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 1. اسم المادة تقويم تعلم الرياضيات وتعليمها

 2. رقم المادة 7572000

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  ساعات نظرية 3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  ساعات نظرية 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد 

 5. اسم البرنامج تركيز رياضيات/المناهج والتدريس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس 

 10. مستوى المادة ماجستير 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2702/2700الفصل الدراسي األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2702/2700الفصل الدراسي األول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .02

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 

 

 مدرسو المادة .71

 .رقم الهاتف، البريد اإللكتروني رقم المكتب، الساعات المكتبية،: ما يلي الرجاء إدراج

 a.migdady@ju.edu.jo: االيميل     372: أحمد مقدادي  رقم المكتب. د

 ن، ث  (   02.37-00)الساعات المكتبية 
 22202 : رقم هاتف المكتب
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 وصف المادة .71

وتقويم النمو . تتناول هذه المادة التقويم في مجال الرياضيات من حيث  أغراضه وأنواعه وعالقته في مستويات المعرفة المختلفة
الحاصل عند الطلبة في مجال اكتسابهم للرياضيات مع التركيز على التقويم الحقيقي وإعداد أدوات قياس لقياس مظاهر التفكير 

 .الرياضي المختلفة
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
 

 : األهداف -أ
 بالقياس والتقويم في الرياضيات المفاهيم األساسية المتعلقة أن يتعرف الدارسون إلى. 0
 لتقويم تعلم وتعليم الرياضيات أن يطلع الدارسون على نماذج مختلفة. 2
 في الرياضيات الحقيقيأن يدرك الدارسون األسس التربوية التي تستند إليها . 3
 سلسلة من االختبارات لبعض الموضوعات والمهام الرياضية الدارسونيبني ويحلل أن . 2

 المخرجات النهائية
 (:المعرفة والفهم)في مجال المهارات األكاديمية األساسية ( أ

 القياس والتقويم في الرياضياتبموضوع المتعلقة استيعاب المفاهيم األساسية . 0
 وقوع الطلبة باألخطاء الرياضية ؤدي إلىلعوامل التي تتحديد أهم ا. 2
 الربط بين تعليم وتعلم الرياضيات من خالل استراتيجية التقويم الحقيقي. 3
 :يلية واإلدراكيةفي مجال المهارات التحل( ب
 تحليل نتائج تطبيق أدوات متنوعة في الرياضيات. 0
 .الطلبة في موضوعات رياضية مختلفة وتصنيف األخطاء الرياضية التي يقع بهاتحليل . 2
 :في مجال المهارات الخاصة بالموضوع( ج
أداء الطلبة وطرق التدريس في وضع خطة عالجية لتطوير وتحسين أدوات القياس الرياضية المختلفة االستفادة من نتائج تحليل . 0

 .المستخدمة
 :في مجال المهارات التحويلية( د
 لألخطاء الرياضية التي يقع بها الطلبة في موضوعات رياضية مختلفة إجراء دراسات تحليليةزيادة قدرة الدارسين على . 0
 

 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها20

 

 معايير تقييم الرياضيات المدرسية
معايير تقييم الرياضيات والصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي( 0  
 .المجاالت المختلفة الستخدام هذه المعايير (2

 

 
 طرائق التعلم والتعليم الساعات الموضوع األسبوع

0.   3 مناقشة الخطة وتقديم عام لموضوع للمادة 

2. إطار نظري/معايير تقييم الرياضيات المدرسية   3  

3. إطار عملي/معايير تقييم الرياضيات المدرسية   3  

2. إطار نظري/والفهم عند الطلبة في الرياضياتتقييم األداء    3  

0. إطار عملي/تقييم األداء والفهم عند الطلبة في الرياضيات   3  

2. منظوره التربوي وأدواته(/ الحقيقي)التقييم الموثوق    3  

0.   3 تقييم القدرات العقلية العليا وحل المسألة في الرياضيات 

5.   3 اختبار منتصف الفصل 

9.   3 بناء االختبارات في الرياضيات 

07.   3 المقاييس معيارية المرجع 

00.   3 المقاييس محكية المرجع 

02.   3 تحليل نتائج االختبارات 

03.   3 كتابة تقرير فني عن أداء الطلبة في الرياضيات 

02.   3 االختبارات المقننة 

00.   3 االختبارات العالمية في الرياضيات 

02. الدارسينمناقشة المهام المقدمة من    3  



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

3 
 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12
 البحث واالستقصاء -3التعلم التعاوني          -2الحوار والمناقشة           -0

 المهام والوجبات -0المشروع                   -2

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 عالمة 37اختبار منتصف الفصل                      -
 عالمة 37مهام وواجبات                             -
 عالمة 27اختبار نهاية الفصل                        -

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 تسجل في كل محاضرة و تدخل إلى النظام  

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 يعقد امتحان تعويضي ألصحاب األعذار المقبولة

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 تتخذ اإلجراءات الالزمة بحسب سياسة الجامعة

 إعطاء الدرجات -ه

 دراسة المادة تسهم فيالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 المعدات واألجهزة المطلوبة .12

Computer and data show for the power point slides 
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