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 1. اسم المادة انتشخيص وانتذسيس انؼالخي في انشياظياث

 2. رقم المادة 802753

ساػاث َظشيت 3 (ت،ػًهيتانًؼتًذة )َظشيانساػاث    
.3 

ساػاث َظشيت 3 (ت، ػًهيتانساػاث انفؼهيت )َظشي   

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج ياخستيش في انًُاهح وانتذسيس/أيانيب تذسيس انشياظياث 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة اندايؼت األسدَيت

 8. الكمية انؼهىو انتشبىيت

 9. القسم انًُاهح وانتذسيس

 10. مستوى المادة ياخستيش

2014/2015انفصم انذساسي انثاَي   11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 

ياخستيشا  12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انؼشبيت

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  -
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

16. يُّسق انًادة   

: سقى انًكتب، انساػاث انًكتبيت، سقى انهاتف، انبشيذ اإلنكتشوَييا يهي انشخاء إدساج . 
 

 

 مدرسو المادة .71

اإلنكتشوَي: سقى انًكتب، انساػاث انًكتبيت، سقى انهاتف، انبشيذ يا يهي انشخاء إدساج . 
 االسم رقم المكتب الساعات المكتبية رقم الهاتف البريد االلكتروني

a.migdady@ju.edu.jo 0777487048 11-12:30  أحمد محمد المقدادي 306 ح ن ث 
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 وصف المادة .71
يزكىس في انخطت انذساسيت انًؼتًذة هى كًا  

. تتناول ىذه المادة مفيوم التشخيص الرياضي ) أىميتو وخطواتو(، باالضافة الى تحميل الخطأ الرياضية باالعتماد  
(Mal rule)عمى نظريات مختمفة في تحميل االخطاء منيا  و   (Repair Theory) وغيرىا، باالضافة الى  

الطالب لمتخمص من أخطائو الرياضية او االستفادة من نتائج التحميل في بناء وحدات عالجية من أجل مساعدة 
 تجنيبو الوقوع بيا.
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

األهذاف -أ  

األىداف  -أ  

تشخيص والتدريس العالجي في الرياضياتالب المفاىيم األساسية المتعمقة . أن يتعرف الدارسون إلى1  
األخطاء الرياضية مثللتحميل ولتصنيف . أن يطمع الدارسون عمى نماذج مختمفة 2 (Mal role & Repair 

Theory)  
  األخطاء الرياضية . أن يدرك الدارسون األسس التربوية التي تستند إلييا النماذج المختمفة لتحميل3
   سمسمة من االختبارات التشخيصية لبعض الموضوعات الرياضية الدارسونيبني . أن 4

ثرائ الدارسونيعد . أن 4  تمك االختبارات التشخيصية تحميلية في ضوء نتائج وحدات عالجية وا 

نتاجات التعمم-ب    

 أ( في مجال الميارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفيم(:
تشخيص والتدريس العالجي في الرياضياتلابموضوع المتعمقة . استيعاب المفاىيم األساسية 1  
باألخطاء الرياضيةوقوع الطمبة  ؤدي إلى. تحديد أىم العوامل التي ت2  
الربط بين تعميم وتعمم الرياضيات من خالل استراتيجية التقويم التشخيصي   . 3  

:يمية واإلدراكيةب( في مجال الميارات التحم  
.وتصنيف األخطاء الرياضية التي يقع بيا الطمبة في موضوعات رياضية مختمفة. تحميل 1  

 ج( في مجال الميارات الخاصة بالموضوع:

في وضع خطة  األخطاء الرياضية التي يقع بيا الطمبة في موضوعات رياضيو مختمفةستفادة من نتائج تحميل . اال1
. وطرق تدريسيا عالجية لتطوير وتحسين تمك المناىج  

 د( في مجال الميارات التحويمية:
بة في موضوعات رياضية لألخطاء الرياضية التي يقع بيا الطم . زيادة قدرة الدارسين عمى إجراء دراسات تحميمية1

 مختمفة
 

 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني ليا محتوى .02

 
 المراجع اساليب التقييم نتاجات التعمم المتحققة المدرس االسبوع المحتوى

مناقشة مفردات الخطة 
وتقديم عام لممادة 

وتوضيح مفيوم التقويم 
التشخيصي/إستراتيجية 

 (1تدريس وتقويم )

  األول

الوقوف عمى 
المصطمحات المتعمقة 
بالتدريس العالجي في 

 الرياضيات

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

منشورات وزارة التربية 
والتعميم ااألردنية 
والمتعمقة بالتقويم 

 والتدريس العالحي 

مفيوم التقويم 
التشخيصي/إستراتيجية 

 (2تدريس وتقويم )
 الثاني

 التمييز بين ا
اإلستراتيجيات المختمفة 
لمتدريس التشحيصي 
 اوالعالحي في الرياضيات

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

 مناقشة مقالة بعنوان:
Diagnostic 
Assessment in 
Mathematics to 
Support  
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Instructional 
Decision Making 

نماذج تحميل أخطاء 
  الثالث الطمبة في الرياضيات

انتًييض بيٍ انًُارج 

انًختهفت نتحهيم أخطاء 

 انطهبت في انشياظياث

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية
;Notling (2009) 

تحميل أخطاء الطمبة في 
الرياضيات في بعض 
اإلختبارات الوطنية 

 والعالمية

 الرابع

انىقىف ػهى أصُاف  أ

انتي وقغ بها  األحطاء

انطهبت األسدَيىٌ في كم 

يٍ اإلختباساث انىغُيت 

 وانؼانًيت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

نتائج اإلختبار الوطني 
في الرياضيات 

باإلضافة إلى نتائج 
 اتباري 

TIMSS & PIZZA 

حطط عالجية لمعالجة 
 األخطاء الرياضية

 الخامس

انحهىل انًُاسبت  إقتشاذ 

نًؼاخت أخطاء انطهبت 

في انشياظياث في 

ظىء َتائح بؼط 

اإلختباساث انىغُيت 

 وانؼانًيت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

منشورات وزارة التربية 
والتعميم التي محورىا 
أدلة إرشادية لمعممي 
الرياضيات لمعالجة 
 أخطاء التعمم عند الطمبة

إستراتيجية إتقان التعمما  
 

  السادس

انىقىف ػهى يفهىو 

إستشاتيديت إتقاٌ انتؼهى 

كيفيت اإلستفادة يُها في و

إقتشاذ أَشطت سياظيت 

تتُاسب يغ انطهبت 

ظؼاف انتحصيم 

)أَشطت ػالخيت( 

ويتىسطي انتحصيم 

)أَشطت تؼضيضيت( 

ويشتفؼي انتحصيم 

 )أَشطت إثشائيت( 

 الحوار والمناقشة
والمشاركات المحاضرة 

 الطالبية
(0202أبو زينة )  

   السابع إختبار منتصف الفصل
 

 

المفاىيم الرياضية 
  البديمة وخطط عالجيا

  الثامن

الوقوف عمى المقصود 
بالمفاىيم الرياضية 
ستراتيجية  البديمة وا 

 تعديميا 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

لتعديل  نموذج ستيبانز
المفاىيم الرياضية 
 البديمة من كتاب: 

(Stepans etal., 
2005) 

اإلختارات التشخيصية 
)دليل الباجث 

 والمعمم(/إطار نظري
  التاسع

الوقوف عمى الطرق 
المختمفة لتفسير عالمة 
الطالب مع مناقشة 
 مزايا وعيوب كل طريقة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

 الثاني األول الفصمين
من كتاب عالم 

(0220)  

تحميل األخطاء الحسابية 
وبناء وحدات عالجية 

ثرائية  وتعزيزية وا 
  العاشر

الوقوف عمى التصنيف 
المستخدم في الدراسة 

ومناقشة مدى اإلستفادة 
منيا من قبل المعممين 

 والباحثين

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

جامعية أو بحوث رسائل 
منشورة في دوريات 

محكمة محورىا تحميل 
 األخطاء الحسابية

تحميل األخطاء اليندسية 
وبناء وحدات عالجية 

ثرائية  وتعزيزية وا 
  الحادي عشر

الوقوف عمى التصنيف 
المستخدم في الدراسة 
ومناقشة مدى اإلستفادة 
منيا من قبل المعممين 

 الحوار والمناقشة
رة والمشاركات المحاض

 الطالبية

رسائل جامعية أو بحوث 
منشورة في دوريات 

محكمة محورىا تحميل 
 األخطاء الجبرية
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 والباحثين

تحميل األخطاء الحبرية 
وبناء وحدات عالجية 

ثرائية  وتعزيزية وا 
  الثاني عشر

الوقوف عمى التصنيف 
المستخدم في الدراسة 
ومناقشة مدى اإلستفادة 
منيا من قبل المعممين 

 ثينوالباح

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

رسائل جامعية أو بحوث 
منشورة في دوريات 

محكمة محورىا تحميل 
 األخطاء الميندسية

إلختارات التشخيصية 
)دليل الباجث 

 والمعمم(/إطار نظري
  الثالث عشر

الوقوف عمى آلية تحميل 
التشخيصية  اإلختبارات

بما يتضمن صدق البناء 
اليرمي ونسبة اإلتساق 

كفاية الترتيب واإلتساق و 
العكسي والكفاية 

العكسية ونسبة اإلكتمال 
وتفسير تمك النسب 
والخد األدنى المقبول 

 لكل نسبة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثالث من كتاب 
(0220عالم )  

التشخيصية  إلختارات
)دليل الباجث 

 والمعمم(/إطار نظري
  الرابع عشر

الوقوف عمى آلية تحميل 
اإلختبارات التشخيصية 
بما يتضمن التحميل 
المنطقي واحصائي 

ومعامالت التمييز لكل 
فقرة باإلضافة إلى 

مؤشر حساسية الفقرات 
 لعممية التعميم

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الرابع من كتاب 
(0220عالم )  

مناقشة الميام المقدمة 
   الخامس عشر من الطمبة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية
 

 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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انتانيت: انُشاغاث واالستشاتيدياث انتذسيسيتتطىيش َتاخاث انتؼهى انًستهذفت يٍ خالل  يتى  
 انؼشوض انتقذيًيت

 انًشاسكاث انطالبيت
 وسشت ػًم

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

انتقييى وانًتطهباث انتانيت: أسانيبخالل يٍ  انًستهذفت َتاخاث انتؼهى تحققإثباث  يتى  
  %30اختباس يُتصف انفصم                                                             

%30                                 انًشاسكت انطالبيت وانتفاػم انصفيوانىاخباث   

 وتتعًٍ انىاخباث يا يهي:

 تهخيص وػشض وَقذ  دساست بحثيت تتؼهق بتحهيم أخطاء انطهبت في يىظىع يؼيٍ في انشياظياث وفق ًَىرج يؼيٍ

انتشخيصيت نًىظىع سياظي يؼيٍ وتطبيقها ػهى انطهبت ثى تحهيم انُتائح وفق ًَترج يؼيٍ ثى بُاء وحذاث ػالخيت   إػذاد سهسهت يٍ اإلختباساث

 وتؼضيضيت وإثشائيت في ظىء َتائح هزِ اإلختباساث وإػذاد تقشيش بزنك وفق ًَىرج يؼيٍ
%    40          اإلختباس انُهائي                                                            

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 المادةتسيم في دراسة التي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجيزة المطموبة .02

 السبورة البيضاء

 اللوح التفاعلي

 

 المراجع .22

 

 
 أواًل( 

.   األخطاء الرياضية رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو البحوث المنشورة في مجالت محكمة والتي موضوعيا تحميل -  
لى األدلة اإلرشادية لمعممي الرياضيات ‘، باإلضافة وفق المنياج األردنتاجيا العامة والخاصة المدرسية و  رياضياتال ياجمن  -



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

7 
 

 والمتضمن الخطط العالجية ألخطاء التعمم عند الطمبة في ضوء نتائجيم في ىمدراسات الدولية
(TIMSS & PISSA). 

.األخطاء الرياضية والتي موضوعيا تحميل مواقع شبكة اإلنترنت والتي تقدم معمومات متصمة -  

التقويم التشخيصي: والتي موضوعيا منشورات وزارة التربية والتعميم ومنشورات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  -
 استراتيجية تدريس وتقويم، 

 ثانيًا(
 - أبى صيُت، فشيذ كايم.)0202(. يُاهح انشياظياث انًذسسيت وتذسيسها.  داس وائهههُشش وانتىصيغ، ػًاٌ: األسدٌ.

 - أبو زينة، فريد كامل ، )1992 ( أساسيات القياس والتقويم في التربية .اإلمارات العربية المتحدة : مكتبة الفالح.
( ، القياس والتقويم في العملية التدريسية ، عمان ، دار األمل 2212عودة ، أحمد سليمان ) -  

التشخيصية مرجعية المحك. دار الفكر العربي، القاىر: مصر: مصر (. األختبارات2221عالم، صالح الدين عالم. ) -  

 - زيتون، حسن، .وزيتون، كمال. )2223(. التعمم والتدريس من منظور النظرية  البنائية.  عالم الكتب: القاىرة. 

 - سالمة، حسن. )1995(. طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق. دار الفجر لمنشر والتوزيع: القاىرة.
 - عبيد، وليم .)2224(. تعميم الرياضيات لجميع األطفال. دار المسيرة لمنشر والتوزيع: عمان.

 - عالم، صالح الدين عالم. )2221(. االختبارات التشخيصية مرجعية المحك. دار الفكر العربي: القاىرة.
 ثالثًا(
- Aichele, D. (2009. 10th edotion). Professional development for teachers of mathematics .

NCTM 1994 Yearbook. 

- Asclock, R. (1994). Error Patterns in Computation. Mazwell Publishing Company:  
NY. 
- Bergeson, T. (2000). Teaching and learning mathematics: Using research to shift 
from the yesterday mind to the tomorrow mind.  Available at 
www.k12.wa.us/publications/docs/mathbook.pdf.  
- English, L. & Halford, G. (1995. (Mathematics education models and processes. IEA 
UK. 

- Getller, L., et al. (2009). Diagnostic assessment in mathematics to support. A 
Peer-Reviwewd Electronic Journal. 14(16), Pp. 1-11. 
- Grouws, D. (1992) Handbook of research on mathematics teaching and learning. 
Macmillan Publishing company. New York. 
- McCarthy, Y. (1999). Bringing the NCTM standards to life: Exemplary practices from 
high schools. NY: Eye on Education. 
- NCTM (1995). Assessment standards for school mathematics. VA:NCTM.  
- NCTM (1991). Professional standards for teaching of mathematics. VA:NCTM. 
- NCTM (2000). Principals and standards for school mathematics. VA: NCTM. 

        - Webb, N., & Coxford, A. (1993). Assessment in the Mathematics 
Classroom. NCTM 1993 Yearbook. 
- n- Notling, P. (2002). Winning at math: Your Guide to learning mathematics 
th through successful study skills. A Academic Success Press, Inc. FL: USA. 
- Stepans, S. et al., (2005). Teaching for k-12 mathematical understanding 

using the conceptual change model. Sticlound. Saiwood Publications.  
N 
       - Wilson, P. (1993). Research ideas for the classroom: Height school                                           
mathematics. VA: NCTM. 
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 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 ا

 

 :انًشخغ انًساَذ

  

 
 
  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

 معمومات إضافية .02
 
 

 
 

 
 

-----------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-------

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

-------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  ة الخطة/مقرر لجن

- 

--------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

------ 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةممف                                                                                 


