
 

 
 

 
 

ة خالل الرياضيات تدريس  كورونا  جائحة بسبب التام اإلغالق  فتر

ي نشهدها، ومن   هناك
ة اإلغالق التر ي تعلم مادة الرياضيات خالل فتر

تحديات عديدة تواجه انخراط وتفاعل طالب المرحلة الثانوية ف 

ة  هذهبإيجابية مع الوظائف المدرسية وعىل الخصوص ما يتعلق بمادة الرياضيات.   التعاملالمهم  قدم  النشر
ُ
  المعلومات بعض  ست

ي  بنائكمأ دراسة  وتدعم  لتساعد  والطرائق
. الثانوية الدراسة مرحلة  ف   

 
 

ي المرحلة بي   الصف السابع إىل العاشر }المرحلة   الرياضيات 
 { 5و  4ف 

ي الصفوف  
{ هناك مقرر رياضيات واحد وكل الطالب يدرسون نفس المادة، والمدارس تقرر درجة التعمق الذي يجب  الرابعةمرحلة  ال}  8و  7ف 

ف أو تف أن تبلغه المادة لصفوف معينة  
ّ
رز الصفوف بناًء عىل قدرات الطلبة وإنجازاتهم السابقة. وطالب محددين. فبعض المدارس تصن

ي الصف أو المستوى التاسع 
بينما تقوم مدارس أخرى بجعل الصفوف تضم طالب من مختلف المستويات الدراسية، وهذا األمر يختلف ف 

}المرحلة   الدراسي ذو ثالث مسارات مختلفة هي  الخامسةوالعاشر  المقرر    5.3وأسهلها    5.1حيث يكون    5.3و   ،5.2  ،5.1{ حيث يكون 
د المدر   أصعبها، وقد 

ّ
، لذا كن عىل دراية من أنه ليس جميع  ]بحسب مستواه[  أي من المسارات الثالثة السابقة  5طالب المرحلة  ل  سة تحد
، وبا   5طالب المرحلة  

ً
الوظائف المدرسية المعطاة لطالب خارج صفهم الذين هم فيه هي  لتاىلي فإن أي مقارنة مع  يدرسون نفس المادة تماما

 مقارنة غت  متكافئة أو غت  صحيحة. 
 

 

  EKNنشرة معلومات للدعم المدرسي المنزلي 

 

Dr John Ley 
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ة اإلغالق التام بسبب جائحة كورونا  الرياضيات خالل فتر

المدارس تخفض   فإن معظم  الحاىلي  الوقت  ي 
 
التعليمي  ف المحتوى  كمية 

ل ي المت  
 
ي   ، المقدم للتالميذ وذلك لتقليل حجم العمل المطلوب منهم ف

 
ف

يجّه  زالوا  ما  الذي  ليكونوا الوقت  المطلوب  المقرر  معظم  إلنهاء  دون 

الصف   طالب  عىل  األمر  هذا  وينطبق  القادم،  الدراسي  للعام  جاهزين 

كت    
التر يكون  حيث  المطلوبة  العاشر  المواضيع  الصف  عىل  ي 

 
ف منهم 

  . ي الصف العاشر
 
 الحادي عشر أكتر من جميع المواد ف

 

ي العديد من المدارس اليوم  
 
فبعض طرائق تدريس الرياضيات المستخدمة ف

ي عهدها األهل، ولكي تأخذ فكرة  
ي أسلوب  ها التعليمي عن الطريقة التر

 
تختلف ف

ي يتم تدريس الرياضيات بها البنك أو ابنتك
فبإمكانك    دقيقة عن الطريقة التر

ي و مشاهدة منهج تدريس الرياضيات    NESAزيارة موقع  
ون    عىل K-10اإللكتر

  العنوان: 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nes

10/learning -a/k( .10-k-areas/mathematics/mathematics 

 

 
تدريس   منهج  تضم محتوى  إن  منها  ثالثة  أقسام،  أربعة  الرياضيات يضم 

ي 
}تطبيقر عمىلي  محتوى  ذو  وقسم  األقسامنظري  هي   {،  العدد   النظرية 

، الهندسة والحساب واإلحصاء واالحتماالت، حيث ُيدرس كل قسم   والجتر

ربط   يتم  األحيان  بعض  ي 
ف  آخر،  لقسم  االنتقال  قبل  أسابيع  ثالثة  لمدة 

 من خالل حل تمارين ومسائل عملية تطبيقية. األقسام الثالثة 

 
 يذكر المنهج الدراسي ما يىلي حول مادة الرياضيات 

ومهارات معرفة  وتتقدم  خالل   تتطور  من  بالرياضيات  الطالب  وفهم 

 : ات التعليمية عتر  طيف من الختر

، الرياضيات المالية، المعدالت والنسب، والمعادالت  ،  العدد والجت   •
ً
مثال

 الرياضية. 

نظرية   • المثلثات،  علم  الزاوية،  العالقات   
ً
مثال والحسابات،  الهندسة 

 فيثاغورس. 

واالحتماالت • جمع  اإلحصاء   
ً
مثال المعمق  ،  والفهم  وتمثيلها،  البيانات 

 لإلحصاءات ونظرية االحتماالت. 

•   . ي
 ستتطور لديهم مهارات حل المشاكل، والمنطق والتواصل الرياض 

 

 
 

ي الواجبات الدراسية المقررة 
 
 مساعدة ابنك أو ابنتك ف

 

ي إىل التعليم  
ي تجد العديد من المدارس مسألة االنتقال من التعليم الصق 

ف 

،البيئة  
ً
 لها و للطالب أيضا

ً
 صعبا

ً
ونية }التعليم عن بعد{ أمرا أن  ورغم    اإللكتر

ي المواد  
 قد يحدث تفاوت ف 

ً
المدارس توفر المواد التعليمية للطالب فأحيانا

المهم أن تكون عىل دراية  من    لذا المقدمة للطالب بما فيهم ابنك أو ابنتك،  

إيجابية وموضوعية،   بروح  المسألة  مع  وتتعامل  اإليجابية  بذلك  فالنظرة 

ي مع الموضوع أمر مهم   حتر ولو كانت وجهة نظرك حول  والتعامل اإليجانر

الثانوي غت  مشجعة فعليك واجب أن تجعل   التعليم  ي 
الرياضيات ف  مادة 

 تجربة التعلم البنك أو ابنتك ممتعة ومشوقة. 

 

  
ً
جديدا محتوًى  تقدم  زالت  ما  الثانوية  التعليمية  البيئة  للطالب إن 

ي }ابنك أو ابنتك{،
 لدى المتلقر

ً
المهم ولذا من    وهذا قد يخلق إشكاال

أن يكون لديك تركت   ونظرة تفاؤلية بمعت  أنه حتر إذا لم تكن تفهم 

اآلن   ما   
ً
بالتدري    ج.  أمرا ستفهمه   فإنك 

ّ
توفر   وألن المدارس  بعض 

ليتمكن الطالب من طرح أسئلتهم،   Zoomمساحة زمنية عىل برنامج  

عليك تشجيع ابنك أو ابنتك عىل االستفادة من هذه الفرص إذا كانوا 

ي  
التر األمور  عن  واالستفسار  للمشاركة  ودفعهم  ددين  المتر ال من 

 
ً
ي أن آخرين ال يفهمون أيضا

يفهمونها، ألن عدم فهمهم للمادة قد يعت 

 وبالتاىلي عىل أحد ما أن يتقدم ويسأل.  

 

 صادر المتاحة لآلباء واألمهات والطالب الم

• Peter Blake Maths  تضم فيديو حول أقسام من منهج الرياضيات

 . ي عشر
 للصفوف من السابع وحتر الثان 

• Miss Draisey’s Junior Secondary Maths Tutorial   هي

مجموعة من تسجيالت الفيديو حول بعض جوانب المنهاج للمرحلة  

 . 10- 7من الصف 

• Maths online    ي
ي مجان  اك تجريتر

هو موقع تجاري ولكنه يقدم اشتر

ة    أسابيع قد تكون ذات فائدة.  10لفتر

• site NRichThe   حل المسائل الشيقة.  لديه العديد من نشاطات 

  Wolframalpha websiteبالنسبة لألسئلة غت  المحلولة فإن موقع   •

 . سيقوم بحساب الجواب لألسئلة المتعلقة بمادة الرياضيات

 

 الحسابية والرياضية   األلعاب

NIM    بهذه  الفوز   ولكن  القديمة،  األزمنة  منذ   تداولها   يتمهي لعبة منطق 

   ليس اللعبة 
ً
 . اللعب طريقة  من  وتتمكن  تشاهد  حتر  سهال

KenKen    الحسابية العمليات  أرقام كاملة    األرب  ع هي لعبة تعزز من  مع 

 ضمن لعبة منطقية.  
 

 
 
 ختاما

القدوة    إن  تقديم  هي  دراسته  ي 
ف  ولدك  ودعم  لمساعدة  طريقة  أفضل 

األستاذ  أو  المعلم  مع  بالتواصل  يتم  وذلك  اإليجابية،  والروح  الحسنة 

حة. اجعل   ونية المقتر وطلب المساعدة أو باستخدام أحد المواقع اإللكتر

الرياضيات   تمارين   حل 
ً
ولدك    روتينا واجه  وإذا   

ً
ي   صعوبة يوميا

  أحد   ف 

   ،التمارين
ّ ي   ابحث   أو   األستاذ   مساعدة  واطلب   التمرين  عىل   اشر

  الكتاب  ف 

ي   أو   المصدر 
  تساعدك،  أن   يمكن   أخرى  مواقع   هناك.  المذكورة  المراجع  ف 

ووحدات   المصطلحات  ألن  الية  أستر غت   مواقع  إذا كانت  انتبه  ولكن 

إن   . اىلي
األستر المنهاج  مع  تتوافق  ال  قد  األخرى  البلدان  ي 

ف  القياس 

ي رحلة تعلم الرياضيات قد تجلب لك المتعة والبهجة  
مساعدتك لولدك ف 

 من خالل المشاهد عىل طول الطريق.  

 
 

مجرد أرقام، معادالت، حسابات أو خوارزميات، الرياضيات ليست 

 إنها باألساس متعلقة بالفهم

William Paul Thurston 

كي   ي أمت 
 رياض 
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