبػٝ فٝ اؿبس اٌظذالخ اٌّٛعٛدح ثيّٕٙب.  

 وانرشذية: انذقح وانُظاو (3-3)

اْ اٌّزأًِ ٌٍىزبة اٌّذسعٝ يٍؾظ ثٛػٛػ اٌذلخ ٚإٌظبَ ٚاٌزشريت اٌزي رشاػٝ في 

 وً شيء وّب عٛف يزؼؼ ِٓ األِضٍخ اٌزبٌيخ:

 (: اهرًاو انكراب تانذقح في كراتح انعالياخ انشياظيح:1يصال )
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اْ اٌشيبػيبد رشزًّ ػٍٝ ثؼغ اٌشِٛص ٚاٌؼالِبد اٌشيبػيخ ٚاٌزي يغت ػٍٝ 

 يز اْ يزؼٍُ ويفيخ وزبثزٙب وّب في اٌشىً اٌزبٌٝ:اٌزٍّ

 
 16،43،12ص  ( كيفيح كراتح تعط انعالياخ انشياظيح11شكم )

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ِذٜ ا٘زّبَ اٌّؤٌف ثزذسيت اٌزالِيز ػٍٝ اٌذلخ في سعُ ٘زٖ 

اٌؼالِبد ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ثغبؿزٙب ٚعٌٙٛخ سعّٙب اال أٗ يٙزُ ثزذسيت اٌزالِيز ػٍٝ 

ؿشيمخ ٚاؽذح في اٌىزبثخ، ففي ػٍّيخ اٌؼشة ػٍٝ اٌزٍّيز اْ يشعُ اٌخؾ سلُ ٚاؽذ 

لجً سعُ اٌخؾ سلُ اصٕيٓ ٚٔفظ اٌشئ ثبٌٕغجخ ٌؼالِخ اٌمغّخ الثذ ِٓ وزبثزٙب ثٕفظ ٘زا 

اٌزشريت ٔمـخ اصٕيٓ لجً ٔمـخ صالصخ  ٚ٘زا يؼٛدُ٘ ػٍٝ ػشٚسح ارجبع إٌظبَ ٚاٌزشريت 

ال يٙزُ ثبٌّخشط إٌٙبئي ٌشىً اٌؼالِخ ثً يٙزُ ثزذسيت عّيغ ثّب يىٍفْٛ ثٗ. فبٌّؤٌف 

اٌزالِيز ػٍٝ ؿشيمخ صبثزخ يٍزضَ ثٙب اٌغّيغ في اٌشعُ. ٚ٘زا أيؼب ٌٗ ثؼذ رشثٜٛ اخش 

ٚ٘ٛ رذسيجُٙ ػٍٝ اٌـبػخ ٚاالٌزضاَ ثّب يىٍفْٛ ثٗ ِٓ اػّبي ؽزٝ ٚاْ وبٔذ أِٛس 

 ثغيـخ يّىٓ اْ يٕغضٚ٘ب ثّفشدُ٘.

 وانُظاو وانرشذية في كراتح ذًاسيٍ انجًع او انطشح تطشيقح ساعيح: (: انذقح2يصال )

فبٌىزبة يشوض ثشذٖ ػٍٝ ػشٚسح اٌذلخ ٚإٌظبَ ٚاٌزشريت في وزبثخ اٌزّشيٓ وّب ٘ٛ 

 ِٛػؼ في اٌشىً اٌزبٌٝ:   

 

 

 

 

 
 25( تىظخ انذقح في كراتح انرًشيٍ ص  12شكم )  

ثبٌذلخ ٚإٌظبَ ٚاٌزشريت في وزبثخ األسلبَ يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ِذٜ ا٘زّبَ اٌىزبة 

في ليّزٙب اٌّىبٔيخ اٌظؾيؾخ ٚرٌه ثٛػغ خؾ ِزمـغ فبطً ثيٓ وً ليّخ ِىبٔيخ 

 ٚاخشٜ اٚ وزبثخ اٌزّشيٓ داخً شجىخ ِشثؼبد.

 ذىظيف انرًاسيٍ انهفظيح نرًُيح تعط انغهىكياخ انًشغىب تها: (4-3)

 غ اٌغٍٛويبد اٌّشغٛة فيٙب ِضً:ا٘زُ اٌّؤٌف ثزٛظيف اٌزّبسيٓ اٌٍفظيخ في رّٕيخ ثؼ
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 اٌزّشيٓ اٌزبٌٝ: لشأ   55: يٛعذ في ص انقشاءج Ray  9:91ِٓ اٌغبػخ 

ػظشا ِٓ ٔفظ اٌيَٛ. اؽغت اٌضِٓ اٌزٜ  1:91ػظشا ؽزٝ اٌغبػخ 

 اعزغشلٗ في اٌمشاءٖ.

 طٛسح فٛرٛغشافيخ الصٕيٓ ِٓ اٌّؼٍّبد في  51: يٛعذ في طفؾخ انرفىق

 95ِؾً ؽٍٜٛ ؽيش يزؾبٚساْ ػٓ اْ اٌزالِيز رفٛلٛا ٚاٌّؼٍّخ رٛد ششاء 

 فىُ عزذفغ ٌٍجبئغ؟   Kina 3لـؼخ شيىٛالرٗ ٌُٙ فبرا وبٔذ اٌمـؼخ صّٕٙب 

 55: رّشيٓ ص انشياظه انثذَيح  : Roni  3اػزبد اٌزشيغ وً يَٛ ثبٌغيش 

ِزش. اؽغت ػذد األِزبس اٌزي يغيش٘ب سٚٔٝ 391اد ؽٛي عشاط ِؾيـٗ ِش

 وً يَٛ. 

 3195في خالي عٕزيٓ ادخشد فزبٖ ِجٍغ  95: رّشيٓ ص االدخاس Kina    

اؽغت إعّبٌٝ اٌّجٍغ اٌزٜ إدخشرٗ    Kina 9915ٚادخشد اخزٙب ِجٍغ 

 االخزبْ. 

 ( االهرًاو تًرعح انرهًيز اشُاء دساعح انشياظياخ:4) 

عذ ادٌخ ػذيذح ػٍٝ ا٘زّبَ اٌىزبة ثّزؼخ اٌزٍّيز اصٕبء دساعخ اٌشيبػيبد وّب في رٛ

 األِضٍخ اٌزبٌيخ:

 : رُ رٛظيف اٌٍؼجخ اٌزؼٍيّيخ اٌزبٌيخ:عُذ دساعح انعشب في انصفش( 5ِضبي )

 

 

 

 

 

 

 

 
 54( نعثح ذعهيًيح عهً انعشب في انصفش ص  13شكم ) 

رُ ػشع ٘زٖ اٌٍؼجخ في اٌىزبة اٌّذسعٝ  ٚيالؽظ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ اٌٍؼجخ 

لـغ ِٓ اغـيخ اٌضعبعبد  51رّبسط ثيٓ اصٕيٓ اٚ اوضش ثؾيش وً رٍّيز يىْٛ ٌذيٗ 

ِٕبؿك ِخزٍفخ ٚوً ِٕـمخ ِذْٚ ػٍيٙب سلُ،  1ٌٚٛؽخ اٌٍؼت ٘زٖ اٌّمغّخ اٌٝ 

سِٝ ٘زٖ االغـيخ ػٍٝ ٌٛؽخ  ٚؿشيمخ اٌٍؼت رزٍخض في اْ  وً رٍّيز يزٕبٚة في

اٌٍؼت اٌخبطخ ثٗ . ٚرؾغت إٌمبؽ ٌىً ِزغبثك ِٓ خالي ػشة ػذد اٌمـغ اٌٍّمبح 

ػٍٝ وً ِٕـمخ ِب في اٌؼذد اٌّذْٚ داخٍٙب )ِغ ِشاػبح اْ ػذد اٌمـغ اٌزي رمغ ػٍٝ 
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اٜ ِٕـمخ ثيؼبء رؼشة في طفش(  صُ ؽغبة اٌّغّٛع ٚاٌزٍّيز اٌفبئض ٘ٛ اٌزٜ 

 ػذد ِٓ إٌمبؽ. يؾظً ػٍٝ اوجش

 (: عُذ دساعح انضيٍ:2يصال )

رّىٓ اٌّؤٌف ِٓ االعزفبدح ِٓ ٌٚغ اٌزالِيز ثظٕبػخ اٌـبئشاد اٌٛسليخ ٚؿٍت ِٓ 

اٌزالِيز لزفٙب في اٌٙٛاء ٚثبعزخذاَ عبػخ إيمبف يزُ ؽغبة صِٓ ؿيشاْ اٌـبئشح ؽزٝ 

 عمٛؿٙب ٚاٌزٍّيز اٌفبئض ٘ٛ اٌزٜ رـيش ؿبئشرٗ اؿٛي ٚلذ ِّىٓ.

 (: عُذ دساعح انضيٍ: 3)يصال 

ؿٍت ِٓ اٌزالِيز ِّبسعخ ٔشبؽ اٌٛلٛف ػٍٝ سعً ٚاؽذح ٚؽغبة أؿٛي صِٓ  ؽيش

يّىٓ اٌٛلٛف ثٗ ػٍٝ لذَ ٚاؽذح. فٙزا إٌشبؽ يزؼّٓ اٌؼذيذ ِٓ اٌفٛائذ ٚ٘ٝ اْ 

يؾغت اٌضِٓ ٚ٘زا ٘ذف في اٌشيبػيبد ثبإلػبفخ اٌٝ ِزؼخ اٌٍؼجخ ٚاألوضش ِٓ رٌه  

 د اٌمذَ اٜ يفيذ في اٌزشثيخ اٌشيبػيخ ايؼب.يفيذ في رمٛيخ ػؼال

 : ( : عُذ دساعح انذائشج 4يصال )

ؽيش ؿٍت ِٓ اٌزٍّيز اْ يٛظف ِٙبسرٗ في اعزخذاَ اٌفشعبس ٚسعُ اٌذائشح في أزبط 

(، ِّب يؾجت اٌزٍّيز ٌذساعخ  5ٌؼجخ اٌمشص اٌذٚاس وّب عجك ػشػٙب في شىً ) 

 اٌٍؼجخ. اٌشيبػيبد ألٔٗ اِىٓ رٛظيفٙب في أزبط 

 (: عُذ دساعح انذائشج:5يصال )

( وزـجيك 5ِّبسعخ اٌزالِيز ٌٍؼجخ في فٕبء اٌّذسعخ ٚاٌزي عجك ششؽٙب فٝ شىً  )

 ػٍٝ اٌذائشح ٚسعّٙب ػٍّيب في فٕبء اٌّذسعخ ٚ٘زٖ ٘ي طفؾخ غالف اٌىزبة.

 ( االهرًاو ترًُيح انرفكيش:5)

زفىيش ثّخزٍف أٛاػٗ ٚرٛعذ اِضٍخ اٌىزبة اٌّذسعٝ ا٘زُ ثذسعخ وجيش ثبٌزفىيش ٚرؼٍيُ اٌ

 ػذيذح ػٍٝ رٌه   يّىٓ ايؼبؽٙب وّب يٍٝ:

 Thinking( انفصم انخايظ يٍ انكراب عُىاَه" فكش كيف ذذغة"  1يصال )

How to Calculate  

 9× 59اْ ٘زا اٌفظً ِىْٛ ِٓ طفؾزيٓ فمؾ يزُ ششػ ويفيخ ؽغبة ؽبطً  ػشة 

فمؾ، ٌزا رُ ؽغبة إٌبرظ وّب ٘ٛ  51اٌؼذد ؽزٝ  9ٚاٌزٍّيز ٌُ يذسط اال عذٚي ػشة 

 ِٛػؼ في اٌشىً اٌزبٌٝ:
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 61( ص  4×  12( ادذي طشق انرفكيش في كيفيح دغاب داصم ظشب)  14شكم ) 

 

يالؽظ ِٓ اٌشىً اٌغبثك أٗ رُ رٛظيف ِؼشفخ اٌزٍّيز اٌغبثمخ ثخبطيخ اٌزٛصيغ 

ػشع اوضش ِٓ ؿشيمخ، اٌـشيمخ ِٚؼشفزٗ ثغذٚي اٌؼشة في ؽً اٌزّشيٓ ؽيش 

 5،  5اٌٝ  59األٌٚٝ ِٛػؾخ في اٌشىً اٌغبثك ؽيش ؽغت إٌبرظ ِٓ خالي رمغيُ 

 9اٌٝ  59ِشريٓ ٚعّؼّٙب، اٌـشيمخ اٌضبٔيخ رُ رمغيُ  5في  9ٚؽغبة ؽبطً ػشة 

صُ عّغ إٌبرغيٓ ، اٌـشيمخ  9،  51في وً ِٓ  9ٚرُ ؽغبة ؽبطً ػشة   51، 

في وً ِّٕٙب ٚعّغ  9ٚؽغبة ؽبطً ػشة  3،  9اٌٝ  59اٌضبٌضخ رُ رمغيُ 

إٌبرغيٓ. وً ٘زا اٌششػ رُ ثبالعزؼبٔخ ثبألشىبي اٌزخـيـيخ اٌجغيـخ ٚاٌشعَٛ 

اٌزٛػيؾيخ وّب في اٌشىً اٌغبثك ٚوً ؿشيمخ ٌٙب اٌشىً اٌزخـيـٝ ٚاٌشعَٛ  

ْ اٌخبطخ ثٙب . صُ رـشق اٌىزبة اٌٝ اْ افؼً ؿشيمخ ٚاعشع ٘ي اٌـشيمخ األٌٚٝ ال

 اٌزٍّيز عٛف يغشٜ ػٍّيخ ػشة ٚاؽذح صُ يؼبػف إٌبرظ.

 (: االهرًاو تعشض جًيع يغاساخ انرفكيش انًخرهفح نهرًشيٍ انىادذ:2يصال )

يٙزُ اٌىزبة ثششػ وً ِغبساد اٌزفىيش  اٌّخزٍفخ في اٌزّشيٓ اٌٛاؽذ ثبالعزؼبٔخ 

 اٌشىً اٌزبٌٝ:ثبٌشعَٛ اٌىبسيىبريشيخ ٚاالشىبي اٌزٛػيؾيخ وّب ٘ٛ ِٛػؼ في 
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 10ص  1+6( طشق انرفكيش في جًع  15شكم )  
 

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ اٌىزبة يٛػؼ ثبعزخذاَ اٌٍغخ ٚاٌشعَٛ ٚاالشىبي 

اٌزخـيـيخ اٌـشق اٌّخزٍفخ في اٌزفىيش: اِب ثئوّبي اٌضّبٔيخ ٌٍؼششح اٚ اوّبي اٌغزٗ 

 ٍيخ اٌغّغ.صُ اوّبي ػّ 1+  1ٌؼششح ٚاِب ثزىٛيٓ اٌؼششح ِٓ اٌؼذديٓ 

( اهرًاو انكراب ترذسية انرهًيز عهً انذغاب انزهًُ تطشيقح عههح 3يصال )

 وعشيعح:

يالؽظ اْ اٌىزبة اٌّذسعٝ يٙزُ ثزذسيت اٌزالِيز ػٍٝ اٌؾغبة اٌزٕ٘ٝ ِٓ خالي ششػ 

ؿشيمخ اٌزفىيش رٕ٘يب في اٌزّشيٓ ثـشيمخ عٍٙخ ٚعشيؼخ ٌؾغبة إٌبرظ. ٚيّىٓ اٌزؼشف 

 ٌشىً اٌزبٌٝ:ػٍٝ رٌه ِٓ خالي ا
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 35 (  ششح طشيقح انذغاب انزهًُ في دانرً انجًع وانطشح تغشعح ص16شكم ) 
يالؽظ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ اٌزٍّيز ثؼذ اْ يزذسة ػٍٝ ٘زٖ اٌـشيمخ في اٌزفىيش عٛف 

 يزٛطً اٌٝ االرٝ:

   ػٕذ عّغ ػذديٓ: ارا اػيف ػذد ِب الؽذّ٘ب ارْ الثذ ِٓ ؿشػ ٔفظ اٌؼذد

 ِٓ اٌضبٔٝ.

 ؿشػ ػذديٓ: ارا اػيف ػذد ِب ٌىً ِٓ اٌّـشٚػ ٚاٌّـشٚػ ِٕٗ ال  ػٕذ

 يزغيش ٔبرظ اٌـشػ.

ٚ٘زا يؼىظ ِذٜ ا٘زّبُِٙ ثزذسيت اٌزٍّيز ػٍٝ اٌزفىيش ٚاعزٕزبط اٌمبػذح ثٕفغٗ صُ 

 رـجيمٙب ثؼذ رٌه ثغٌٙٛخ ػٍٝ اٜ ؽبالد ِشبثٙخ.

 ( اهرًاو انكراب ترًُيح انرفكيش انُاقذ نذي انرهًيز:4يصال )

اْ ثؼغ رّبسيٓ اٌىزبة رؼىظ ِذٜ ا٘زّبَ اٌىزبة اٌّذسعٝ ثزّٕيخ اٌزفىيش إٌبلذ ٌذٜ 

 اٌزالِيز وّب في اٌشىً اٌزبٌٝ:
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 41( يذسب انرهًيز عهً اكرشاف انخطأ ص  15شكم )  

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ا٘زّبَ اٌّؤٌف ثزذسيت اٌزٍّيز ػٍٝ اٌذلخ في اٌّالؽظخ 

 .فخ اٌٝ رذسيجٗ ػٍٝ ويفيٗ رؼذيٍٙبِٓ اٌّّىٓ اْ يمبثٍٙب ثبإلػبٚاوزشبف األخـبء اٌزي 

 ( : اهرًاو انكراب ترًُيح انرفكيش االتركاسي نذي انرهًيز: 5يصال ) 

 ٚيّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ رٌه ِٓ خالي ؿشػ اٌؼذيذ ِٓ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ ِضً:

 يؼشع اٌىزبة طٛسح ٌٍزٍّيز ٚيـٍت ِٕٗ عشد لظخ رؼجش ػٓ عشد قصح :

 عّغ ِضال وّب في اٌشىً اٌزبٌٝ:ػٍّيخ 

 

 

 

 

 

 

 
 2(  صىسج نغشد قصح ذعثش عٍ عًهيح جًع ص  11شكم ) 

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك اْ اٌىزبة يٙزُ ثزّٕيخ االثزىبس ٚرّٕيخ اٌخيبي ٌذٜ اٌزٍّيز 

ثغشد لظخ رؼجش ػٓ ػٍّيخ عّغ ٌٚىٓ ِغ اعزخذاَ اٌؼجبساد اٌزي يشيغ اعزخذاِٙب في 

: االعّبٌٝ، اوضش ، صيبدح ، اػيف، ِؼب. ؽيش ؽشص اٌّؤٌف رّبسيٓ اٌغّغ ِضً 

ػٍٝ ارجبع ٘زا إٌٙظ ػٕذ رؼبًِ اٌزٍّيز ِغ ِخزٍف اٌؼٍّيبد اٌؾغبثيخ، ٚ٘زا ثالشه 

يغبػذ اٌزٍّيز ثذسعخ وجيشح في ؽً اٌّغبئً اٌٍفظيخ فؾيّٕب يغذ ثؼغ ٘زٖ اٌىٍّبد 

 ٙب في ؽً اٌزّشيٓ.يّىٕٗ اْ يغزٕزظ اٌؼٍّيخ اٌؾغبثيخ اٌزي يغت اْ يغزخذِ

 :ٌٝيـٍت ِٓ اٌزٍّيز ػًّ سعُ رخـيـٝ يؼجش ػٓ اٌزّشيٓ وّب في اٌشىً اٌزب 
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 34( نهرعثيش عٍ انًغائم انهفظيح تانشعىو ص 14شكم )  

 

الشه اْ رخـيؾ اٌزٍّيز ٌشعُ اٌزّشيٓ لجً ؽٍٗ يغبػذٖ ثذسعخ وجيشح ػٍٝ اٌٛطٛي 

اٌزٍّيز ٌشعَٛ الشأٗ ٌٕفظ اٌزّشيٓ يغبػذٖ ٌٍؾً ثغٌٙٛخ، ثبإلػبفخ اٌٝ اْ ِشب٘ذح 

ػٍٝ اٌزفىيش ثأوضش ِٓ ؿشيمخ ٌٍزؼجيش ػٓ اٌزّشيٓ، وّب اْ اٌّؼٍُ يّىٓ اْ يزؼشف 

ػٍٝ ِذٜ فُٙ اٌزالِيز ٌٍزّشيٓ لجً اٌؾً ٚ٘زا يغبػذٖ ػٍٝ رظؾيؼ ِغبس رفىيشُ٘ 

 ٚيزٛطٍٛا ٌٍؾً اٌظؾيؼ ثغٌٙٛخ.

 ٌّفزٛؽخ اٌزي رغبػذ ثذسعخ وجيشح ػٍٝ اٌىزبة يشزًّ ػٍٝ اٌؼذيذ ِٓ األعئٍخ ا

رّٕيخ اٌزفىيش االثزىبسٜ ثبإلػبفخ اٌٝ رٛظيفٗ ألسلبَ اٌظفؾبد في ػًّ 

 (.51أعئٍخ ِفزٛؽخ وّب ٘ي ِٛػؾخ في شىً )

( اعرخذاو انهغح انثصشيح تذسجح عانيح ويرقُه في إيعاح وششح انًعهىيح 6)

 نهرهًيز:

اٌجظشيخ ثفؼبٌيخ وجيشح في ششػ ٚرٛػيؼ اعزخذَ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔي اٌٍغخ 

 اٌّؼٕٝ ٌٍزٍّيز ثظٛسح عٍٙخ ِٚجغـخ وّب يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌزبٌٝ:

 64عاعح ص  24( يىظخ ذقغيى عذد عاعاخ انيىو خالل  20شكم )  
 

يزؼؼ ِٓ اٌشىً اٌغبثك ثغبؿخ ٚعٌٙٛخ اٌزؼجيش اٌجظشٜ ػٓ عبػبد اٌيَٛ ثمغّيٗ 

٘زّبَ ثّؼشفخ اٌزٍّيز ٌغبػبد اٌيَٛ وّب يشا٘ب في )اٌظجبؽٝ ٚاٌّغبئٝ( ٚ٘زا يؼىظ اال

 اٌؾيبح ِضً رٛليذ اٌـبئشاد اٚ ِب يشاٖ في ثؼغ اإلػالٔبد.

 ( اعرخذاو االنح انذاعثح:5)

ثبٌشغُ ِٓ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٝ اٌىجيش فٝ اٌيبثبْ ٚاعزخذاُِٙ ٌالعٙضح االٌىزشٚٔيخ فٝ 

زخذاَ االٌخ اٌؾبعجخ في ٘زٖ اٌغٓ ِخزٍف ِٕبشؾ اٌؾيبح  اال أٗ يٛعذ ؽزس وجيش في اع
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اٌظغيشح، ٌزا يزُ اٌزٕٛيخ ٌٍزٍّيز ِٓ ٚلذ الخش داخً اٌىزبة إلِىبٔيخ اعزخذاَ االٌخ 

اٌؾبعجخ في اٌزأوذ ِٓ طؾخ اٌؾً اٌزٜ رٛطً اٌيٗ فمؾ ٌٚيظ إلعشاء اٌؼٍّيخ 

اٌؾغبثيخ ٔفغٙب. ٚ٘زا ثبٌـجغ ؽشطب ػٍٝ ػشٚسح رّىٓ اٌزٍّيز ِٓ وً ػٍّيخ ِٓ 

ٍيبد اٌؾغبثيخ  االسثؼخ لجً اعزخذاِٗ ٌالٌخ اٌؾبعجخ وٝ ال يؼزّذ ػٍيٙب فٝ اعشاء اٌؼّ

 اٌؼٍّيبد اٌؾغبثيخ .

 ( انىاجة انًُضنً:1)

يٛعذ ا٘زّبَ وجيش ثبٌٛاعت إٌّضٌٝ ؽيش رُ اإلشبسح اٌيٗ في ِؼظُ دسٚط اٌىزبة 

 اٌّذسعٝ ٚػذَ رشوٗ ٌٍّؼٍُ لذ يىٍف اٌـالة ثٗ اٚ ال يىٍفُٙ ثٗ.

 انرذهيم انُىعً نهكراب: يُاقشح

ِٓ خالي اٌؼشع اٌغبثك ٌٍزؾٍيً إٌٛػٝ ٌٍىزبة رُ اٌزٛطً اٌٝ ػذح اعزٕزبعبد 

 ٚعّيؼٙب رؼزجش ِّيضاد يزّيض ثٙب اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌزٝ رزّضً فٝ :

  ٌٗا٘زّبَ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ثبٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثغّيغ طٛسٖ ٚاشىب

ػذيذٖ ثبٌٕغجخ ٌٍزٍّيز ٌٍّٚغزّغ ، فجبٌٕغجخ ٌٍزٍّيز رّىٕٗ اٌضالصخ ٚ٘زا ٌٗ فٛائذ 

ِٓ سثؾ اٌّؼشفخ اٌشيبػيخ ثؼؼٙب اٌجؼغ فٝ رٕ٘ٗ ٚرغبػذ ػٍٝ رىبًِ 

اٌّؼشفخ فٝ ر٘ٓ اٌزٍّيز ثبالػبفخ اٌٝ أٙب رغؼٍٗ يشٜ اٌشيبػيبد ِٓ ؽٌٛٗ 

فٝ ِخزٍف ِٕبشؾ اٌؾيبح ٚثبٌزبٌٝ يشؼش ثفبئذرٙب ٚرغؼٍٗ يمجً ػٍٝ دساعخ 

يبػيبد ثفبػٍيخ ٚؽت. ٚ٘زا ثبٌـجغ ِفيذ ٌٍّغزّغ الٔٗ فٝ إٌٙبيخ عٛف اٌش

يؾظً ػٍٝ إٌّزظ إٌٙبئٝ ِٓ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚ٘ٛ أغبْ ٌذيٗ ِؼشفخ 

سيبػيخ ٚاػؾخ فٝ رٕ٘ٗ ٚيؼشف ويف يغزخذِٙب ٚيغزفيذ ِٕٙب فٝ خذِخ 

 اٌّغزّغ.

  ُاال٘زّبَ اٌٛاػؼ ثزّٕيخ رفىيش اٌزٍّيز، فجبٌشغُ ِٓ اْ ِؼظُ اٌذسٚط رٙز

ثؼشع ِغبساد اٌزفىيش ػٕذ ؽً اٌزّشيٓ اال أٗ ا٘زُ ايؼب ثزخظيض فظً 

ِغزمً يؼٍُ اٌزٍّيز ِٓ خالٌٗ ويفيخ اٌزفىيش فٝ رّشيٓ عذيذ ٌُ يزؼٍّٗ ِٓ لجً 

 يٗ       ِيّض ِب رٛطً اٌٚويف يفىش ثٗ ؽزٝ يؾً اٌّشىٍخ. ٚ٘زا يزفك 

Memis, Y., 2019)   ٓخالي دساعزٗ اٌزٝ ٘ذفذ اٌٝ ِمبسٔخ ثي ِٓ )

اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌىزبة اٌّذسعٝ اٌزشوٝ ٚرٛطً اٌٝ اْ اٌىزبة 

اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ يٙزُ ثذسعخ وجيشح ثئربؽخ فشص ٌٍزٍّيز وٝ يفىش رفىيشا 

   سيبػيب اثذاػيب.

 ٚ٘زا يزفك ِغ ِب رٛطً ُٙ اٌّفب٘يُ اٌشيبػيخ  اٌىزبة اٌّذسعٝ يٙزُ ثزؼّيك ف

  ,.Boonlerts, S.  & Inprasiths, Mاٌيٗ وً ِٓ ثٍٛٔيشرظ ٚاِجشاعضب   

( اٌٝ اْ اٌىزبة اٌيبثبٔٝ يٙزُ ثؼشع ِفَٙٛ اٌؼشة فٝ اٌىزبة  (2013

 اٌّذسعٝ ثبوضش ِٓ طٛسح فبؽيبٔب يمذَ فٝ طٛسح ِغّٛػبد ِزغبٚيخ
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Equal Group   بة ِب ثٙب ِٓ ػٕبطشٚاؽيبٔب اخشٜ يمذَ ٚاٌّـٍٛة ؽغ

 دساعخ ويُ ٚثبٔظ. وّب اْ Rectangle Arrayفٝ طٛسح ِظفٛفخ ِغزـيٍخ 

 ( Kim, J  & Pang,J, 2018)  ثئعشاء  ِمبسٔخ ثيٓ اٌىزبة  لبِذ

اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌىٛسٜ فٝ ػشػُٙ ٌّفَٙٛ اٌمغّخ عٛاء ثبٌٕغجخ ٌالػذاد 

اٌؼششيخ ٚرٛطٍذ اٌٝ اْ اٌىزبة اٌيبثبٔٝ اٌظؾيؾخ اٚ اٌىغٛس اٚ االػذاد 

 ػشػٗ ٌّفَٙٛ اٌمغّخ اوضش شّٛال ٚػشػٗ فٝ ِٛالف ِزؼذدح. 

  ًاٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ رّىٓ ِٓ ِشاػبح اٌؼبًِ إٌفغٝ ٌٍزٍّيز ٚاعزخذاَ و

ِب يؾجٗ اٌزالِيز داخً اٌىزبة اٌّذسعٝ ِضً: رؼّيٓ اٌىزبة ٌٍؼذيذ ِٓ 

ُ رٕفيز٘ب ثبثغؾ االِىبٔيبد اٌّزبؽخ ٚغيش اٌّىٍفخ االٌؼبة اٌزؼٍيّيخ ٚاٌزٝ يز

ثبالػبفخ اٌٝ االوضبس ِٓ اٌظٛس اٌفٛرٛغشافيخ ٚاٌشعَٛ اٌىبسيىبريشيخ 

ٚاٌشعَٛ اٌزخـيـيخ ٚاٌغذاٚي ٌّغبػذح اٌزٍّيز ػٍٝ رؼٍُ اٌشيبػيبد ثؾت 

  (P., 2018ِبٌيّيب ٚ٘زا يزفك ِب رٛطً اٌيٗ ِٚزؼخ ٚفّٙٙب ثظٛسح ِغزمٍخ. 

,(Malemya ثيٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ٚاٌىزبة  خاٌّمبسٔ زٗفٝ دساع

اٌّذسعٝ اٌّبالٜٚ ٚرٛطً اٌٝ اْ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ يمذَ اٌّفب٘يُ 

اٌشيبػيخ ثؼّك ٚيغزخذَ االشىبي اٌزخـيـيخ فٝ اٌششػ ِغ رٛظيف االٌٛاْ 

ٗ ثٙب ٚيشوضػٍٝ فؼبٌيخ اٌّزؼٍُ ٚرّىيٕٗ ِٓ اٌزؼٍُ ثظٛسح ِغزمٍٗ ٚرـجيم

ٌٍّؼشفخ اٌشيبػيخ ٌؾً ِشبوً اٌؾيبح اٌٛالؼيخ اٌيِٛيخ. ٚ٘زا يزفك ايؼب ِغ 

ػٍٝ وزت (Takahashi, A., 2016)   اٌذساعخ اٌزي اعشا٘ب  ربوبشٝ ٔزبئظ

اٌشيبػيبد اٌزي رذسط ثبٌفؼً في اٌيبثبْ ؽيش رٛطً اٌٝ اْ اٌىزت 

عئٍخ اٌّفزٛؽخ اٌّذسعيخ اٌيبثبٔيخ رٙزُ ثزذسيت اٌزٍّيز ػٍٝ ؽً اٌّشىالد ٚثبأل

٘زٖ  ٚرمذيُ ثؼغ االلزشاؽبد ِٓ شخظيبد وشرٛٔيخ ثبإلػبفخ اٌٝ ا٘زّبَ

اٌىزت ثبألشىبي اٌزخـيـيخ اٌزي رغبػذ اٌزٍّيز ػٍٝ ؽً اٌّشىٍخ ثشىً 

 ِغزمً.

  ُرّىٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ ِٓ رٛظيف اٌزّبسيٓ اٌٍفظيخ ٌزّٕيخ اٌؼذيذ ِٓ اٌمي

 ٚاالرغب٘بد ٚاٌغٍٛويبد اٌّشغٛة فيٙب.

ثبٌشغُ ِٓ وً ٘زٖ اٌّّيضاد اٌزٝ عجك روش٘ب فٝ ٘زا اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ اال ٚ

 اْ ٕ٘بن ِالؽظزبْ فمؾ ٌُ رزّىٓ اٌجبؽضخ ِٓ رفغيشّ٘ب ّٚ٘ب:

انًالدظح االونً: ذًغك انكراب انًذسعً تًصطهذاخ سياظيح ال ذغرخذو دانيا فً   

 انكرة انًذسعيح:

 Carrying  اعزخذاِٗ ٌّظـٍؼ اٌغّغ ثبٌؾًّيالؽظ ػٍٝ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔي 

over    ِٚفَٙٛ اٌـشػ ثبالعزالفwith Borrowing     اٌزٜ شبع اعزخذاِٗ ِٕز

 Renaming صِٓ ثؼيذ. في ؽيٓ أٗ ِٓ اٌشبئغ االْ اعزخذاَ ِظـٍؼ إػبدح اٌزغّيخ 
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 فٙٛ اػُ ٚاشًّ الٔٗ يشًّ اٌؼٍّيزيٓ ِؼب ) اٌغّغ ٚاٌـشػ( ٚيمًٍ ِٓ اٌّظـٍؾبد 

اٌّغزخذِخ فٝ اٌىزبة. ففٝ اٌزغؼيٕيبد ِٓ اٌمشْ اٌّبػٝ شبسوذ فٝ ربٌيف اٌىزت 

اٌّذسعيخ ثّظش ٚرُ ؽزف ٘زيٓ اٌّظـٍؾيٓ ٚاعزجذاٌّٙب ثّظـٍؼ اػبدح اٌزغّيخ 

ؽيش رجيٓ اْ ٘زا اٌّظـٍؼ ٘ٛ اٌّظـٍؼ اٌشبئغ فٝ اٌؼذيذ ِٓ اٌىزت اٌّذسعيخ ػٍٝ 

ىيخ ، ٚ٘زا يؼٕٝ اْ اعزخذاَ ٘زيٓ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ ِضً اٌىزت اٌّذسعيخ االِشي

ػبِب ِؼذ فٝ ِظش. فٍُ ارّىٓ ِٓ اٌزؼشف  31اٌّظـٍؾيٓ ٌُ يزُ اعزخذاِّٙب ِٕز 

ػٍٝ اٌغجت فٝ اٌزّغه ثٙزٖ اٌّظـٍؾبد اٌمذيّخ. اْ اٌٛؽيذ اٌزٜ يغزـيغ رفغيش رٌه 

 ٘ٛ ِؤٌف اٌىزبة.

انفصهيٍ االول  انًالدظح انصاَيح: عذو انرىاصٌ تيٍ ادجاو فصىل انكراب خاصح تيٍ

 وانخايظ:

يٛعذ ػذَ رٛاصْ ثيٓ ػذد طفؾبد فظٛي اٌىزبة ٚخبطخ ثيٓ اٌفظٍيٓ االٚي 

ٚ٘زا  511طفؾخ ٚػذد طفؾبد اٌىزبة  91ٚاٌخبِظ، فبٌفظً االٚي ػذد طفؾبرٗ 

يؼٕٝ اْ اٌفظً االٚي ثّفشدٖ يؼبدي سثغ اٌىزبة رمشيجب فٝ ؽيٓ اْ اٌفظً اٌخبِظ 

ٚسلزبْ فمؾ. ٌُ اعزـغ اٌزٛطً ٌزفغيش ِٕـمٝ ٌزٌه اٌخبص ثبٌزفىيشػذد طفؾبرٗ 

اٌزجبيٓ اٌىجيش ثيٓ ؽغُ اٌفظٍيٓ. ٚثبٌٕغيخ ٌٍفظً االٚي فمذ رٛطٍذ اٌٝ رفغيش لذ 

يىْٛ ٘ٛ اٌغجت فٝ وجش ؽغُ ٘زا اٌفظً فٍؼً اٌغجت لذ يىْٛ الْ اٌفظً االٚي ثٗ 

ُ اٌّؤٌف ثزضجيذ ِشاعؼخ وجيشح ػٍٝ ِب رُ دساعزٗ فٝ اٌظفيٓ االٚي ٚاٌضبٔٝ ٌزا ا٘ز

اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ ٌذٜ اٌزٍّيز وٝ يزّىٓ ِٓ اعزىّبي ثٕبء ِؼشفزٗ اٌشيبػيخ اٌزٝ 

 عٛف يذسعٙب فٝ اٌظف اٌضبٌش. 

 :انخالصح

اٌخالطخ اٌزٝ يّىٓ اٌزٛطً  اٌيٙب ثؼذ اعشاء رؾٍيً ِؾزٜٛ ٘زا اٌىزبة وّيب ٚٔٛػيب 

 يّىٓ اعّبٌٗ فيّب يٍٝ:

عذ فٝ ٘زا اٌىزبة ٌيغذ ثغذيذح ٚاٜ دٌٚخ فٝ اٌؼبٌُ اْ اٌّفب٘يُ اٌشيبػيخ اٌزٝ رٛ

رذسط ٔفظ ٘زٖ اٌّفب٘يُ اٌشيبػيخ ٚأّب اٌزّيض اٌزٜ يٛعذ فٝ ٘زا اٌىزبة اٌّذسعٝ 

اٌيبثبٔٝ ٘ٛ ؿشيمخ ػشع ٘زٖ اٌّفب٘يُ  ٚسثـٙب ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚسثـٙب ثبٌؼٍَٛ 

الِيز ِغ رأطيٍٗ االخشٜ ٚثبٌؾيبح، ٚاٌذلخ اٌشذيذح فٝ غشط اٌّفَٙٛ اٌشيبػٝ ٌذٜ اٌز

ٌٍؼذيذ ِٓ اٌميُ ٚاالرغب٘بد اٌزٝ يّىٓ رّٕيزٙب اصٕبء رؼٍُ ٘زا اٌّفَٙٛ  ) وّب فٝ دسط 

اٌذائشح ٚدسط اٌمغّخ(. ٚيظٙش ثٛػٛػ ايؼب ا٘زّبَ اٌىزبة اٌّذسعٝ ثزّٕيخ اٌزفىيش 

ٚاٌزفىيش االثزىبسٜ( فٝ ٘زٖ اٌغٓ اٌظغيشح ِٓ خالي  –ثبٔٛاػٗ ) اٌزفىيش إٌبلذ 

اٌّخزٍفخ ثبٌىزبة ٌٚيظ ٘زا فؾغت ثً ٚرخظيض فظً ِغزمً  ٌزّٕيخ اٌذسٚط 

اٌزفىيش. ثبالػبفخ اٌٝ ِشاػبح اٌىزبة اٌّذسعٝ ٌٍغبٔت إٌفغٝ ٌٍزٍّيز ِٚؾبٌٚخ اشؼبس 

اٌزٍّيز ثبٌّزؼخ اصٕبء رؼٍُ اٌشيبػيبد ٌٚمذ ظٙش ٘زا ثٛػٛػ ِٓ خالي رٛظيف 
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ظيف اٌشعَٛ اٌىبسيىبريشيخ ٌٍؾٛاس االٌؼبة اٌزؼٍيّيخ داخً اٌىزبة ٚرٛظيف االٌٛاْ رٛ

ِغ اٌزٍّيز. اْ وً ٘زا ثالشه عٛف يغبػذ اٌزٍّيز ػٍٝ ؽت اٌشيبػيبد ٚاالعزضادٖ 

 ِٕٙب ثً ٚاٌزفٛق فيٙب وّب ؽذس ٌٍزٍّيز اٌيبثبٔٝ.

 انرىصياخ:
ِٓ خالي اٌزؾٍيً اٌغبثك ٌّؾزٜٛ اٌىزبة اٌيبثبٔٝ ٌزالِيز اٌظف اٌضبٌش االثزذائٝ يّىٓ 

ؼغ اٌزٛطيبد اٌزٝ يغت ِشاػبرٙب ػٕذ ربٌيف اٌىزبة اٌّذسعٝ ٌزالِجز اٌزٛطً اٌٝ ث

 اٌّشؽٍخ االثزذائيخ ثٛعٗ ػبَ ٚ٘ٝ وب يٍٝ:

  ػشٚسح اال٘زّبَ ثزؼٍيُ اٌزفىيش داخً اٌىزبة اٌّذسعٝ ِٓ خالي رخظيض

دسٚط ِغزمٍٗ ٌزؼٍيُ اٌزفىيش ِٚٓ خالي اال٘زّبَ ثؼشع عّيغ اٌـشق 

اٌّذسعٝ ثبالػبفخ اٌٝ اال٘زّبَ ثّخزٍف أٛاع اٌّّىٕخ ٌٍؾً داخً اٌىزبة 

 ٔبلذ...اٌخ( ٚرذسيت اٌزٍّيز ػٍيٙب. –اٌزفىيش ) اثزىبسٜ 

  اٌذلخ فٝ اخزيبس اٌّٛػٛػبد اٌزٝ رشىً اٌزّبسيٓ اٌٍفظيخ ثؾيش يزُ اخزيبس

ِٛػٛػبد رغبػذ ػٍٝ رّٕيخ اٌؼذيذ ِٓ اٌميُ ٚاٌّيٛي ٚاالرغب٘بد 

 الِيز.ٚاٌغٍٛويبد اٌّشغٛة فيٙب ٌذٜ اٌز

  ٓاال٘زّبَ ثبٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثغّيغ اشىبٌٗ ) اٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثي

 –اٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثيٓ اٌشيبػيبد ٚغيش٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ  –اٌّٛػٛػبد 

اٌزشاثؾ اٌشيبػٝ ثيٓ اٌشيبػيبد ٚاٌؾيبح( ػٕذ ػشع اٌذسٚط داخً اٌىزبة 

يبٖ ثٛعٗ وٝ يشؼش اٌزٍّيز ثّذٜ اّ٘يخ ٚفبئذح اٌشيبػيبد فٝ دساعزٗ ٚفٝ اٌؾ

 ػبَ.

  االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ اٌّغبؽخ اٌّزبؽخ فٝ اٌىزبة اٌّذسعٝ ٌزؾميك اوجش

 ػبئذ رؼٍيّٝ ٚرشثٜٛ ِٓ خالي دساعخ اٌزٍّيز ٌٙزا اٌىزبة.

   ًرٛظيف اٌٍغخ اٌجظشيخ ثفؼبٌيخ فٝ ششػ اٌؼاللبد ٚاٌّفب٘يُ اٌشيبػيخ داخ

اْ فٝ رٛػيؼ اٌىزبة اٌّذسعٝ ِغ االعزؼبٔخ ثبالشىبي اٌزخـيـيخ ٚاالٌٛ

 اٌّؼٕٝ.

  ٕٗاال٘زّبَ ثّزؼخ اٌزٍّيز اصٕبء اعزخذاِٗ ٌٍىزبة اٌّذسعٝ ِٓ خالي رؼّي

ٌٍؼذيذ ِٓ االٌؼبة اٌزؼٍيّيخ  اٌزٝ يّىٓ اْ يّبسعٙب اٌزٍّيز داخً اٌفظً اٚ 

 خبسعٗ ٚثألً االِىبٔيبد. 

  ٖػشٚسح رٛظيف اٌشعَٛ اٌىبسيىبريشيخ داخً اٌىزبة اٌّذسعخ ٌّب رجضٗ ٘ز

 اٌشعَٛ ِٓ اٌّزؼخ ٌذٜ اٌزٍّيز ػٕذ ِشب٘ذرٙب ثبٌىزبة اٌّذسعٝ.

 .ٝػشٚسح اال٘زّبَ ثبٌٛاعت إٌّضٌٝ ٚرؾذيذٖ داخً اٌىزبة اٌّذسع 
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 انًقرشداخ:
فٝ ػٛء إٌزبئظ اٌزٝ رُ اٌزٛطً اٌيٙب ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ يّىٓ الزشاػ اعشاء 

 اٌجؾٛس اٌزبٌيخ :

 ٌّظشٜ ٚاٌيبثبٔٝ ) فٝ ِشؽٍخ رؼٍيّيخ دساعخ ِمبسٔخ ثيٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ ا

 ِؼيٕخ(.

  ٝدساعخ ِمبسٔخ ٌزذسيظ ِفَٙٛ سيبػٝ ِؼيٓ فٝ وً ِٓ اٌىزبة اٌّذسع

 اٌّظشٜ ٚاٌيبثبٔٝ.

  ٜدساعخ ِمبسٔخ ٌىيفيخ رّٕيخ اٌزفىيش فٝ وً ِٓ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌّظش

 ٚاٌيبثبٔٝ.

 ٝػٛء اٌّؼبييش  رمييُ اٌىزبة اٌّذسعٝ اٌيبثبٔٝ ) فٝ ِشؽٍخ رؼٍيّيخ ِؼيٕخ ( ف

االعبعيخ اٌّشزشوخ ٌّٕب٘ظ اٌشيبػيبد ثبٌٛاليبد اٌّزؾذح االِشيىيخ 

(Common Core Standards) 
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