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/ يؼهى طف1يفبْٛى أٍعبعٛخ فٙ انشٚبػٛبد    1. اصى انًادة 

 2. رقى انًادة 0832213

 3. )نظريت،ػًهيت(انضاػاث انًؼتًذة  3

   انضاػاث انفؼهيت )نظريت، ػًهيت( 48

 4. انًتطهّباث انضابقت/انًتطهباث انًتزاينت ال ٕٚعذ

 5. اصى انبرنايج يؼهى طف

 6. رقى انبرنايج -

 7. اصى انجايؼت انغبيؼخ األسدَٛخ

 8. انكهيت كهٛــخ انؼهٕو انزشثٕٚـخ

 9. انقضى لغى انًُبْظ ٔانزذسٚظ

 10. يضتىي انًادة ثكبنٕسٕٚط

 11. انؼاو انجايؼي/ انفصم انذراصي األٔلانفظم انذساعٙ  2015/2016

 12. انذرجت انؼهًيت نهبرنايج انجكبنٕسٕٚط

 13. األقضاو األخري انًشتركت في تذريش انًادة ال ٕٚعذ

 14. نغت انتذريش انهغخ انؼشثٛخ

انذراصيت/ تاريخ تاريخ اصتحذاث يخطط انًادة  30-4-2015

 يراجؼت يخطط انًادة انذراصيت

.15 

  

 . ينّضق انًادة16

 ال ٕٚعذ

 

 . يذرصى انًادة17 

 د. اثشاْٛى انششع

 أٔ ثًٕػذ يغجك يغ انًذسط  أؽذ، صالصبء،خًٛظ(. 10-9)انغبػبد انًكزجٛخ:

 24584أٔ    24407سلى انًكزت انفشػٙ:

i.shara@ju.edu.jo  

  
 . وصف انًادة18 

 

رزُبٔل ْزِ انًبدح ػشع انًفبْٛى انؾغبثٛخ ٔأعبنٛت رذسٚغٓب: األػذاد ٔاألسلبو، ٔانُظبو انًزش٘، ٔانمًٛخ انًُضنٛخ نهؼذد، ٔانكغٕس 

، انؼبدٚخ ٔانؼششٚخ ٔانزذٔٚش، ٔانُغجخ انًئٕٚخ، ٔاألعظ ٔلٕاَُٛٓب، ٔرؾهٛم انؼذد إنٗ ػٕايهّ األٔنٛخ، ٔانؼًهٛبد ػهٗ األػذاد، ٔانًؾٛؾ

ؽخ ٔانؾغى، ٔانزُبعت ٔانُغجخ، ٔاألػذاد انظؾٛؾخ ٔانؼًهٛبد ػهٛٓب، َٔظبو انٕؽذاد انًزشٚخ، ٔلٛبط األؽٕال ٔانًغبؽبد ٔانًغب

ٔانؾغٕو ٔانضيٍ. كًب رزُبٔل انًبدح أْذاف رذسٚظ انشٚبػٛبد فٙ انظفٕف األعبعٛخ األٔنٗ ٔؽشق انزذسٚظ انخبطخ ثبنًفٕٓو 

 انشٚبػٙ.
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 هااتجأهذاف تذريش انًادة ونتا 19

 

 ٚزٕلغ يٍ انطبنت فٙ َٓبٚخ ْزا انًغبق أٌ ٚؾمك انُزبعبد انزبنٛخ:

 

 أوال: اننتاجاث انًؼرفيت:

 ( انزؼشف إنٗ ؽجٛؼخ انشٚبػٛبد ٔثُٛزٓب األعبعٛخ1

 األٔنٗ ألعبعٛخ( انزؼشف إنٗ أْذاف رذسٚظ انشٚبػٛبد فٙ انًشؽهخ ا2

 نًُٓبط انشٚبػٛبد نهظفٕف األعبعٛخ األٔنٗ. ( انزؼشف إنٗ ؽشق انزذسٚظ انؾذٚضخ ٔانًُبعجخ 3

 رؼًٛك فٓى انطهجخ نهًفبْٛى ٔانًجبدئ ٔانُظشٚبد انًشرجطخ ثبنُٓذعخ ثًُٓبط انشٚبػٛبد نهظفٕف األعبعٛخ األٔنٗ. (4

 هٛى ٔرؼهى انشٚبػٛبد نطهجخ انًشؽهخ األعبعٛخ األٔنٗ( رؼشف رؾشكبد انًؼهى فٙ رذسٚظ انًفبْٛى انشٚبػٛخ انًشرجطخ فٙ رؼ5

 صٚبدح  فٓى انذاسعٍٛ نًٕػٕع انًفبْٛى األعبعٛخ انشٚبػٛخ انًشرجطخ ثبنشٚبػٛبد نهظفٕف انضالس األٔنٗ (6

 ٔصٚبدح لذسرٓى ػهٗ اعزخذاو ٔعبئم رؼهًٛٛخ ٔأَشطّ طفٛخ يٍ خالل األَشطخ انزؼبَٔٛخ (7

 

 :ثانيا : اننتاجاث انىجذانيت

 خهك ارغبْبد إٚغبثٛخ ػُذ يؼهًٙ انظفٕف انضالس األعبعٛخ األٔنٗ َؾٕ انزذسٚظ ( 1

 رجُٙ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انًالئًخ نطالة انظفٕف األعبعٛخ األٔنٗ ( 2

 رمجم ؽالة انظفٕف انضالس األعبعٛخ األٔنٗ ٔؽغٍ انزٕاطم يؼٓى . ( 3

 رمذٚش دٔس انؼهًبء انؼشة ٔانًغهًٍٛ ٔيغبًْبرٓى فٙ انشٚبػٛبد. ( 4

 رؼضٚض انمًٛخ انغًبنٛخ نهشٚبػٛبد. ( 5

 

 ثانثا: اننتاجاث انًهاريت:

 ( انمٛبو ثؼًهٛبد انزؾهٛم ٔانشثؾ ٔاالعزُزبط يٍ خالل انزطجٛمبد ٔانًغبئم انؾٛبرٛخ. 1

 .هخ االثزذائٛخ األٔنٗ ٔيمبسَزّ ثًُبْظ دٔل أخشٖ( رؾهٛم يؾزٕٖ يُٓبط انشٚبػٛبد األسدَٙ نطهجخ انًشؽ2

 .األٔنٗ ألعبعٛخ( رظًٛى ٔاعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ فٙ رؼهٛى ٔرؼهى انشٚبػٛبد نطهجخ انًشؽهخ ا3

 ( رؾهٛم يؾزٕٖ دسٔط يخزبسح يٍ كزبة سٚبػٛبد يٍ كزت انًشؽهخ األعبعٛخ.4

( يٓبسح رمٛٛى رؼهى انطهجخ.5  

 

 انًهاراث انخاصت بانًىضىع: 

 يٓبسح انزخطٛؾ 
 يٓبسح ؽشػ األعئهخ انظفٛخ 
 ٙيٓبسح االرظبل انشٚبػ 
 ٗيٓبسح انزؼبيم يغ ؽهجخ انظفٕف انضالصخ األٔن 

  .يٓبسح رمٛٛى رؼهى انطهجخ 
 .يٓبسح رٕػٛؼ يفبْٛى انشٚبػٛبد 
 .يٓبسح انزًضٛالد انشٚبػٛخ 
  انشٚبػٛخ.يٓبسح اعزخذاو انٕعبئم فٙ رٕػٛؼ انًفبْٛى 

  

 

 

 انًادة انذراصيت وانجذول انزيني نها يحتىي. 20 

 انًراجغ أصانيب انتقييى نتاجاث انتؼهّى انًتحققت انًذّرس األصبىع انًحتىي 

 انىحذة األونً:

يُبْظ انشٚبػٛبد  

 فٙ انظفٕف األٔنٗ

 

 

 

 

 

(1 ) 

  اعجٕع

د. إثشاْٛى 

 انششع
 ٚبػٛبدشأًْٛخ ان 

  يشاؽم رطٕس رذسٚظ انشٚبػٛبد 
  رؾهٛم يؾزٕٖ يُبْظ انشٚبػٛبد

 فٙ انظفٕف األعبعٛخ األٔنٗ.

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،) 

رذسٚظ انشٚبػٛبد 

نهظفٕف األٔنٗ. داس 

انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ 

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

 األسدٌ.األٔنٗ، ػًبٌ ،
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 انىحذة انثانيت:
 انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ 

 

(1  )

 اعجٕع

د. إثشاْٛى 

 انششع
   يؼبٚٛش ٔيجبد٘ءNCTM     نؼبو

0222  
  اعزشارٛغٛبد رذسٚظ نًفبْٛى

 انشٚبػٛبد

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

انٕٓٚذ٘، صٚذ )  -

(.اعزشارٛغٛبد 206

يؼهى انشٚبػٛبد انفؼبل. 

داس انكزبة انغبيؼٙ، 

 اإليبساد.انؼٍٛ ، 

انىحذة انثانثت: 

انزخطٛؾ انًذسعٙ 

 نهشٚبػٛبد

 

 

(1  )

 اعجٕع

د. إثشاْٛى 

 انششع
  أًْٛخ انزخطٛؾ ٔػُبطش انخطخ

 انٕٛيٛخ

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،) 

رذسٚظ انشٚبػٛبد 

نهظفٕف األٔنٗ. داس 

ٔانزٕصٚغ انًغٛشح نهُشش 

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

 األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ

 انىحذة انرابؼت: 

انًغًٕػبد 

 ٔانؼًهٛبد ػهٛٓب 

 

(4 )

 اعبثٛغ

د. إثشاْٛى 

 انششع
  ٔ االرؾبد ٔانزمبؽغ ٔاالعزضُبء

 انظٛغخ انًًٛضح 

 .ٍرًضٛم انًغًٕػبد ثبشكبل ف 
  األػذاد انكهٛخ ٔانظؾٛؾخ

ٔانؼًهٛبد ػهٛٓب ٔأعبنٛت 

 رذسٚغًٓب

  انغًغ ٔانطشػ ػهٗ خٕاص

 األػذاد انكهٛخ.

  ،االَغالق، ٔانزجذٚهٛخ، ٔانزغًٛؼٛخ

 ٔلبٌَٕ انزٕصٚغ
 انؼشة ٔانمغًخ فٙ األػذاد انكهٛخ 

  ،االَغالق، ٔانزجذٚهٛخ، ٔانزغًٛؼٛخ

 ٔلبٌَٕ انزٕصٚغ.
 .ُْٙانزمذٚش ٔانزذٔٚش ٔانؾغبة انز 

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

انٕٓٚذ٘، صٚذ  -

(.اعزشارٛغٛبد 206)

انشٚبػٛبد انفؼبل.  يؼهى

داس انكزبة انغبيؼٙ، 

 انؼٍٛ ، اإليبساد.

 

انىحذة انخايضت: 

َظشٚخ انؼذد ٔأعبنٛت 

 رذسٚغٓب

 

(3 )

 اعبثٛغ

د. إثشاْٛى 

 انششع
  .لبثهٛخ انمغًخ 

 :لٕاػذ لبثهٛخ انمغًخ ػهٗ األػذاد 

 0 ،3 ،5 ،4 ،6 ،8 ،02 
  األػذاد األٔنٛخ ٔغٛش األٔنٛخ

 ٔانزؾهٛم إنٗ انؼٕايم.

 .انُظشٚخ األعبعٛخ فٙ انؾغبة 

 .انزؾهٛم إنٗ انؼٕايم 
 ).انمبعى انًشزشن األكجش: ) ق.و.أ 

 ٔانًؼبػف انًشزشن األطغش :

 و. و. أ. ()

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،) 

رذسٚظ انشٚبػٛبد 

نهظفٕف األٔنٗ. داس 

ٕصٚغ انًغٛشح نهُشش ٔانز

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

  األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ

 انىحذة انضادصت:

انكغٕس انؼبدٚخ 

ٔانؼششٚخ ٔانؼًهٛبد 

ػهًٛٓب ٔأعبنٛت 

 رذسٚغٓب

 

(3 )

 اعبثٛغ

د. إثشاْٛى 

 انششع
  يفٕٓو انكغٕس انؼششٚخ ٔيمبسَخ

 انكغٕس انؼششٚخ.

  انؼًهٛبد انؾغبثٛخ ػهٗ انكغٕس

 انؼششٚخ.
 .رذٔٚش انكغٕس انؼششٚخ 

  رؾٕٚم انكغٕس انؼبدٚخ إنٗ كغٕس

 ػششٚخ ٔثبنؼكظ.
  اعزخذاو ثؼغ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ

ٔاٜالد انؾبعجخ فٙ رذسٚظ 

 انكغٕس  انؼششٚخ.

  أخطبء شبئؼخ ػُذ انطهجخ ػُذ

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

انٕٓٚذ٘، صٚذ  -

(.اعزشارٛغٛبد 206)

انشٚبػٛبد انفؼبل. يؼهى 

داس انكزبة انغبيؼٙ، 

 انؼٍٛ ، اإليبساد.
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إعشاء انؾغبثبد ػهٗ انكغٕس 

 .انؼششٚخ ٔؽشٚمخ يؼبنغزٓب

 انىحذة انضابؼت:

انُغجخ ٔانزُبعت 

ٔانُغجخ انًئٕٚخ 

 ٔأعبنٛت رذسٚغٓب

 

(3 )

 اعبثٛغ

د. إثشاْٛى 

 انششع
  رؾٕٚم انُغجخ انًئٕٚخ إنٗ كغش

 ػشش٘ ٔثبنؼكظ.

  يفٕٓو انُغجخ، انزُبعت، انُغجخ

 انًئٕٚخ.

  ٘ٔانزُبعت انزُبعت انطشد

 انؼكغٙ.

 .لٕاٍَٛ انزُبعت 

 .انزمغٛى انزُبعجٙ ٔيمٛبط انشعى 

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،)

رذسٚظ انشٚبػٛبد 

نهظفٕف األٔنٗ. داس 

انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ 

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

 األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ

انثاينت:انىحذة   

يفبْٛى أعبعٛخ يزؼهمخ 

ثبنُٓذعخ ٔانمٛبط 

 ٔأعبنٛت رذسٚغٓب

 

(1  )

 اعجٕع

د. إثشاْٛى 

 انششع
 .َظبو انٕؽذاد انًزشٚخ 

 .انزؾٕٚم ثٍٛ انٕؽذاد انًزشٚخ 

 يفبْٛى:  انًؾٛؾ، انؾغى، انًغبؽخ 

اخزجبساد 

ٔأػًبل 

 فظهٛخ

(. 2005ؽًذاٌ، فزؾٙ )

أعبنٛت رذسٚظ 

انشٚبػٛبد. داس ٔائم 

 .ػًبٌ، األسدٌ نهُشش.

 

. اننشاطاث واالصتراتيجياث انتذريضيت21   

 

 ٚزى رطٕٚش َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبؽبد ٔاالعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ انزبنٛخ:

 انًؾبػشح، ٔ انًُبلشخ ٔانؾٕاس، ػشٔع يٍ انطهجخ، يًٓبد طفٛخ، يشبْذاد ؽظض فؼهٛخ 

  ،ؽؼٕس ؽظض طفٛخ نًؼهًٍٛ يٍ انًذاسط، َمذ ؽظض فؼهٛخيًٓبد فٙ انزخطٛؾ، رؾهٛم دسٔط يخزبسح 

 

 

 . أصانيب انتقييى ويتطهباث انًادة22 

 ٚزى إصجبد رؾمك َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل أعبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ:

 10أػًبل انفظم يًٓبد ٔٔاعجبد: َمذ، ٔؽؼٕس ؽظخ فؼهٛخ          

 5انظفٙ ػًٍ انًٕػٕع                     انًُبلشخ انفبػهخ ٔانؾٕاس 

 5يًٓبد فٙ انزخطٛؾ نهزذسٚظ                                              

 30ايزؾبٌ يُزظف انفظم                                                   

 50    االيزؾبٌ انُٓبئٙ                                                        

 100انًغًٕع                                                                    

 

 . انضياصاث انًتبؼت بانًادة23

 .ًٍُٛٚغ اعزؼًبل انخهٕ٘ فٙ أصُبء انًؾبػشح أل٘ عجت إالّ ثإرٌ يغجك نغجت يؼ 

  نٕؽذْب(.انؾؼٕس انًجكش نهًؾبػشح ٔػذو انزأخش ػٍ يٕػذْب ) ُٔٚظش ثكم ؽبنخ 

 .ػذو انخٕع فٙ ؽذٚش عبَجٙ خبسط انًٕػٕع فٙ أصُبء انًؾبػشح  

 

 . انًؼذاث واألجهزة انًطهىبت24

 رُفز انًؾبػشاد فٙ انمبػخ انذساعٛخ ٔيشغم انٕعبئم 

 

 25انًراجغ . 

  (، يُبْظ رذسٚظ انشٚبػٛبد نهظفٕف األٔنٗ. داس2007أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم، ٔ ػجبثُّ، ػجذا هلل ٕٚعف .)  انًغٛشح نهُشش

 ٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ، انطجؼخ األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ.

  ( اعزشارٛغٛبد يؼهى انشٚبػٛبد انفؼبل. داس انكزبة انغبيؼٙ، انؼٍٛ ، اإليبساد.206انٕٓٚذ٘، صٚذ.) 

  ( ٙأعبنٛت رذسٚظ انشٚبػٛبد. داس ٔائم نهُشش. ػًبٌ، األسدٌ.2005ؽًذاٌ، فزؾ .) 

  ٙانًشؽهخ األعبعٛخ فٙ األسدٌ.كزت انشٚبػٛبد انًمشسح ف 

 . دساعبد عبيؼٛخ ؽذٚضخ فٙ اعزشارٛغٛبد رذسٚظ انشٚبػٛبد 

 Musser, G. J Burger (2005). Mathematics for elementary teachers: A contemporary approach. 
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 . يؼهٕيبد إػبفٛخ26

  ٙرُجّٛ يٓى: رغهى انًًٓبد ٔانٕاعجبد فٙ األٔلبد انزٙ ٚزى رؾذٚذْب فمؾ نغًٛغ انطهجخ، ٔال ٚزى رظؾٛؼ أ٘ ٔاعت أٔ يًٓخ ال رغهى ف

 انطبنت ثؼذ انٕلذ انًؾذد. انٕلذ انًؾذد يغ عًٛغ انطهجخ فٙ انشؼجخ ؽزٗ نٕ رى اعزاليٓب يٍ

 

  

 انزبسٚخ:                                انزٕلٛغ:                                      ال ٕٚعذاعى يُغك انًبدح:     

 

 انزٕلٛغ:                                   انزبسٚخ:                د. اثشاْٛى انششعيمشس نغُخ انخطخ/ انمغى: 

   

 انزٕلٛغ:                                    انزبسٚخ:                                 د. اثشاْٛى انششعسئٛظ انمغى: 

 

 انزٕلٛغ:                                    انزبسٚخ:                    د. ؽٛذس ظبظبيمشس نغُخ انخطخ/ انكهٛخ: 

 

 انزٕلٛغ:                                    انزبسٚخ:                                      أ.د. َبٚم انششػخ انؼًٛذ:  

  

 

 

 

 :َغخخ إنٗ

 سئٛظ انمغى

 يغبػذ انؼًٛذ نؼًبٌ انغٕدح

 يهف انًبدح

 


