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 وعالجها الرٌاضٌات فً الطلبة تحصٌل انخفاض اسباب -5

 

 

 

 

 وعالجها الرٌاضٌات فً الطلبة تحصٌل انخفاض اسباب -5

 تنمٌة الى تسعى وهً الدراسة، مراحل كل فً تدرس علمٌه كمادة الرٌاضٌات ألهمٌة نظرا  

 من  الكثٌر حل الى تسعى مشكالتها ان من فضال المشكالت حل فً المتعلم لدى التفكٌر

 العلوم تنمٌة فً مساهمتها عن فضال التطبٌقً الطابع او العقلً الطابع ذات  المشكالت

 ما الى االخرى العلوم وصلت ومساعدتها الرٌاضٌات بفضل انه القول ٌمكن بل االخرى

 علم وتطور باستمرار مرهونة والمعرفة العلوم ونمو تطور استمرار وان الٌوم الٌه وصلت

 .الرٌاضٌات

 علم تنمٌة الى ومستوٌاتها حلقاتها كل فً والتربوٌة الدولٌة المؤسسات تسعى علٌه

 المؤتمرات وعقدت المتخصصة واللجان االموال فوضعت بتعلٌمه واالهتمام الرٌاضٌات

 .الطلبة قبل من تعلمه وتنمٌة العلم هذا تنمٌة الى تهدف كلها الكثٌرة الدولٌة

 ،وطرٌقة الخاصة واللغة العالً التجرٌد ٌرى اذ العلم هذا لمحتوى الخاصة وللطبٌعة

 وطرائق بمناهجه خاص اهتمام ٌسبب مما الهرمٌة وبنٌته ، واستخدامها قواعده اكتشاف

 ...به التحصٌل فً الطلبة تدنً  اسباب ودراسة تعلٌمه

 فً التحصٌل تدنً اسباب وضع فٌمكن المكتوب واالدب الدراسات تناولته ما على واعتمادا  

 :االتٌة بالمحاور الدراسة مراحل كافة فً الرٌاضٌات

 .بالمدرسة تتعلق اسباب -1

 .بالمعلم تتعلق اسباب -2

 .بالطالب تتعلق اسباب -3

 .بالمنهج تتعلق اسباب -4
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 .التقوٌم بأسالٌب تتعلق اسباب -5

 

 :المحاور هذه من محور كل االختصار من بشًء تناول االن ونحاول

 :بالمدرسة تتعلق اسباب (1

 فً دقٌقه( 44) الدراسٌة للحصة المخصص الوقت: الدراسٌة للحصه الطبٌعً الوقت •

 التعلٌم لعملٌة جٌدا توضٌفا   توضٌفها ٌنبغً دقٌقة( 45) والثانوٌة االبتدائٌة، المدرسة

 على مباشر بشكل ٌؤثر الواحدة المدرسٌة البناٌة فً( الثنائً) المزدوج والتعلم،والدوام

 .التعلٌم عملٌة

 

 طالبا  ( 34) الصف داخل الطلبة لعدد االعلى الحد:  الدراسً الصف داخل الطلبة كثافة •

 على ٌؤثر الصف داخل الكثٌرة االعداد فأنه ذلك عدا وفٌما طالب( 24) الدول من كثٌر وفً

 .التعلٌم عملٌة

 

 الكتب ، الكتابة اقالم الجٌدة، السبورة ، التعلٌمٌة فالوسائل: المستلزمات توفر •

 فً تؤثر كلها الدراسة غرفة فً التهوٌة الصف، داخل االنارة الصف، ،مكتبة المدرسٌة

 .التعلم عملٌة

 

 واسالٌبها ، المدرسٌة االدارة قبل من التعلٌم لعملٌة االدارة متابعه: المدرسٌة االدارة •

 ، والفصلٌة الشهرٌة والمناشط المسابقات واحداث التوجٌه، فً ودورها ، القسرٌة غٌر

 عملٌة على تؤثر كلها الطلبة بأسرة االدارة وعالقة ، الدورٌة واالمهات االباء مجالس وعقد

 .التعلم

 .المدرسة والى من النقل ووسائل الطلبة مسكن واماكن المدرسة بٌن البعد •

 

 بالمعلم تتعلق اسباب (2

 تحصٌل رفع فً جدا   مهمة الرٌاضٌات مادة تعلٌم فً ورغبته المعلم دافعٌة •

 .وتعلمها تعلٌمها فً لالستزادة وحبه.طلبته
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 واثناء الخدمة قبل جٌدا   اعدادا   المعد فالمعلم: الخدمه اثناء والتدرٌب المعلم اختصاص •

 .طلبته تحصٌل على ٌؤثر المادة هذه لتعلٌم والمواكبة الخدمة

 عن المعلم ابتعاد: الرٌاضٌات تعلم وستراتٌجٌات طرائق فً للمستجدات المعلم مواكبة •

 المحققة الحدٌثة واالستراتٌجٌات للطرائق المعلم واستخدام المادة هذه وتحفٌظ التلخٌص

 استخدام ضرورة على اشرت كلها الحدٌثة فالدراسات ، مباشر بشكل ٌؤثر جٌدة نتائج

 لتعلٌم واخرى المفاهٌم لتعلٌم متخصص ومنها اكتشافً طابع ذات للرٌاضٌات تعلٌم طرائق

 الرٌاضٌه العملٌات اجراء فً المهارات تنمٌة على ٌركز ما ومنها والحقائق، المبادئ

 ...وهكذا

 نتائج تظهره ما وفق على وتعدٌلها تعلٌمه السالٌب المعلم مراجعة: المرتدة التغذٌة •

 .لواجباته تأدٌته اثناء للمعلم مالزمه تكون ان ٌجب ، طلبته عند التعلم

 جدا مهمه مفاصل فهً:  والٌومٌة والفصلٌة السنوٌة الخطط ووضع الٌومً التحصٌل •

 وتحدٌد واختٌار ،(سلوكٌة اغراض) اختٌار فعملٌة لدراسة المسبق االستعداد المعلم وواجب

 .مهمة متطلبات كلها حصته  سٌعرضها التً االمثلة وتحدٌد التعلٌمٌة الوسائل

 والتحرٌرٌة والشفهٌة والفصلٌة الٌومٌة االمتحانات بعد:  طلبته لنتائج المعلم مراجعة •

 .المادة هذه تعلٌم عملٌة فً مهمة متطلبات الدراسً الصف داخل الفردٌة للفروق ومراعاته

 

 بالطالب تتعلق اسباب (3

 هذا وٌتأثر مضامٌنها، لتعلم وحبه لها ،حبه جدا مهمة المادة هذه لتعلم الطالب دافعٌه

 مهمة( الطفولة) االولٌة بداٌاته فً االخوة و واالم االب فتوجٌه( اوال المنزلٌة التربٌة)من

 الرٌاضٌات تعلم فً ٌواجهة الذي( العقلً التحدي) قبول عملٌة الى والطالب الطفل ،ودفع

 متلقٌا   ٌكون ال وان) ٌفكر ان الى شبابه فً والطالب الطفل تفكٌر توجٌه عملٌة ان ،كما

 مستوى رفع تعنً تجاوزها و اسباب كلها الرٌاضٌات بمادة الخاصة البنٌة فً( سلبٌا  

 .الطالب عند التحصٌل

  بالمنهج تتعلق اسباب (4

 اي لتعلٌم فاالهداف( تقوٌم ، طرائق محتوى، اهداف،) من مؤلف للمنهج الحدٌثة النظرة

 تنظٌم الطلبة، وامكانات ، المجتمع حاجة منها مهمة متطلبات وفق على مسبقا   تتحدد مادة

 طرٌقة الدراسً، المحتوى) هو االهداف وضع ٌلً مهم متطلب االهداف هذه وترتٌب

 .التعلٌم عملٌة على ثؤثر كلها ومصوراته وامثلته، وترتٌبه تنظٌمه،
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 سنتناوله الذي ،والتقوٌم الدراسً الصف داخل المادة عرض وطرائق التعلٌم طرائق اما

 .الدراسً التحصٌل على تؤثر شأنها من بٌنها فٌما وتتكامل تتالزم كلها الالحقة الفقرة

  التقوٌم بأسالٌب تتعلق اسباب (5

 وضع واسالٌب والسنوٌة، والشهرٌة، منها، الٌومٌة ،التحرٌرٌة، الشفهٌة االمتحانات

 مستوى رفع فً وٌساهم ذلك من ٌجعل فأنه وجٌدة ناجحة كانت فأن االمتحانٌة، االسئلة

 .جٌدة غٌر نتائج الى ستؤدي فأنها موفقة وغٌر فاشلة كانت ان اما التحصٌل

 الرٌاضٌات فً التحصٌل تدنً عالج اسالٌب

 الطلبة لدى الرٌاضٌات فً التحصٌل تدنً او انخفاض اسباب تناولنا السابقة الصفحات فً

 ان وٌمكن التدنً لهذا العالجٌة االسالٌب تحدٌد لنا ٌمكن المؤكد من االسباب( شخصنا) فأذا

 :نوجزها

 كثٌف، غٌر صفها ، منتظم دوامها مدرسة وتهئٌة توفٌر: متكاملة مدرسٌة بٌئه خلق  -1

 قد نكون فأننا..الفٌزٌاوٌة والموجودات ناجحة المدرسٌة االدارة المستلزمات، فٌها تتوفر

 .مهما   سببا   عالجنا

 . الخدمة واثناء الخدمة قبل جٌدا   اعدادا   معد معلم تهٌئه -2

 وتعاون الطلبة عند الرٌاضٌات مادة تعلم وخصوصا   المتعلم دافعٌة رفع على العمل -3

 العقلً للتحدي قبوله وخصوصا   المادة هذه تعلم الى تدفعه التً االسباب واٌجاد اسرته،

 .المادة هذه تحتوٌه الذي

 الحدٌثة العالمٌة للمناهج مواكبا جٌدا   بناء والمبنً المتجدد الحدٌث المنهج وضع -4

 وامثله انشطه ومتضمنا   لمحتواه، وعارضا   الهدافه ومحددا   االخرى، العلوم لتعلم ومساعدا  

 .مستواه رفع على الطالب تساعد كلها جٌدة وتدرٌبات

 تدفع شأنها من التً  االمتحانٌه االسئلة عن واالبتعاد جٌد  للتقوٌم نظام تطوٌر -5

 تكون ان عن واالبتعاد وشمولٌتها التقوٌم اسالٌب تنوع وعملٌة والتلقٌن الحفظ الى الطالب

 . موضوعً وغٌر صعب طابع ذات االمتحانات هذه

 الطالب تعلم درجه ٌحدد والثانً االستزادة الى الطالب ٌدفع االول هدفان ٌحقق فالتقوٌم 

 .ٌلٌه الذي المستوى الى مستوى من  الطالب انتقال  تحدٌد وبالتالً

 لمراجع 

 , التقريب و التقدير التقريبي  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,   (1
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 اهداف و طرق التدريس . –, الرياضيات  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,  (2

, الرياضيات المدرسية مناهجها و اصول  1692ابو زينة , فريد كامل ابو زينة ,  (3

 تدريسها .

 , تطوير مناهج الرياضيات المدرسية و تعليمها .  2212ابو زينة , فريد كامل ابو زينة ,  (4

, استخدام نموذجي فان هل و حل المشكالت في  1666احمد , فائق فاضل احمد ,  (5

 تدريس الهندسة .

, اسباب الرسوب  1693البزاز , شلبي حكمت عبد هللا البزاز و ابراهيم مهدي شلبي ,  (6

 في التعليم االبتدائي .

 تدريس الرياضيات الحديثة في المدارس االبتدائية .,  1692جاسم محمود ,  (9

, تقيم الكتب المدرسية في  1696جامعة بغداد / مركز البحوث التربوية و التقنية ,  (9

 المرحلة االبتدائية في العراق ) كتب الرياضيات ( .

في مناهج العلوم و  , اتجاهات العالمية المهاصرة 2212زيكون , عايش محمود زيكون , (6

 تدريسها .

 سعيدان , بوليا ترجمه احمد سليمان سعيدان , البحث عن الحل . (12

, اتجاهات حديثة في تدريس الرياضات  1696الصقار , عبد الحميد سليمان الصقار , (11

 المدرسي . 

,  1جـ  1696فردريك بل , ترجمة محمد امين المفتي و  ممدوح محمد سليمان  ,  (12

 ياضيات .طرق تدريس الر

,  1جـ  1696فردريك بل , ترجمة محمد امين المفتي و  ممدوح محمد سليمان  ,  (13

 طرق تدريس الرياضيات .

 , طرق تدريس الرياضيات1696المغيرة , عبدهللا بن عثمان المغيرة , (14

 , دليل المعلم في تدريس كتب الرياضيات الحديثة .1691وزارة التربية العراقية ,  (15

, دليل المعلم في تدريس كتب الرياضيات الحديثة 1693لعراقية , وزارة التربية ا  (16

 للصف الثالث االبتدائي.

 , طرق تدريس الرياضيات.1662وزارة التربية العراقية ,  (19

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19

, دراسات في تعليم الرياضيات ) تدريس 1699اليونسكو, روبرت موريس اليونسكو,  (16

 الهندسة(

 

 


