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الكتيب الرقمي في مادة الرياضيات
لصف السابع (الفصل الدراسي األول)

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

املنطقة الشرقية جنوب

فكرة وإعداد:
األستاذة أسماء الغنبوصي
األستاذة مروه الغنبوصي

الكتيب الرقمي في مادة الرياضيات



الواحد  القرن  يف  التعليم  توجيهات  من  انطالقا 
والتقنيات  االلكتروني  التعلم  على  واعتماده  والعشرين 
جاءت  العالم  تشهدها  التي  لتطورات  مواكبة  احلديثة 
وهي  الرياضيات  تدريس  يف  الرقمي  الكتيب  فكرة 
مستخدما  جميلة  بطريقة  العلمية  املادة  يعرض 

تطبيقات االجهزة اللوحية.

الدافعية  واثارة  للطالب  الدراسي  التحصيل  حتسني 
الي حتدث يف  بالتغيرات  الصفية  البيئة  وربط  لديهم 

العالم التقني.

١- تقدمي املادة العلمية بطريقة تواكب التطورات
٢- تفعيل تطبيقات االجهزة اللوحية يف التعليم

٣- زيادة دافعية يف تعلم الرياضيات

تعريف املرشوع

الهدف العام للمرشوع

االهداف

الربامج املستخدمة

  Aurasma

Glogster

Powtoon

 Infographic

Photoshop

  Barcode generate

Quize creater

   Comic make



ارشادات

لتتمكن من االستفادة من محتويات الكتاب 

١) يرجي تنزيل التطبيق
  aurasma

٢) يتطلب التسجيل يف التطبيق ومن ثم متابعة قناة
  lovemath

٣) ويرجي تنزيل تطبيق 
Qr code reader



الفهرس

االعداد

 الصحيحة الصحيحة

مقارنة
 االعداد

 الصحيحة

جمع
 االعداد

 الصحيحة

طرح
 االعداد

 الصحيحة

رضب
 االعداد

 الصحيحة

قسمة
 االعداد



االعداد الصحيحة

وبجانبها  صفر  من  االكبر  االعداد  هي 
تكتب + او دونها
مثال: ٣ او +٣

هي االعداد االصغر من صفر وبجانبها 
تكتب -

مثال: -٣



مسائل تفك� عليا
واقع  من  موقف  اكتب 
تستعمل فيه اعداد صحيحة 
سالبة ووضح معني ان العدد 

السالب يف هذا املوقف ؟

اخترب نفسك

لصف السابع (الفصل الدراسي األول)

فكرة وإعداد:
األستاذة أسماء الغنبوصي
األستاذة مروه الغنبوصي



الدافعية  واثارة  للطالب  الدراسي  التحصيل  حتسني 
الي حتدث يف  بالتغيرات  الصفية  البيئة  وربط  لديهم 

العالم التقني.

- مثال من واقع الحياه :

مسائل تفك� عليا

حس عددي اذا كان العدد صفر 
هو اكبر عدد صحيح يف مجموعة 
صحيحة  ارقام  سته  من  مكونة 
فماذا تستنج عن االعداد االخري 

؟

مقارنة االعداد الصحيحة

اخترب نفسك



جمع االعداد الصحيحة

صحيحني  عددين  جلمع 
املطلقة  القيم  اجمع 

وعندها يكون اجلمع

١) موجبا: اذا كان كال 
من العددين صحيحني 

موجبني
٧+٤=١١

١) سالبا: اذا كان كال 
من العددين صحيحني 

سالبني
٧+-٤=-١١-

جلمع عددين متشابهي االشارة

صحيحني  عددين  جلمع 
اطرح  االشارة  مختلفي 
وعندها  املطلقة  القيم 

يكون اجلمع

١) موجبا: اذا كان كال 
صحيحا  العددين  من 
املوجب  العدد  وكان 

اكبر
٩+-٤=٥

١) سالبا: اذا كان كال 
صحيحا  العددين  من 
االكبر  وكانالعدد 

سالب 
٩+-٤=-٥-

جلمع عددين صحيحني مختلفي االشارة



تحقق
من

فهمك

اوجدي ناجت 
٥+-٧-
٢٣+٣٨

٧+-١
٨+٤-

غوص: عندما غاص مهند مسافة ١٤ مترا حتت 
 ٣ مسافة  عنه  تبعد  سمكة  شاهد  املاء  سطح 

أمتار إلى األعلى.

 مثال من واقع الحياه 

مسائل التفك� العليا



اخترب نفسك

هي االعداد االصغر من صفر وبجانبها 
تكتب -

مثال: -٣

لعبة الدرساخترب نفسك



طرح االعداد الصحيحة 

ملحوظة

مثال

عند طرح عدد صحيح من اخر يتم اضافة معكوس ذلك العدد الى اخر

٤ـ٩=٤+(-٩)=-٥



االعداد  باستعمال  طرح  جملة  اكتب 
الصحيحة ثم اكتب جملة جمع مكافئة 
ناجت  ايجاد  ميكنك  كيف  ووضح  لها 

اجلمع ؟

مسائل تفك� عليا

حس عددي اذا كان العدد صفر 
هو اكبر عدد صحيح يف مجموعة 
صحيحة  ارقام  سته  من  مكونة 
فماذا تستنج عن االعداد االخري 

؟

لعبة الدرس

اخترب نفسك



- ناجت ضرب عددين مختلفي االشارة يكون الناجت سالب
(-٤)= -٢٤ x مثال: ٦

- ناجت ضرب عددين متشابهي االشارة يكون الناجت موجبا
٣=١٥- x ٣=١٥            -٥ x مثال: ٥

رضب االعداد الصحيحة 

معمل الجرب

ضرب  ناجت  اوجدي 
باستعمال قطع العد 

=٤×-٣



مسائل تفك� عليا

اكتب جمل ضرب ناجتها -٣٠
اخترب نفسك

لعبة الدرس



معمل الجرب

باستعمال  القسمة  ناجت  اوجد 
قطع العد
٨÷٢-   

قسمة االعداد الصحيحة

ناجت قسمة
 عددين متشابهي 

االشارة يكون الناجت موجبا

ناجت قسمة 
عددين مختلفي

 االشارة يكون الناجت سالب

مثال: ٦    ٢=٣
١٢    -٣= ٤-

مثال: ٨   (-٤)=-٢
(-١٥)    ٣= -٥



- مسائل  تفك� عليا :



لعبة الدرساخترب نفسك



البعض منا لديه مدراج يقلع منها إلى النجاح، لكن إن كنت 
ممن ال ميلكون هذه املدراج عليك أن، تشيدها بنفسك


