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اتجاهات  معاصرة في تدريس 
 الرياضيات
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E-Mail : 
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 المتطلبات السابقة: 3 عدد الساعات المعتمدة

 16 عدد األسابيع

 األهداف :
 التعرف على االتجاهات الحديثة في : – 1
 تصميم كتب ومناهج الرياضيات المدرسية –أ 

 تنظيم كتب ومناهج الرياضيات المدرسية –ب 
 تحليل كتب ومناهج الرياضيات المدرسية –ج 
 تقويم كتب ومناهج الرياضيات المدرسية –د 
 تطوير كتب ومناهج الرياضيات المدرسية -هـ 
 لتعرف على الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات المدرسي في االردن .ا – 2
 التعرف على االسس التي يقوم عليها منهاج الرياضيات المدرسي االردني : – 3
 التسلسل –أ 

 االستمرار  –ب 
 التكامل  –ج 
 المنحى الوظيفي  –د 
 المنحى التفكيري -هـ 
 
 



 المخرجات النهائية :
 كاديمية األساسية )المعرفة والفهم(:أواًل: المهارات األ 

التعرف على االتجاهـات الحديثـة فـي تصـميم وتنظـيم وتحليـل وتقـويم وتطـوير كتـب الرياضـيات   -1
 المدرسية.

 التعرف على الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات االردني .  -2

 التعرف على االسس التي يقوم عليها منهاج الرياضيات االردني . -3

 
 
 

 ات التحليلية واإلدراكية :ثانيًا: المهار 
 نقد ومقارنة مناهج الرياضيات المدرسية وكتبها مع مناهج الرياضيات المدرسية العالمية . -1
 . NCTM Standardsالتحقق من مدى تطابق مناهج الرياضيات المدرسية مع  -2

كتابة ملخصـات األبحـاا التـي تناولـت االتجاهـات الحديثـة فـي تصـميم وتنظـيم وتحليـل وتطـوير  -3
 تب ومناهج الرياضيات المدرسية ك

 
 

 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع :
 إعداد تقرير يبين فيه واقع مناهج الرياضيات المدرسية وكتبها . -1
إعــداد بحــا ميــداني يتنــاول أحــد االتجاهــات الحديثــة فــي تصــميم وتنظــيم وتحليــل وتطــوير كتــب   -2

 ومناهج الرياضيات المدرسية.

 ج الرياضيات المدرسية وكتبها لألسس التي يجب ان يقوم عليها  .التحقق من مراعاة مناه -3
 
 
 
 
 

 رابعًا: المهارات التحويلية :
بناء وحدة دراسية في موضوع رياضي معين يراعى فيهـا : ) التسلسـل ا االسـتمرار ا التكامـل ا  -1

 معتمدا على كل من المنحى الوظيفي والتفكيري .
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 طرائق التدريس:
 .المحاضرة  -1
 الحوار والمناقشة . -2

 التعلم ضمن المجموعات . -3

 التعلم من خالل الميدان . -4

 ملخصات الرسائل . -5
 
 
 
 
 
 
 

 يــم :و التق
 %(30امتحان منتصف الفصل ) -
 %(20النشاطات              ) -

 %(10المشروع              ) -

 %(40االمتحان النهائي       )  -

 
 %100المجموع                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مهمات / وواجبات :

ــم ) ــي مبحــا  ( :1نشــاط رق ــي تصــميم وحــدة دراســية ف تطبيــق خطــوات تصــميم منهــاج الرياضــيات ف
 الرياضيات لصف معين.

 اعداد ملخص دراسة تناولت تصميم منهاج الرياضيات : 2نشاط رقم 

ثـم كتابـة المـادة التعليميـة  1: اختيار منحى معين للوحدة الدراسية المختـارة فـي نشـاط رقـم 3نشاط   
 وتدريسها في غرفة الصف وكتابة تقرير حول نتيجة التطبيق.

ألردن ا    : مقارنة الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات بين األردن وألمانيا أو األردن والواليـات المتحـدة أو4نشاط       
 وأية دولة أخرى وذلك بما يتعلق بتصميم وتنظيم منهاج الرياضيات

 : تقويم أحد كتب الرياضيات وفق نموذج معين5نشاط 

   المشروع : اعداد بحا ميداني يتناول قضية ما في الرياضيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الخطــة :

 طرائق التعليم والتعلم  الساعات  الموضوع األسبوع

01 
 

 المحاضرة 3 التعريف بالمساق وخطته وأنشطته وطريقة تقويمه-

 2ا3
 

 المحاضرة والحوار والمناقشة 6 اتجاهات حديثة في تصميم مناهج الرياضيات-

4 
 

اتجاهات حديثة في تنظيم مناهج  -
 الرياضيات 

 

 المحاضرة 3

04 
 

 المحاضرة والمناقشة 3 النظرية الحديثة في تنظيم مناهج الرياضيات  -

05 
 

منهاج الرياضيات المتمركز حول  -
 الطالب

 منهج الوحدات -

 ضرة والمناقشةالمحا 3

06 
 

التسلسل ا االستمرار ا التكامل في تنظيم  -
 منهاج الرياضيات

 المحاضرة والمناقشة  3

07 
 

المنحى التفكيري في مناهج   -
 الرياضيات

 المحاضرة والمناقشة 3

08 
 

 المحاضرة والمناقشة 3 المنحى الوظيفي في مناهج الرياضيات -

09 
 

 كتابي 3 اختبار منتصف الفصل -

 10ا11
 

 الخطوط العريضة لمناهج الرياضيات االردنية والعالمية -
 

 المحاضرة والحوار 6

 12ا13
 

 المحاضرة المناقشة والحوار 6 تقويم مناهج الرياضيات -

14 
 

تطبيق عملي لتقويم احد كتب  -
 الرياضيات في صف ما

 المناقشة والحوار 3

15 
 

 وارالمناقشة والح 3 مناقشة المشروع واعمال الفصل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 المراجع الرئيسية والصفحات اإللكترونية ذات العالقة:

 ( . مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ا دار الفالح للنشر والتوزيع ا اإلمارات العربية المتحدة .1994أبو زينة افريد ) -
 ار الفكر للنشر والتوزيع ا عمان ا األردن .( األلعاب في تدريس الرياضيات . د2000أبو لوما خالد وأبو هاني ا سليمان ) -

 (. الهندسة وأساليب تدريسها . دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع ا عمان ا األردن .2004أبو لوم ا خالد ) -

(. تعلـيم الرياضـيات لجميـع األطفـال فـي ضـوء متطلبـات المعـايير وثقافـة التفكيـر . دار المسـيرة للنشـر 2004عبيد ا ولـيم ) -
 والتوزيع والطباعة ا عمان ا األردن .

( ترجمــة ولــيم تاوضــروس ورفاقــها الــدار العربيــة للنشــر 2+1)جـــ طــرق تــدريس الرياضــيات( . 1986) كبــل ا فــر يــدري -
 والتوزيع .

 : القاهرة: عالم الكتب.أصول تدريس الرياضيات(. 1997خضر ا حنظلة حسن .) -

 ا عمان ا دار الفرقان للنشر والتوزيع . مناهجها وأصول تدريسها الرياضيات :(. 1997أبو زينةا فريد) -

 مكتبة  . جديد المدرسي من منظور المنهج( 1966إبراهيم والكثيري ا راشد وعليا سر الختم ) ا الشافعي -
 العبيكان : الرياض.

. دار المســيرة وعملياتهــا اأسســهالتربويــة الحديثــة: مفاهيمهــا وعناصــرها  المنــاهج(. 2000والحيلــة ا محمــد) توفيــق مرعــيا -
 للنشر والتوزيع والطباعة : عمان .

دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة :  .أســس بنــاء المنــاهج وتنظيماتهــا(. 2005الوكيــلا حلمــي والمفتــيا محمــد امــين) -
 عمان

 دراسات ا العلوم التربوية ا عمادة البحا العلمي / الجامعة االردنية -

 التربوية ا عمادة البحا العلمي والدراسات العليا/ جامعة اليرموك)اربد( أبحاا اليرموك ا العلوم -

 مؤتة للبحوا والدراسات والعلوم اإلنسانية واالجتماعية . عمادة البحا العلمي / جامعة مؤتة ) الكرك ( . -

 رسالة الخليج العربي. -

 المجلة التربوية . -

 المجلة العربية للبحوا التربوية . -

 والتربوية .الدراسات النفسية  -

 ملخصات رسائل الماجستير في الجامعات األردنية -
والدكتوراه واألبحاا المحكمة المنشورة والتي موضـوعها تحليـل تصـميم أو  الماجستير رسائل  -

 أو تقويم مناهج الراضيات. تنظيم
 في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي وفق المنهاج األردني. الرياضيات مناهج -

 .الرياضياتنترنت التي تقدم معلومات حول مناهج شبكة اإل  مواقع -

- Musser, G and Burger w .(1988) mathematics for elementary teacher contemporary 

approach , Macmillan Publishing company, New York. 

- Smith, D.(1958). History of mathematics. Dover Publication , Inc,NY(Volume 1). 

- Psnikoff, H. and wells, R.(1984) mathematics in civilization. Dover publication, inc,NY. 

- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)(1989),Curriculum and Evaluation 

Standards for School Mathematics , Reston,Virginia. 

- NCTM(1992). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning ; 

Macmillan publishing company, new York. 

- NCTM(1980). Research in Mathematics Education Reston , Virginia. 

- NCTM (1980) . Problem Solving in School Mathematics. Reston,Virginia.(Yearbook). 

- NCTM(1984). Computer in Mathematics Education . reston, varginia(Yearbook). 

- NCTM(1985). The secondary school mathematics curriculum . reston, 

Virginia(Yearbook). 

- NCTM(1990). Teaching and Learning Mathematics Education . reston, 

Virginia(Yearbook). 

- NCTM(1992). Calculators in Mathematics Education . reston, Virginia(Yearbook). 

- NCTM(1993). Assessment in Mathematics Education  . reston, Virginia(Yearbook). 

- Sheffield , Linda & Crukshank , Douglas (1996) . Teaching and Learning Elementary and 

Middle School Mathematics . columbus, ohio . 

- Coony, T.j.&davis .E.jand endrson, K.B.(1975) Dynamics of Teaching Secondary School 

Mathematics .boston ,honghaton. Mifflin company. 

- Journal for Research in Mathematics Education. 

- Educational Studies in Math emetics Education. 

-  International journal of math . edu. In sciance and technology . 

- school sciance and mathematics. 

- Journal of children mathematical behavior . 

- The mathematics teacher 



 تعليمات :
----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 


