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اء يقوم المعلم بتوزيع المهام بين أعض
كل مجموعة في البحث على الشبكة 
العنكبوتية وجمع المعلومات الالزمة 

على كيفية صنع لعبة الدوارة بناء  عن 
ما تعلموه عن التمثيل بالقطاعات 
الدائرية وتحديد الشروط والقوانين

من ثم عرض العمل في لهذه اللعبة و
A4ورقة 

.ومناقشتها أمام المجموعات األُخرى 
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يقوم الـعلم باإلعمـاد على 

م بيئة المعلم موضيح ـفهو

ـن خال  طرائق العد

ـخططات الشجرة البيانية 

كـا هو ـوضحومنظيم قائـة 

ين ومكليف الـمعلـبالصورة 

بإعطاء أـثلة ـن البيئة 

.لطرائق العدالـحيطة

رق ليسمكشف الـمعلـين الط

الـماحة لالخميار
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ـن خال  الطرق السابقة 

ة يسمكشف الـمعلـين طريق

سريعة وـخمصرة جدا وهي 

ـبدأ العد والمي مخدم بشك 

كبير الـعطيات والبيانات 

الكثيرة المي يجد فيها 

ير الـمعلـون صعوبة وجهد كب

في مـثيلها بـخطط الشجرة

.والقائـة 
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لى ين بالمدرب ععلـميقوم الـ

دأ ـخطط الشجرة البيانية وـب

العد



دا الحظ هنا أهـية المرميب والفرق واضح ج

12، 21بين العددين 
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بـخطط الشجرةباإلسمعانة

البيانية لـعرفة عدد الطرق

رقـين ـن إلخميارالــكنة 

ارقام وبالخروج ـنها 4بين 

الى ـبدأ العد ـع أهـية 

لـين المرميب يسمكشف الـمع

ـفهوم جديد كليا لهذا النوع 

المبادي ـن االخميارات وهو 

والمرميبات
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ي المبادشك  وصورة أخرى لكمابة قانون 
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3يار وعند اخمالمبادي على ـفهوم إعمـادا  

ارقام ـع أهـية المرميب 4ارقام ـن بين 

ارقام 4وايضا  على نفس السؤا  اخميار 

ا  ارقام ينمج لدينا ـفهوم ـهم جد4ـن بين 

وهو ـضروب العدد

:ـالحظة هاـة جدا  

على أن عدد يأكديجب على الـعلم أن 

عناصر الـجـوعة يجب ان منمـي 

لـجـوعة األعداد الصحيحة الـوجبة  
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المبادي قانونين للمعاـ  ـع 

الـمعلم بالمدرب على ح  اـثلة يقوم 

ـمنوعة ـع الـجـوعة

الـمعلم بالمدرب على ح  اـثلة يقوم 

ـمنوعة ـع الـجـوعة

:ـالحظة هاـة جدا  

على أن عدد يأكديجب على الـعلم أن 

عناصر الـجـوعة وعدد االخميارات يجب 

ان ينمـوا لـجـوعة األعداد الصحيحة 

الـوجبة  
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سـح الـمعلم بالمدرب على ح  اـثلة ييقوم 

فيها بمكرار الرقم داخ  العدد فإن عدد 

الطرق مكون اكبر كـا هو ـوضح بالـثا 
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والمحدي بين الـمعلـين علىالـنافسه

ن إيجاد ومفسير الح  الصحيح لرأي ك  ـ

.وليد وجاسم 

:قوانين خاصة لك  ـن 
وـضروب الواحد –ـضروب الصفر 

.وـضروب العدد الصحيح الـوجب 
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بـخطط الشجرةباإلسمعانة

البيانية لـعرفة عدد الطرق

فريقين إلخميارالــكنة 

وبالخروج ـنها الى ـبدأ العد

ليسمكشف الـمعلـين أن 

المرميب هنا ليس له أهـية 

وخصوصا اننا نمعاـ  ـع 

ـجـوعة وـن خال  مذكر 

شروط كمابة الـجـوعة أن 

مها المرميب غير ـهم في كماب

ليخرجوا ـنها بـفهوم جديد 

ات كليا لهذا النوع ـن االخميار

وهو الموافيق والـجـوعات
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ن طريقه أخرى للمعرف على عدد االخميارات الــكنة ـ

وب على ـضرالمبادي غير مرميب وذلك بقسـة عدد 

.عدد االخميارات

ق يمدرب الـمعلـون على كيفية إيجاد طر

أسئلة بـخطط 4اخميار سؤالين ـن بين 

.الشجرة البيانية 
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قوانين لكمابة وـعرفة الموافيق4-3
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طرق يمدرب الـمعلـون على كيفية إيجاد

بطريقة أسئلة 4اخميار سؤالين ـن بين 

.الـجـوعات الجزئية 
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ز بين يمدرب الـمعلـون على كيفية المـيي

األـثلة المي يكون فيها المرميب ـهـا 

(.موافيق ) أم غير ـهـا ( مبادي ) 
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طرق يمدرب الـمعلـون على كيفية إيجاد

أسئلة 4اخميار سؤالين ـن بين 

.القانون بإسمخدام
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طرق يمدرب الـمعلـون على كيفية إيجاد

وع الـنكهات ليمعرف على هذا الناخميار 

(  ب) و( أ ) ـن الموافيق والعالقة بين 

(.د ) و(  جـ ) وكذلك العالقة بين  



5-3

4-3

4-3

ة على المحدي والـنافسة بين الـمعلـين لإلجاب

.( 7) العالقة بين جزئيات مدرب 
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ـون ـن خال  منظيم القائـة يسمكشف الـمعل

أن جـيع االخميارات الــكنة عند إجراء 

.نة مجربة عشوائية مـث  ـفهوم فضاء العي

4-5
ة يمدرب الـمعلـون على هذا النوع ـن األـثل

.المي محموي على نقود 
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ب طع نقود ـمـايزة يمدرقـن خال  رـي ثالث 

الـمعلـون على كيفية إيجاد عدد النوامج

ورة ، وكمابمها بص( فضاء العينة ) الــكنة  

.مرميبا  ثالثيا  ـا يسـى بـ 

:ـالحظه هاـة جدا  

ين يجب على الـعلم موضيح ـفهوم المـايز ب

.األشياء ألهـيمها في إيجاد فضاء العينة

:الـنافسة والمحدي بين الـمعلـين 

ير فقرة يكلف الـعلم الـمعلـون في كيفية مفس

ي فكر وناقش وـا هي الطريقة الـناسبة الم

.اسمعانوا فيها 
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ة في كمابة منظيم قائـممدرب الـجـوعات على 

ئلة إيجاد فضاء العينة ، ثم مجيب على األس

د والمـييز بين الحدث الـؤك( 4)المابعة لمدرب 
.الـركب –البسيط –الـسمحي  –
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يمذكر الـمعلـين ـفهوم الحدث ـن 4-5

الصفوف السابقة وهو ـجـوعة جزئية ـن

فضاء العينة
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دث باالسمعانة بـفهوم فضاء العينة والح

ـا يسمكشف الـمعلـين ـفهوم االحمـا  ك

.هو ـوضح بالنشاط 
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ضاء يمدرب الـمعلـون على كيفية ايجاد ف

العينة واالحمـا  ـن خال  مجربة رـي 

ي قطعة النقود وحجر النرد باالسمعانة ف

.الشجرة البيانية ـخطط 
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ضاء يمدرب الـمعلـون على كيفية ايجاد ف

مجربة إلقاء خال  العينة واالحمـا  ـن 

لى ـمـايزين ومـثي  النوامج عنرد حجري 

الشبكة البيانية 
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