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 اهداف تدريس الرياضيات يف املرحلة االبتدائية
 ابرز سمات الرياضيات المعاصرة .  -0

المعاصرة بالمفاىيم الرياضية ففي الكتب القديمة لمرياضيات فان كتاب ـ تعتني الرياضيات وفق االتجاىات 1
( و تستمر في 3( اما العدد )2( ثم يميو في صفحة اخرى رمز العدد )1االول االبتدائي يبدأ بكتابة رمز العدد )

ر بعدىا ( اما الكتب الحديثة فتبدأ بالتعامل مع مفيوم المجموعة فالمجموعة ذات العناصر االكث11العدد )
في ذىن  سترخ( و ىكذا في3برمز الرقم ) عناصر يتمثلالمتكافئة فالمجموعات المتكافئة بثالثة  اتالمجموع

 التمميذ رمز العدد .

ساب التالميذ لميارة في اجراء العمميات عمى االعداد و كتت وفقا لالتجاىات المعاصرة عمى اـ تؤكد الرياضيا2
لمفاىيم و الميارات لما يقومون بو و بحيث ال يكون ذلك عمى حساب المفاىيم بل تؤكد عمى تعميم ا دراكبوعي وا

 .بشكل متوازن

ين المفيومين يمكن ىذـ تبنى الرياضيات وفقا لالتجاىات المعاصرة عمى مفيومي المجموعة و العالقة فبفضل 3
 لنا توحيد فروع الرياضيات . 

ذلك في خواص  عني( لمرياضيات وب ييكللمرياضيات عمى البناء الداخل ) الـ تؤكد االتجاىات المعاصرة 4
التي تساعد التالميذ عمى اكتشاف حقائق جمع جديدة و تنحي البناء  (العمميات ) االبدال  التجميع و التوزيع

 العقمي الرياضيات لدى التالميذ . 

) ل اليو العالم توصي نظريات التعمم خصوصًا لما ـ تستفيد الرياضيات وفقا التجاىاتيا المعاصرة من الجديد ف5
بتعمم المفاىيم الرياضية فتقدم عن طريق المحسوسات  مق يتعياجة( عن مراحل تطور لتفكير عند االطفال و ما ب

 ثم المصورات بعدىا المجرد . 

ما كان المعمم وفق المعاصرة عمى ان التمميذ محور العممية التعميمية بعد  اتياتؤكد الرياضيات في اتجاى -6
االتجاىات القديمة ىو القائد والمحرك لمعممية التعميمية اصبح ينظر الى التمميذ ىو مركز العممية التعميمية اما 

داخل الصف , فانتقمت العممية من التعميم الى  التعممي  المعمم فيو الموجو والمنظم والمرشد لمنشاط التعميمي
 التعمم .  
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الحمزوني في بناء مناىج الرياضيات وفي تدريس المفاىيم المختمفة , حيث يدرس   األسموببزيادة االىتمام  -7
كل موضوع اساسي في الرياضيات عمى مستويات مختمفة من التعميم والتجريد حسب مستوى نضج التالميذ 

 وحسب معموماتيم السابقة.

عميمية المتنوعة عند تعمم اي مفيوم جديد معنى الرياضيات وفق االتجاىات المعاصرة باستخدام الوسائل الت -8
, وكذلك جياز الحاسوب والتمفزيون التربوي من الوسائل الميمة والمساعدة , تؤكد نظريات التعميم والتعمم عمى 

 اىمية االلعاب بتعميم الرياضيات .

رسة ووجود االتجاىات المعاصرة في تعمم الرياضيات تؤكد عمى ضرورة وجود غرفة )مختبر ( في كل مد -9
 شأنيا تساعد التالميذ عمى تعمميا . و التي من عينات التعميمية لمادة الرياضيات فييا مال

ميذ عمى تطبيق ما تعممة من تضمنت االتجاىات المعاصرة لمرياضيات عمى توجيو ومساعدة التال -11
 الرياضيات في دراسات العموم االخرى , و استخداميا ايضًا في حياتيم اليومية .

 اهمية تحديد اهداف تدريس الرياضيات 

ينبغي ألي مادة دراسية ان يكون ليا اىداف واضحة , كي يتخذ المدرس من المواقف و  الخبرات و االنشطة ما 
يستيدف تحقيق تمك االىداف . و لكي يتمكن من اجابة السائل عن جدوى دراسة ىذه المادة , فيكون تعبيره عن 

 -يمكن ان تجمل اىداف تدريس الرياضيات في االتي :اىداف المادة واضحًا . و 

ان تحديد االىداف  ضروري الختيار الخبرات المناسبة . الرياضيات مادة )عمم ( ينموا بسرعة مذىمة  -1
الى ان منيج الرياضيات الحالي ال يواكب متطمبات العمم و   المربون ينادونلمحد الذي اصبح 

جة الى تطور كبير , وعمييا التحول من حالة تحفيض التالميذ التكنموجيا كما ان طرق التدريس بحا
لبعض القواعد التي يرددونيا الى تمكين التالميذ الى قياميم باكتشاف طرق الحل بأنفسيم  . فضالً  
عن ضرورة قياميا بتنمية ميول و مراعات رغبات التالميذ . عمية اصبحت الخبرات الرياضية يعني 

 متعدد الجوانب .و اصبحت تنمية الميارات و تنمية طرق التفكير متطمبًا ضروريًا مفيومًا شاماًل متكامالً 
 عند تعميم الرياضيات .

ان تحديد االىداف ضروري الختيار اوجة النشاط التعميمي المناسب ان اختيار النشاط التعميمي داخل  -2
ن النشاط داخل الفصل الصف الدراسي تحددىا االىداف الذي ييدف الييا ذلك النشاط . و عمية فا
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الدراسي و كيفية تقديم الدرس يتحدد باىداف ذلك الدرس فاالىداف تحدد نوع الوسائل التعميمية التي 
تستخدم و كذلك نوع االمثمة و تسمسل عرض الموضوع و نوع التقديم و اختيار استراتيجية التعميمية 

 المناسبة .
: فالمعمم الذي يحدد اىداف درسة مسبقًا يستطيع ان  تحديد االىداف يساعد في تحديد التقويم السميم -3

 يجري تقويم تعمم تالميذه اثناء درسو . و كذلك في التقويم الختامي . 

 

 : اهداف تدريس الرياضيات 

تتحدد اىداف تدريس مادة الرياضيات وفقًا لخبرات  الشخص القائم بالتحديد , الكن ىناك قواسم مشتركة بين 
 د اىداف تدريس الرياضيات منيا :التربويين في تحدي

تزويد التالميذ بالمعرفة الرياضية الالزمة ألعدادىم لمحياة : فالمعرفة الرياضية التي يتزود بيا التالميذ  -1
يقيدىم في حياتيم اليومية من بيع و شراء و ابداء راي حول قضية , و تنمي تفكيرىم بمواجية 

رفة تفيد من يريد االستقرار و النمو و الحصول عمى معرفة مشكالتيم اليومية . فضاًل عن ان ىذه المع
 رياضية او عممية اكثر و االرتقاء في سمم الشيادة .

اكتساب التالميذ الميارات الرياضية : الميارة الرياضية تعني اجراء العممية الرياضية بسرعة و دقة .  -2
سان النو يفكر و يدقق و انما في كثير فمتطمبات الحياة في معظم احيانيا ال تسمح بالوقت الكثير لالن

من االحيان تتطمب المواقف باتخاذ قرارات سريعة و ينبغي ان تكون ىذه القرارات صحيحة و ممبية 
لتطمعاتو عمية فان تنمية الميارات الرياضية لدى التالميذ تساعدة في حياتو اليومية عمى اتخاذ قرارات 

 سريعة و ناجحة .
تنمية القدرة عمى حل المشكالت الرياضية : المشكمة ىي موقف جديد يواجو الفرد و ىناك رغبة حقيقية  -3

في ايجاد حاًل ليا . فالتمميذ في اثناء دراستو لمرياضيات يواجو مسائل كثيرة و متنوعة تتطمب من التمميذ 
المادة عمى مواجية المشكالت التي ايجاد حاًل او حمواًل ليذه المسائل و ىذه تنمي القدرة عند دارس ىذه 

تصادفو و تنمي  المرونة العقمية و تنمي بصيرة التالميذ في مواجية المشكالت سواء كانت في 
 الرياضيات او في حياتيم اليومية. 



 اعداد                                 اتجاهات في مناهج الرياضيات و طرائق التدريس                                       
 أ. د فائق فاضل السامرائي                                                                                                                              

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلية التربية االساسية 

تدريب التالميذ عمى اساليب سميمة في التفكير : ان لغة الرياضيات الرمزية و طبيعتيا تنمي التفكير   -4
لعممي , و كذلك تبرز الجوانب المنطقية و ادراكيا و تنميتيا لدى التالميذ و بذلك فيي الموضوعي و ا

 تنمي اساليب التفكير السميم و اىم ىذه االساليب :
ان الموقف الرياضي الذي يصادف التالميذ يتطمب فيم التأمل في ذلك الموقف و  التفكير التأممي : - أ

تحديد اجابات صحيحة تمثل حاًل لذلك الموقف , تحميل عناصره والتخطيط لموصول الى حل و 
فقراءة التمميذ لممسالة الرياضية قراءة جيدة , و قيام التمميذ لفحص عبارات المسألة فحصًا دقيقًا , و 
تحديد العمميات التي ينبغي القيام بيا ال يجاد حاًل ليذه المسألة  , و عمميات المراجعة و التقويم لما 

 ر التأممي لديو .قام بو تنمي التفكي
ان عممية اصدار االحكام حول خطوات حل المشكالت الرياضية التي تصادف  التفكير الناقد :  - ب

التالميذ اال بعد ان يكون التمميذ قد تأكد ووضع الخطوات لموصول الى الحكم , و ىذه االحكام 
 ار .تكون رصينة و معتمدة عمى ادلة موجودة في حيثيات الحل الذي يقود الى القر 

العالقة تكون عمى  شكل معادلة تربط بين مجموعة من المفاىيم و يعبر عنيا  التفكير العالقي : -جـ 
رمزيًا . فالتفكير العالقي ىو عممية التعبير عن مشكالت بطريقة رمزية و اعادة صياغة المشكمة بطريقة 

 د حاًل مناسبًا ليا . رمزية تقود و تسيل ميمة مواجية المشكالت و المسائل الرياضية و ايجا

: االتجاه ىو الحالة الفكرية و السموكية التي  االسهام في تكوين بعض االتجاهات الرياضية السميمة  -5
يتخذىا الفرد ازاء موضوع معين , فاالتجاة يحدد انماط السموك التي يتخذىا الفرد و الذي بو يتحدد 

جرد تساعد التالميذ عمى تنمية و تحديد سموكة الحالي و المستقبمي , فالرياضيات كونيا عمم م
اتجاىاتيم نحو الرياضيات من ناحية و من ناحية اخرى  تحديد اتجاىاتيم ) مسارات حياتيم ( 
المستقبمية , فالدقة و التنظيم واساليب التصنيف و لغة الرموز , و بناء العالقات الرياضية كميا تساعد 

الميذ في تحديد اطر تفكيرىم و تحديد اختياراتيم في حياتيم و تساىم في تنمية اتجاىات سميمة لدى الت
 الحالية و المستقبمية . 

: يعرف الميل بانو شعور عند الفرد يدفعو  و توجيهها و تنميتها ميول الرياضية االسهام في تكوين ال  -6
و الرتياح  الى االنتباة و االىتمام بشيء ما بحيث يفضمو عمى اشياء اخرى , و يكون مصحوبًا بالسرور

( فالميل نحو الرياضيات شعور يدفع التمميذ عمى االىتمام بالرياضيات و االرتياح ليا 1999) راشد , 
عندما يتوجو لدراستيا و التفكير في حل المسائل التي يتعرضون الييا . و ىكذا تتولد محبة بين 
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تواجيو يعقب ذلك حالة ارتياح و الرياضيات و دارسيا و عندما يقوم الطالب بحل المسائل الجديدة التي 
فرح حقيقي لدى التمميذ , و عندما يتوجو التمميذ الى حصة الرياضيات و يتعمم موضوعات جديدة فييا 
يشعر بارتياح و فرح حقيقي داخمي و خصوصًا اذا كانت ىذه الموضوعات الجديدة تساعد التمميذ عمى 

برتو و اصبحت االن في خبرتو و ىذا النمو في االجابة عمى اسئمة كانت االجابة عمييا ليست في خ
الميل نحو الرياضيات يساعد بالتأكيد التالميذ عمى االستزادة في تعمم الرياضيات و موضوعات اخرى 

 ذات صمة , فضاًل عن تنمية انماط التفكير لدييم 
لرياضيات : ان االسيام في اكتساب القدرة عمى تذوق و تقدير النواحي الجمالية و الفنية في مادة ا -7

مساىمة الرياضيات االيجابية في اكتشاف العالقات و تطبيقاتيا ينتج عنيا اشكال  مثل / جمالية 
المتسمسالت  و اكتشاف انماط من االشكال المنتظمة و يعبر عنيا بمعادالت معينة , و ىكذا تنمي 

 مبة . قدرة التالميذ الذوقية و الجمالية كميا تنمي الجانب الوجداني لدى الط

 اهداف تدريس  الرياضيات في المرحمة االبتدائية 

اليدف العام / ييدف تدريس الرياضيات في المرحمة االبتدائية بصورة عامة الى تطوير الجوانب الفكرية و 
شخصية التالميذ و تزويدىم بالمعرفة و الميارات و اساليب التفكير الرياضي التي تساعدىم عمى خوض الحياة 

 و مواصمة تعمميم ليكونوا مواطنين صالحين يسيمون في تنمية و تقدم مجتمعيم . و تتحقق من خالل :العممية ا

 ان يتعمم التمميذ بعض المفاىيم و المعمومات الرياضية و ذلك من خالل : اواًل : الهدف المعرفي :

االعداد الطبيعية و العمميات الحسابية عمييا و خواص تممك العمميات و االستفادة من كل ذلك في  (1
 مسائل الحياة العممية . 

االعداد النسبية ) الكسور بالصورتين االعتيادية والعشرية ( و العمميات عمييا و خواص تمك العمميات و  (2
 ة .االستفادة من ذلك في التطبيقات العممية و الحياتي

و االشكال و خصائصيا مثل التوازي , التعامد , التقاطع ,  المتعمقة بالمكانبعض المفاىيم اليندسية  (3
 التطابق . 

 مدخل في االحصاء و تمثيل البيانات االحصائية . (4
 القياس و وحداتو ) الطول , المساحة , الحجم , الزمن , االوزان (  (5
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ى االعداد الطبيعية ,الكسور االعتيادية , الكسور العشرية تطبيقات مختمفة و مالئمة لنضج التالميذ عم (6
 , المفاىيم و اليندسية , تقدم عمى شكل و مسائل رياضية . 

يستخدم التقريب في العمميات الحسابية و كما يستخدم االدوات اليندسية في رسم االشكال اليندسية و  (7
 في االنشاءات اليندسية .

 ثانيًا : الهدف االنفعالي :

 تنمو لدى التالميذ ميول و اتجاىات و اوجو تقدير و قيم ايجابية نحو الرياضيات من خالل:  ان 

 الشعور بالرضى واالرتياح عند حل المسائل الرياضية . (1
 الميل و الرغبة لالستمرار في دراسة الرياضيات . (2
 تقدير الجوانب الجمالية في االشكال اليندسية و العالقات الرياضية .  (3
 ثقة بالنفس عند حل المسائل الرياضية .اكتساب ال (4

 

 ثالثًا : الهدف المهاري ) النفس الحركي ( 

 ان يكتسب التمميذ بعض الميارات الرياضية مثل  : 

 اجراء العمميات الحسابية االساسية عمى االعداد الطبيعية . (1
 اجراء العمميات الحسابية االساسية عمى االعداد الطبيعية بصورتييا  (2
 شكالت الرياضية و حل اسئمة غير نمطية تتطمب ميارات متعددة .حل بعض الم (3
 صياغة مشكمة حياتية صياغة رياضية و استخدام اساليب رياضية في حميا ) بنمذجو بسيطة ( . (4
 استخدام االدوات اليندسية في رسم االشكال . (5
 العمميات الحسابية العكسية  .التحقق من العمل الرياضي بطرق مختمفة منيا التقدير و القياس و اجراء  (6
 قراءة الرموز و المعطيات الرياضية و معرفة مدلوالتيا و التعبير  عنيا بالمغة االعتيادية  (7
 تصنيف و جدولة البيانات و نفسيرىا . (8
 التدريب عمى المالحظة و االكتشاف و التجريد و التعميم و صياغة القواعد و القوانين . (9
 المنطقي المتسمسل . تنمية القدرات عمى التفكير (11
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 الربط بين العالقات الرياضية . (11
تحديد المعطيات المطموبة في اي مسالة ثم اختيار العمميات الحسابية المناسبة لموصول الى حل  (12

 وتسويتو  .
 التحقيق من صحة الحل و معقوليتو . (13
 الدقة و الوضوح و االنجاز في التعبير .  (14

 المراجع 

 , التقريب و التقدير التقريبي  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,   (1

 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 .

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

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

 المرحلة االبتدائية في العراق ) كتب الرياضيات ( .

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

 ا .تدريسه

 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

 طرق تدريس الرياضيات .

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

 طرق تدريس الرياضيات .

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

 , دليل المعلم في تدريس كتب الرياضيات الحديثة .1691وزارة التربية العراقية ,  (15
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المعلم في تدريس كتب الرياضيات الحديثة , دليل 1693وزارة التربية العراقية ,   (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(

 

 


