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Abstract:   

   The aim of the research is to identify the concepts, generalizations, and 

skills contained in the Relation between two Variables and Medians of a 

triangle units in the mathematics book for the eighth grade, and to identify a 

list of lateral thinking skills for the same units. The researcher used the 

descriptive curriculum. The results of the search resulted for analysis of the 

content of the subjects of the Relation between two Variables and Medians of 

a triangle units, and the spaces included (  ) concept, (  ) generalization, 

and (  ) skill and identification of a list of lateral thinking skills suitable for 

 
nd

 preparatory stage that included ( ) the skill of the president that emerged 

to (  ) sub-skill. The research also recommends that attention should be 

given to developing the lateral thinking skills of pupils, and that training 

courses should be held to train teachers before and during the service to 

develop of lateral thinking skills and how they are developed by their pupils. 
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Generation of new Perception

Generation of new Concepts
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Generation of new Ideas

 

Generation of new Alternatives
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Generation of new Innovations
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