كيف تذاكر الرياضيات
للصف الثالث الثانوي العام -
الرياضةالبحتة؟
عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن املصــادر الرقميــة ومصــادر التعلــم املتنوعــة
والتــى ال تقتــر عــى الكتــاب املــدرىس فقــط ،ىف ظــل مصــادر التعلــم املتعــددة املوجــودة عــى بنــك املعرفــة املــري  EKBيف
تعلــم الرياضيــات البحتــة (الجــر والهندســة الفراغيــة – التفاضــل والتكامــل) وذلــك ىف إطــار توجــه الــوزارة نحــو إعــداد خريــج
يتمتــع مبهــارات التفكــر الناقــد وحــل املشــكالت والتحليــل واالســتنتاج وغريهــا مــن مهــارات التــى تؤهــل املتعلــم لســوق العمــل
وملســتوى أفضــل ىف مراحــل التعليــم ،بدايــة مــن تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم
املتاحــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة تقييــم نفســك ،والســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك .
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
× ×مــن خــال كل مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال
تســجيل حســابك الشــخيص باملوقــع.
× ×مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https://lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة
الثانويــة ثــم تخــر الصــف الثالــث الثانــوى ثــم تخــر أحــد أفــرع الرياضيــات البحتــة وهــى (الجــر – الهندســة الفراغيــة
– التفاضــل والتكامــل) وليكــن مثــا فــرع (الجــر) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/courses/5228ddd3-7dfa-48d0-ad2f-2c6f4a72460d

الوحــدة
حــدد
× ×ادخل من خالل حسابك الشخيص عىل بنك املعرفة املرصي عىل الرابط التايل www.ekb.eg
الــذي تريــد تعلمهــا مــن مقــرر الجــر للصــف الثالــث الثانــوي وليكــن (الوحــدة االوىل :التباديــل والتوافيــق ونظريــة ذات
الحديــن.).
× ×حدد الدرس الذي تستهدف تعلمه وليكن (مبدأ العد -التباديل -التوافيق).
× ×تعرف ناتج/نواتج التعلم املرتبطة بالدرس كامييل  :أن تكون قاد ًرا عىل أن .:
¯ ¯تعرف ناتج/نواتج التعلم املرتبطة بالدرس كامييل  :أن تكون قاد ًرا عىل أن :
¯ ¯تتعرف مبدأ العد ( قاعدة الجمع) ،وتحل مسائل عليه.
¯ ¯تتعرف ،وتحل مسائل عىل عدد طرق اختيار عينة مع اإلحالل أو بدون إحالل.
¯ ¯تتعرف العالقة بني التباديل والتوافيق كأساليب وطرق للعد ،وتحل مسائل عليها.
¯ ¯تستنتج قوانني ونتائج عىل التباديل والتوافيق ،وتحل مسائل عددية عىل التباديل والتوافيق.
¯ ¯تحل تطبيقات متنوعة عىل التباديل والتوافيق
× ×لتحقيق ناتج/نواتج التعلم تذكر انك درست العام املاىض مبدأ العد (قاعدة الرضب)وتعرفت عىل مفهوم التباديل
1

والتوافيق بشكل مبسط لذا يرجى مراجعة هذا الجزء من منهج الصف الثاىن الثانوى وكذلك من خالل الرابط التاىل الذى
يتحدث عن مبدأ العد االساىس من خالل مقدمه بسيطة ومجمعة من االمثلة وينتهى بأسئلة تقييمية ملدى استيعابك لتلك
املفاهيم:

https://study.ekb.eg/repository/discovery/resource/4f413c6e-d7b4-4eff-b776-06779e150427/
ar?sort=recommended&strict=0

اقرأ الجزء املرتبط بالدرس من الكتاب املدريس املوجود يف صورة ملف  PDFقراءة رسيعة عىل الرابط التايل :
https://d3sk34bfh9epsl.cloudfront.net/mathematics/algebra/g12/arabic/unit-1-lesson-1.pdf

× ×بعــد االنتهــاء مــن ق ـراءة الصفحــات املرتبطــة باملوضــوع ســجل األفــكار الرئيســة التــي ميكنــك اســتخالصها وقــد تكــون
كــا يــي:
¯ ¯تطبيق مبدأ العد ( قاعدة الرضب).
¯ ¯التمييز بني طرق العد عند اجراء تجربة السحب مع اإلحالل (التكرار) (مع الرتتيب أو بدون ترتيب).
¯ ¯التمييز بني طرق العد عند اجراء تجربة السحب بدون إحالل(بدون تكرار) (مع الرتتيب أو بدون ترتيب).
¯ ¯تطبيق واستنتاج القوانني الجديدة عىل التباديل والتوافيق مثل قانون النسبة وقانون الجمع.
× ×ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
مخرجات التعلم
•تتعــرف مبــدأ العــد (قاعــدة
الجمــع) ،وتحــل مســائل عليــه.
•تتعــرف ،وتحــل مســائل عــى عــدد
طــرق اختيــار عينــة مــع اإلحــال أو
بــدون إحــال.
•تتعــرف العالقــة بــن التباديــل
والتوافيــق كأســاليب وطــرق للعــد،
وتحــل مســائل عليهــا.
•تســتنتج قوانــن ونتائــج عــى
التباديــل والتوافيــق ،وتحــل مســائل
عدديــة عــى التباديــل والتوافيــق.
•تحــل تطبيقــات متنوعــة عــى
التباديــل والتوافيــق.

بعض املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة
Nagwa

York Press

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/feffdf2a-815f-47d4b614-2a5cd0ad6b49/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/180712b9-859b-40eabe21-924f558c43bf/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/d5760803-400f-47e18641-327404e3f19f/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/42a5e20a-9858-436fa9d8-fae65f966ef2/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/62e16ce0-54c4-4b7f82d4-f2522dd7fe3c/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/5649c7d7-706b-479f98e0-b011cac8574e/ar
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/22d04d09-ba44-4f53b967-db0625fda600/ar
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× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع عىل سبيل املثال :
¯ ¯استخدام مبدأ العد( .قاعدة الجمع) ىف ايجاد طرق حدوث تجربة ما.
¯ ¯اســتخدام التباديــل والتوافيــق ىف حســاب طــرق العــد لتجربــة مــا عنــد الســحب بــدون تكـرار مــع الرتتيــب أو بــدون
ترتيب.
¯ ¯اســتخدام التباديــل والتوافيــق ىف حســاب طــرق العــد لتجربــة مــا عنــد الســحب مــع التك ـرار و الرتتيــب أو بــدون
ترتيــب.
¯ ¯استخدام قانون النسبة ىف حل معادالت تشتمل عىل التباديل والتوافيق.
¯ ¯استخدام قانون الجمع ىف حل معادالت تشتمل عىل التباديل والتوافيق.
× ×لتقييــم تعلمــك يف هــذا الــدرس ســتجد بالرابــط الخــاص بالكتــاب املــدرىس مجموعــة تطبيقــات داخــل الــرح بعنــوان
(حــاول بنفســك) وكذلــك ىف نهايــة الــدرس تحــت عنــوان متاريــن عــى الــدرس كــا هــو معتــاد ســابقًا .ولزيــادة األفــكار
والتامريــن اإلضافيــة التــى تتضمــن مهــارات وقــدرات التفكــر العليــا التــي يتطلبهــا األســلوب الحديــث يف التقييــم مــن
خــال روابــط رشكــة نجــوى ســتجد أيقونــة عنوانهــا (ورقــة التدريــب)  ،وأخــرى عنوانهــا (متريــن ) بالضغــط عليهــا ســوف
يظهــر لــك مزيــد مــن التطبيقــات والتامريــن مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد ومتاريــن تفاعليــة املتدرجــة عــى الــدرس ،
كــا ســتجد تغذيــة راجعــة عــى إجابــة كل ســؤال للتأكــد مــن صحــة إجابتــك.
¯ ¯انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
¯ ¯دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عندما تعود للمراجعة.
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