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 1. اسم المادة المفاهيم العلمية والرياضية

 2. رقم المادة 0832392

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ثمانية وأربعون ساعة
 4. اتالمتزامنةالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج تربية الطفل

 6. رقم البرنامج 049

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة سنة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي )الفصل األول( 2015/2016

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس اللغة العربية

  2004استحدث مخطط المادة الدراسية عام. 
  2015مراجعة مخطط المادة الدراسية عام تم. 

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

 

 منّسق المادة .16

 

 دال يوج    

 

 مدرسو المادة.17

 مدرس المادة: د. هشام الدعجة.
 .348رقم المكتب: 

 (.3-2)(، 1-12الساعات المكتبية: أحد، ثالثاء، خميس: )
 hesham62@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 وصف المادة .18

وانين طبيعة العلم وأهدافه وعملياته،  المادة  حاالتها وخصائصها،  تصنني  المنواد   العناصنر،  المركبنات،  المخناليط،  القنوى فني الطبيعنة،  قن
واللون،  االنعكاس واالنكسار،  حركة األرض حنول نفسنها  وحنول الشنمس   اللينل الحركة،  الطاقة وأنواعها،  الحرارة وانتقالها،  الظل والضوء  

المغناطيسية والكهرباء،  الصوت، عمليات العلوم وحل المشنكلة،  حنل المشنكلة الرياضنية،  المجموعنات وأشنكال فنن  ،والنهار،  الفصول األربعة
،  الزوايا والمثلثات،  مفاهيم هندسية،  تشنكيل الننمط،  النسنبة والتناسنل والقيناس واستخدامها في التصني ،  نظرية العدد،  العالقات واالقترانات

 والسببية.
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 تعري  الطلبة بطبيعة العلم وأهدافه وعملياته. -1
 بيان مراحل التطور العقلي لإلنسان. -2
 عرض بعض نماذج التعلم. -3
 المفاهيم العلمية والرياضية وأهمية تعلمها.تعري  الطلبة بماهية  -4
 تمكين الطلبة من بعض المفاهيم العلمية الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية في حياة الطفل. -5
 تمكين الطلبة من بعض المفاهيم الرياضية في حياة الطفل. -6
 
 ..على. ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 طبيعة العلم وأهدافه وعملياته. تعّر  -1
 مراحل التطور العقلي لإلنسان. تعّر  -2
 تطبيق بعض نماذج التعلم. -3
 ماهية المفاهيم العلمية والرياضية. تعّر  -4
 الوعي بأهمية المفاهيم العلمية والرياضية. -5
 اكتسال كيفية تعليم بعض المفاهيم العلمية لطفل الروضة. -6
 المفاهيم الرياضية لطفل الروضة.اكتسال كيفية تعليم بعض  -7

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 
 

  

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الفصل األول من 
 مقرر المادة

 طبيعة العلم وأهدافه وعملياته. 3-1 د. هشام الدعجة النتاج األول 

الفصل الثاني من 
 مقرر المادة

 مراحل التطور العقلي لإلنسان. 4 د. هشام الدعجة النتاج الثاني 

الفصل الثالث من 
 مقرر المادة

 نماذج التعلم. 7-5 د. هشام الدعجة النتاج الثالث 

الفصل الرابع من 
 مقرر المادة

امتحان منتص  
 الفصل

النتاج الرابع 
 والخامس

ماهية المفاهيم العلمية والرياضية وأهمية  11-8 د. هشام الدعجة
 تعلمها.

الفصل الخامس 
 مقرر المادةمن 

 المفاهيم العلمية في حياة اإلنسان. 13-12 د. هشام الدعجة النتاج السادس 

الفصل السادس 
 مقرر المادةمن 

 .المفاهيم الرياضية في حياة الطفل 16-14 د. هشام الدعجة النتاج السابع 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21
 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 

ا المحاضرة، والمناقشة، والحوار، والتعلم التعاوني، وحل المشكالت، والعص  الذهني، والبحث واالستقصاء، والواجبات والمهمات التي يقدمه
 الطلبة.

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 %.30امتحان منتص  الفصل  -1
 %.20واجبات ومهمات فصلية  -2
 %.50امتحان نهائي  -3

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

( المتعلقة بمواظبة الطالل على 12، وخصوصًا المادة )2015/2016دليل الطالل للعام الجامعي يرجى االلتزام التام بنص المواد الواردة في 
 ( المتعلقة باالمتحانات والعالمات.18( إلى )13حضور المحاضرات، والمواد من )

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 * جهاز حاسول.
 .(Data Show)* جهاز عرض 

 * شاشة.

 

 المراجع.25

 
 

مجموعة قراءات على شكل فصل من كتال، أو مقالة منشورة في مجلة محكمة، أو دراسات، أو تقارير فنية وغير ذلك من : المقررةالكتب  -أ
 المواد العلمية التربوية.

 

 :الكتب الموصى بها  -ل
عّمنان،  األردن   دار الفرقنان للنشنر .  كيف  يفتعلم األطلفال العلفوم:  التطفور الملفاهيمي وتضفمينت لفي التعلفيم(.  2004نشوان، يعقنول ) -1

 والتوزيع.
 .  عمان،  األردن   دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.طرق وأساليب تدريس العلوم(.  2001عطا اهلل،  ميشيل ) -2
لنشننر والتوزيننع  .  عمننان،  األردن   دار المسننيرةتنميففة الملففاهيم والمهففارات العلميففة ألطلففال مففا قبففل المدرسففة(.  2004بطننرس،  بطننرس ) -3

 والطباعة.
 .  الكويت العاصمة،  الكويت   مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(.  2003أبو زينة،  فريد ) -4
عمان،  األردن   دار المسيرة للنشر   تعليم الرياضيات لجميع األطلال لي ضوء متطلبات المعايير وثقالة التلكير.(.  2004عبيد،  وليم ) -5

 والتوزيع والطباعة.
6- Good, Ronald (1995). How children learn science:  Conceptual development and implications for 

teaching.  New York:  Macmillan Publishing Co. 

 

 


