
ةعاشرالوحدة ال

(ية تحليل المقادير الجبر) 





ل يقوم المعلم بتوزيع المهام بين أعضاء ك
تية مجموعة في البحث على الشبكة العنكبو

مزارع الكويت وجمع المعلومات الالزمة عن
أو حتى من لديه مزرعة إليجاد مساحة

ومن ثم توجد ( ارض المنزل –المزرعة ) 
، ثم المجموعة مساحة األرض المتبقية 

A4ورقة علىالعمل المجموعةعرضت
.ومناقشتها أمام المجموعات األُخرى 





يقوم المعلم بتوظيف المعلومات

ي السابقة التي تعلمها المتعلم ف

اد عن التحليل إليجالصف السابق 

.العامل المشترك األكبر لعددين 

اد ف المعلم مفهوم تحليل األعدوظي

ليوجد في تحليل التعبيرات الجبرية

ر المتعلمون العامل المشترك األكب

.للحدود الجبرية 



تبعة يستكشف المتعلمون األلية الم

الل في تحليل الحدود الجبرية من خ

.عدة امثلة 







ين إيجاد مساحة مستطيلين بطريقتمن خالل 

ة على مختلفتين وتوظيف الخاصية التوزيعي

األعداد يتم استكشاف وتعميم هذه الطرق 

.على المقادير الجبرية



ية يتدرب المتعلمون على تحليل المقادير الجبر

معتمدا على قوانين األسس





يتدرب المتعلمون على تحليل حدودية رباعية

سالتقسيم التناسبي معتمدا على قوانين األس

احة المنافسة والتحدي بين المتعلمين إليجاد مس

موظفا بذلك نظام( نق ) المنطقة الحمراء بداللة 

.التحليل 





عين من يستكشف المتعلمين الفرق بين مرب

خالل إيجاد المساحة المتبقية من أرض 

ادة المصنع المربعة الشكل ، يمكن االستف

.من هذا النشاط في مشروع الوحدة



كي يتمكن المتعلمين من صحة حلولهم

ى صحة يستعينوا بنظام التحقق للتأكيد عل

.الحل 





ين يتدرب المتعلم على هذا النوع من التمار

ديات تحليل الحدووالذي سوف يستخدم فيه 

.إليجاد المساحة المتبقية 





يتدرب المتعلمون على حل معادلة درسوها  

في الصفوف السابقة ولكن على مجموعة

.( ن ) األعداد النسبية 

يتدرب المتعلمون على حل معادلة بصورة 

.لفظية من خالل ترجمتها الى عبارة جبرية



معادالت علىيتدرب المتعلم على مجموعة من ال

.لنظام التحليالمتنوعة األفكار تتضمن (ن ) 

وري كيفية تحويل العدد الديتدرب المتعلم على 

.الى كسر اعتيادي من خالل الفرض وحل معادلة



وري كيفية تحويل العدد الديتدرب المتعلم على 

.الى كسر اعتيادي من خالل الفرض وحل معادلة





لم من خالل األسلوب القصصي يوضح المع

تطبيق وكيفيةحياتية عن عوقائللمتعلمين 

التحليل وحل المعادلة في إيجاد مساحة 

.حائط 



كيفية حل هذا النوع من يوضح المعلم 

قق المعادالت بصورة عاملين على ن ، ثم يتح

.من الحل من خالل التعويض 





ينبه المعلم المتعلمين( 2)من خالل تدرب 

ة انه عند حل معادلة يجب وضعها في الصور

الصفرية ، 





ها ترجمة العبارات اللفظية التي اخذمن خالل 

االن اليبدأوالمتعلمون في الصفوف السابقة 

عة في ترجمتها الى شكل متباينة على مجمو

( .ن ) األعداد النسبية 



يحل المتعلمون هذا النوع من المتباينات  

ل على مجموعة األعداد الكلية والصحيحة قب

(.ن ) البدء في 



( ن )يحل المتعلمون المتباينات التالية على 

مع ومستخدمين العملية العكسية للضرب وج

.النظير خالل خطوات الحل كما هو موضح 



ي ن أنه عند ضرب طرفييستكشف المتعلم

المتباينة سوف تتغير عالمة التباين

كار ين نوع اكثر شمولية من األفالمتعلمحلي

.والمفاهيم على طرفي المتباينة 

ل ربط الحياة ومواقفها بالرياضيات من خال

.ترجمة العبارات اللفظية الى متباينات 











8= جـ + ب + ، أ 12= إذا كان أ ب جـ ( 1) 

أ ب جـ -أ ب جـ + أ ب جـ + أ ب جـ : أوجد القيمة العددية للمقدار 

فما هما العددان ؟4عددان زوجيان متواليان ربع األول مضافا الى خمس الثاني يساوي ( 2) 



وحدة مربعة ، أعط قياسين ممكنين( 9–س 4) مثلث مساحته ( 3) 

.لطول قاعدته وارتفاعه 

2





:قيمة س التي تجعل محيطي المضلعين أمامك متساويين هي ( 7) 

2( ب ) 1( أ ) 

4( د ) 3( جـ ) 

وحدة طول نقصت مساحة المنطقة 2إذا نقص طول ضلع مربع بمقدار ( 8) 
.أوجد طول ضلع المربع األصلي . وحدة مربعة 56المربعة بمقدار 
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