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اسم المادة  طبيعتها وتعميمها :الرياضيات .1 

 2. رقم المادة 802750

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات نظرية3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات نظرية3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ال يوجد

اسم البرنامج  تركيز رياضيات/المناىج والتدريس .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة ماجستير

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

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/2016الفصل الدراسي األول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 

 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 البريد اإللكتروتي رقم الياتف الساعات المكتبية رقم المكتب األسم

 a.migdady@ju.edu.jo 0777487048 12:30-11ح ن  ث  306 أحمد محمد المقدادي
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 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
تتناول ىذه المادة نبذة تاريخية عن مناعج الرياضيات، مناقششة مناىج الرياضيات في دول عالمية مختمفة، دراسة طبيعى الرياضيات والجوانب 

 (بياجيو، برونر، أوزوبل)الفمسفية  والنفسية والتربوية واأليحاث والدراسات المتعمقة بذلك، النظريات التربوية التي تناولت تعمم وتعميم الرياضيات 
 .    والنظرية البنائية وغيرىا
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األىداف- أ
.تعميق فهم الدارسين لممفاهيم والقضايا األساسية المتعمقة بطبيعة الرياضيات. 1  
.إطالع الدارسين عمى نماذج لمناهج الرياضيات في دول مختمفة. 2  
.تعميق فهم الدارسين لألسس والعناصر التي يستند إليها بناء منهاج الرياضيات. 3  
.تطوير فهم الدارسين لمنظريات التربوية المتعمقة بتعمم الرياضيات والنماذج التدريسية المشتقة منها. 4  
. إطالع الدارسين عمى نبذة تاريخية لمناهج الرياضيات. 5  
 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب

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

.المتعمقة بأسس وعناصر وعمميات منهاج الرياضياتاستيعاب المفاهيم األساسية . 1  
في التطور التاريخي لمناهج الرياضياتتحديد أهم العوامل التي تسهم . 2  
.استيعاب االفتراضات األساسية التي في النظريات التربوية والنماذج التدريسية المرتبطة بها. 3  
:في مجال المهارات التحميمية واإلدراكية (ب  
.إجراء مقارنات تحميمية بين مناهج الرياضيات في دول مختمفة (1  
.إجراء مقارنات تحميمية بين النظريات التربوية والنماذج التدريسية المشتقة منها والمرتبطة بتعمم وتعميم الرياضيات (2  
:في مجال المهارات الخاصة بالموضوع (ج  
االستفادة من الدراسة التحميمية الناقدة لمنظريات التربوية والنماذج التدريسية المشتقة منها والمرتبطة بتعمم وتعميم الرياضيات  (1

.في وضع خطة عالجية لتطوير وتحسين تعميم وتعمم الرياضيات  
:في مجال المهارات التحويمية (د  
زيادة قدرة الدارسين عمى إجراء دراسة ميدانية تعتمد النظريات التربوية والنماذج التدريسية المشتقة منها والمرتبطة بتعمم . 1

.وتعميم الرياضيات بهدف تطوير وتحسين تعميم وتعمم الرياضيات في المدارس  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
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نتاجات التعّمم   التقييمأساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

التعرف عمى  والمناقشةالحوار  الخطة التدؤيسية
طبيعة المادة 

ومتطمباتيا 
 ومراجعيا

مناقشة الخطة وتقديم عام  األول 
 لموضوع المادة  

مقالة خاصة بتاريخ 
 الرياضيات 

الحوار 
 والمناقشة

الوقوف عمى 
طبيعة 

الرياضيات  
لدى  

البابميين 
وقدماء 

المصريين 
والخضارة 
 اإلسالمية 

نبذة تاريخية عن مناىج  الثاني 
الرياضيات عبر 

 الصفوف

وثائق وزارة التربية 
 والتعميم األردنية 

الحوار 
 والمناقشة

لوقوف عمى ا
طبيعة منياج 

الرياضيات 
 األردني

منياج الرياضيات  الثالث 
 قي األردن

الوثائق الصادرة عن 
NCTM 

الحوار 
 والمناقشة

الوقوف عمى 
 طبيعة 
 المنياج في

  أمريكا

منياج الرياضيات  الرابع 
 في أمريكا 

الوثائق الصادرة عن 
وزارة التربية 
والتعميم في 

 سينغافورة

الحوار 
 والمناقشة

الوقوف عمى 
طبيعة المنياج 

 في سينغافورة

منياج الرياضيات  الخامس 
 في سيتغافورة 

الدراسات المنشورة 
حول المقارنة 

بين تمك البمدان 
 في الرياضيات

ورشة 
 عمل

الوقوف عمى 
أوجة الشبو 
 واإلختالف

مقارنة منياج  السادس 
الرياضيات بين 

أمريكا وسينغافورة 
 (1)واألردن 

الدراسات المنشورة 
حول المقارنة 

بين تمك البمدان 
 في الرياضيات

ورشة 
 عمل

الوقوف عمى 
أوجو الشبو 
 واإلختالف

مقارنة منياج  السابع 
الرياضيات بين 

أمريكا وسينغافورة 
 (2)واألردن 
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اختبار منتصف  الثامن    
 الفصل 

مقالت في اإلنترنت 
حول البحث 

 في الرياضيات

الحوار 
 والمناقشة

التعرف إلى 
طبيعة البحث 
 في الرياضيات

البحث في محال الرياضيات  التاسع 
 إطار نظري/(1)

وضع مخطط لدراسة 
تتناول قضية 

ذات صمة 
 بالمساق

ورشة 
 عمل

الوقوف عمى 
القضايا التي 

تستحق البحث 
 في الرياضيات

البحث في مجال  العاشر 
إطار /(2)الرياضيات

 عممي

الحوار  (2010)أبو زينة 
 والمناقشة

إجراء مقارنة بين 
 ىؤالء التربويين

عمم التفس وتعميم  الحادي عشر 
وتعمم الرياضيات 

برونر وبياجية )
 (واوزوبل

الحوار  2010)أبو زينة 
 والمناقشة

الوقوف عمى 
فوائدومححدات 
وطريقة التعميم 
وفق المنحى 
 :البنائي مثل

عمم النفس وتعميم  الثاني عشر  
: وتعمم الرياضيات 

 البنائية

الحوار  (2010)أبو زينة 
 والمناقشة

تعميم وتعمم  الثالث عشر  أسموب المشروع
الرياضيت وفق 
 أسموب المشروع

الحوار  (2011)أبو زينة 
 والمنافشة

وأسموب حل 
 المشكالت

تعميم وتعمم  الرابع عشر 
الرياضيات وفق 

أسموب حل 
 المشكالت

الحوار  
 والمناقشة

مناقشة الميام  الخامس عشر  
 المقدمة من الطمبة
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 العروض التقديمية (1
 المشاركات الطالبية (2
 ورشة عمل (3

 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
  عالمة30اختبار منتصف الفصل                          - 
  عالمة30    مهام وواجبات                              - 
  عالمة40اختبار نهاية الفصل                             - 

:المهام والواجبات المطموبة هي  
تحضير وعرض أحد الموضوعات الرئيسة المذكورة في الخطة (1  
إعداد تقرير يتناول استخدام ا أحد نظريات التعمم في تعميم وتعمم الرياضيات (2  
إجراء دراسة تحميمية لممقارنة بين منهاج الرياضيات األردني ودول أخرى (3  
.الحضور والمشاركة الفاعمة في الحصة (4  

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 اللوج التفاعلي

 

 المراجع .25
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 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 

.   التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
 

 

: إلى كل مه:المراجع والقراءات األساسية واإلضافية: خامسا  

رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو البحوث المنشورة في مجالت محكمة والتي موضوعاتها الرياضيات  -  
.  طبيعتها وتعميمها:  

. وفق المنهاج األردنيإطارها العام ونتاجاتها العامة والخاصة وكتبهامناهج الرياضيات  و-   
مواقع شبكة اإلنترنت والتي تقدم معمومات متصمة الرياضيات -   

:فالمراجع التالية مفيدة لهذه المادة. طبيعتها وتعميمها:  

.األردن:  عمان.دار وائل للنشر والتىزيع. عليمهامناهج الرياضيات المدرسية وتتطىير  .(2010). أبى زينة، فريد كامل-   

.األردن:  عمان. دار وائل للنشر والتىزيع.النمىذج اإلستقصائي في التدريس والبحث وحل المشكالت(. 2011)أبى زينة -   

  .القاهرة: عالم الكتب.  ألتعمم والتدريس من منظور النظرية  البنائية(. 2003). يتزن، كمال.زيتون، حسن، - 

.القاهرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع. طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق(. 1995). سالمة، حسن-   
.عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. تعميم الرياضيات لجميع األطفال(. 2004).عبيد وليم -   
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