




وهي يف نظر البعض مادة جافة ، والسبب يف يعترب البعض الرياضيات مادة جمردة ،
فإن . ذلك أم يعتربوا ال ترتبط باحلياة وتطبيقاا العملية ، والواقع خبالف ذلك 

مشاهد احلياة املتكررة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرياضيات بل ال ميكن تصور شيء يف 
اليت تكتب احلياة ال دخل للرياضيات فيه ، فقلمك الذي تكتب به ، وطاولتك

عليها ، وثوبك الذي تلبسه ، وسيارتك اليت تنتقل عليها ، كل ذلك يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالرياضيات ، ولسنا يف هذه العجالة حباجة اىل احلديث بإسهاب عن 

الرياضيات ودورها يف حياتنا اليومية ، وإمنا أردنا أن نعرفك أخي الطالب بأن هذه 
لذا جيب أن تدرسها دراسة متأنية وتستوعب مفرداا املادة من األمهية مبكان ، 

استيعابا جيدا ، وال يكون دورك احلفظ اآليل والقراءة اخلاطفة ، هذا وننصحك 
-:أخي الطالب باتباع األمور اآلتية لتتمكن من الفهم ملا تتعلمه بصورة عامة 

موضوع التحضري اجليد للدرس قبل الذهاب للمدرسة ، وذلك عن طريق قراءة . 1
الدرس اجلديد قراءة أولية ، والوقوف عند النقاط اليت ترى أن ا صعوبة ما ، 

ووضع خط بالقلم الرصاص حتتها لكي تتنبه اىل كيفية شرح املعلم هلا، أو تسأل 
. عنها اذا مل يكن شرح املعلم هلا كافيا لك لفهمها 





أن الرياضيات سلسلة االنتباه التام أثناء شرح املعلم للدرس ، وتذكر دائما . 2
مترابطة من العناصر اذا فقد أحدها فقد الترابط بني أجزاء السلسلة ، وهي تراكمية 

كل جديد فيها يعتمد على ما قبله، كما أن عليك أن تكون إجيابيا مشاركا يف 
.النقاش واحلوار أثناء احلصة 

مية متتالية مذاكرة الدرس بعد الرجوع من املدرسة يف نفس اليوم وخبطوات عل. 3
-:وهي 

.اقرأ الدرس قراءة سريعة من الكتاب املدرسي أو من الدفتر الصفي . 1
. ارجع مرة أخرى وذاكر القواعد والنظريات وخطوات احلل املتعلقة باملسألة . 2

متعن يف حل األمثلة احمللولة يف بالكتاب املدرسي ودفتر الصف ، مث أغلق ) جـ
املسألة من جديد ، مث قارن حلك باحلل النموذجي الدفتر أو الكتاب وقم حبل 
.املوجود بالدفتر أو الكتاب 

اذا كان حلك به بعض األخطاء البسيطة قم بإعادة احلل من جديد حىت ترسخ ) د
طريقة احلل وخطواا يف ذهنك مع وجوب فهم كل خطوة تقوم ا ، وعدم 

.اللجوء اىل احلفظ اآليل 
املرتبطة مبوضوع درسك املوجودة بآخر الدرس ، قم حبل متارين الكتاب) هـ

وحاول ابتكار طرق أخرى حلل املسألة فقد تتوصل اىل طريقة خمتصرة أو أسهل من 
.تلك الطريقة اليت يف الكتاب 

.قم حبل بعض األسئلة الواردة يف امتحانات سابقة. 1
.رسك قم حبل بعض املسائل الواردة يف مراجع أخرى واملتعلقة مبوضوع د. 2
ال تتصور بأن أسئلة االمتحان النهائي ستكون خارجة عما يف الكتاب املدرسي . 3





قد تواجه بعض األسئلة يف االمتحان النهائي ختتلف عما ألفته ولكن بعد مزيد . 4
من التفكري الدقيق ستالحظ أا حتتوي على نفس األفكار اليت بالكتاب ، فالتغري 

.يف الشكل فقط ال يف املضمون 
من مبكرا يوميا وال تكثر من السهر وتذكر أن ساعة واحدة بعد الفجر أفضل . 5

.من ساعات يقضيها الطالب يف وقت متأخر من الليل 
خذ فترات كافية من الراحة بني مذاكرة موضوع وآخر ، وابتعد قدر اإلمكان . 6

.عن التفكري يف أمور أخرى خارج نطاق موضوع املذاكرة 
.اإلمكان االبتعاد عن األماكن اليت حتدث فيها أصوات عالية حاول قدر . 6
ميكنك ختصيص بعض الوقت يف األسبوع للترويح عن النفس أو ممارسة . 7

.هواياتك 
. تناول وجبة غذائية خفيفة قبل الذهاب لالمتحان . 8

-:واآلن اتبع ما يلي عند قيامك حبل أية مسألة رياضية 
: دة ، وحدد ما يلي إقرأ املسألة قراءة جي.
حسابية أم (العناصر املعطاة يف املسألة مثال يف حالة املتتاليات حدد نوع املتتالية .

) د(، أساس املتتالية ) إن وجد(، احلد الثاين ) 1ح(أو ) أ(، احلد األول ) هندسية 
. ، وكذلك احلد العام ح ن ) ن(، عدد حدود املتتالية ) ر(أو 
، أساس املتتالية ، عدد ) ج ن(جمموع املتتالية (بط مثال حدد املطلوب بالض.

) اخل....حدود املتتالية 
اليت ميكن ) أو القاعدة( حدد الطريقة اليت ستتبعها يف احلل ، والقانون الرياضي .

: قانون إجياد جمموع املتتالية احلسابية مثال ( استخدامها وفقا للمطلوب يف املسألة 
) .ل + أ ( ــ = أو القانون جـ ن ] د ) 1–ن (+ أ 2[ ــ = جـ ن 





حدد العناصر اليت حتتاجها لتطبيق القانون ، وأوجدها اذا مل تكن معطاة يف .
. املسألة

. خطوة خطوه ) أو القاعدة(ابدأ حبل املسألة ، وتطبيق القانون .

. بعد التوصل اىل النتيجة ، تأكد من صحة احلل الذي توصلت إليه .

ما املطلوب من املسألة ، (فحدد بالضبط : يف حالة النهايات واالتصال مثال أما.
هل إجياد اية ؟ أم إثبات وجود النهاية عند نقطة حمددة ، أو املقارنة بني ايتني 

) اخل...؟
كثرية احلدود،دالة ثابتة،جمموع (الذي تعمل عليه ،ونوعية الدالة .حدد اال

) اخل.....دالتني،
.- اذا لزم األمر-د النهاية اليمىن والنهاية اليسرىحد

أو فيما اذا كان .تأكد بالتعويض املباشر من إمكانية احلصول على قيمة النهاية ،
) اخل...األمر حيتاج اىل عملية اختصار أو حتليل 

: اتبع ما يلي ) مثال(ويف حالة املعادالت الزمنية .
..عني لكل منها الرمز املناسبابدأ بتحديد مجيع املتغريات ، و

الطول ،العرض، طول (.ارسم شكال هندسيا مبسطا للمسألة وحدد األبعاد عليه
. وفقا لنوعية املسألة ) اخل....نصف القطر ، االرتفاع، 

املتغريات املعلوم معدل .حدد املتغريات املطلوب معرفة معدل تغريها ، وعني تلك
. تغريها 

. املعادلة بالنسبة للزمن .قم بعملية اشتقاق لطريف
. إلجياد القيم املطلوبة عوض بالقيم املعلومة لديك

-:أثناء أدائك لالمتحان ننصحك مبا يلي )13(





.اقرأ ورقة األسئلة جيدا واستفسر عن أي سؤال جتده غامضا *
انتقل لألسئلة اليت ابدأ بالسؤال الذي يبدو لك واضحا وتستطيع اإلجابة عليه مث*

.حتتاج اىل التفكري 
ينصح بأن تبدأ باألسئلة املوضوعية وكن حريصا على أن تضع إجابة واحدة فقط • 

. لكل منها 
. ضع إشارة على السؤال أو فرع السؤال الذي قمت باإلجابة عنه • 
. راجع احلل وتأكد انك أجبت على مجيع األسئلة • 
ن طريقة اذا كنت متأكدا من حلك حىت ال تضيع وقتك ال حتاول احلل بأكثر م• 

. وتستطيع اإلجابة عن مجيع األسئلة يف الوقت احملدد 
" من غشنا فليس منا " ال تلجأ اىل الغش ؛ فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول • 
 .
. حافظ على ورقة اإلجابة مرتبة ونظيفة ويكون خطك فيها واضحا • 
االمتحان ال تراجع حلك حىت ال يؤثر عليك يف االمتحان بعد اخلروج من قاعة• 

القادم


