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

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلية التربية االساسية 

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية 

 قسم الرياضيات 

 المرحمة الثالثة 

 

 

محاضرات في اتجاهات حديثة  
 طرائق تدريس الرياضيات

 اعداد

 االستاذ الدكتور فائق فاضل احمد

 

 ( 4102-4102لمعام الدراسي )

 لمفصل الدراسي الثاني 

 

 

 



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

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلية التربية االساسية 

 ذلك يف احلديثة واالجتاهات صياغتها وكيفية اخلاصة االهداف تصنيف -2
 وميارات حقائق لتعمم التالميذ مساعدة ىو الرياضيات لمعممي العام اليدف ان:  التربوي االهداف تصنيف -أ

 تحديدا اكثر اىداف صياغة يجب الرياضيات في موضوع كل تدريس فعند  عميو, مفيدة ىامة ومبادئ ومفاىيم
,  المعرفية االىداف:  التربوية االىداف من انواع ثالثة وىناك.  المتوقعة الطالب تعمم مخرجات لوصف

 ( . الحركية النفس)  الميارية االىداف,  الوجدانية االىداف

 اما.  فييا والتغيرات المتنوعة ةمميلتعا العمميات وظيفة الى تشير لسموكيات تخصص المعرفية فاألىداف
 الحركية االىداف تخصص حين في االتجاىات في تغير الى تشير لسموكيات متخصص فيو الوجدانية االىداف

 . معينة يدوية معالجة ميارات تعمموا قد الطالب ان توضح لسموكيات(  الميارية)

 فوضع.  ةالتربوي االىداف تصنيف اسس 6956 عام اواخر في بموم بنيامين نشر : المعرفية االهداف – أ
 النظام ألىداف كنتيجة الطالب في تولد التي المعرفية لمتغيرات بنود ووضع ىرمي بتصنيف المعرفية االىداف
 في لممعمم ويمكن( .  المشكالت حل من تنتج التي التغيرات اي) لممالحظة القابمة والتغيرات,  الرسمي التربوي
:  ىو المعرفي التسمسل وىذا الطمبة تعمم في حصل الذي التغير حجم وقياس لمالحظة اختباراتيم تصميم ضوئيا

 : لتسمسميا وفقا المعرفية االىداف

  التحميل -4                                    المعرفة  -6

  التركيب -5                                       التفيم -2

  التقويم -6                                التطبيق     -3

 الطريقة بنقس المعمومات واسترجاع لتذكر ةمعميتال العمميات عمى المعرفية االىداف تؤكد:  المعرفة -6
,  مصطمحات,  رموز,  الرياضية المعمومات يتذكروا ان الطالب من ونريد.  تقريبا بيا قدمت التي

,  القسمة,  الضرب,  الطرح,  الجمع رموز,  يتذكروا ان منيم ونتوقع,  مبادئ,  ميارات,  حقائق
 القسمة,  الضرب,  الطرح,  الجمع حقائق وتذكر,  النسبية,  الطبيعية االعداد تعريف مثل,  التعاريف

 النسبية االعداد عمى العمميات اجراء كيفية وايتذكر  ان عمييم كما,  المطموبة القسمة خطوات وتذكر, 
 والقواعد المبادئ يتذكروا وان,  عمييا يتعرفون التي اليندسية المفاىيم,  والعشرية االعتيادية بشكميا
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 نق

 بيا تبدأ التي االفعال ومن المعرفي المستوى ىذا في تقع( تذكر)  بالمعرفة يتعمق ما فكل.  اليندسية
  يعرف,  يتذكر:  أن: المستوى ىذا ضمن اليدفية العبارة

 الفكرة من االستفادة التمميذ استطاع فاذا.  لمتالميذ بالنسبة لمفيم مستوى ادنى ىو التفيم:  التفهم -2
 ان.  الفكرة تمك تفيم انو عنو القول فيمكن المباشرة تطبيقاتيا اجرى ام المباشر وبشكميا الرياضية

 في لمفيم الفرعية الفصول من واحد وبالعكس رياضية رموز الى المشكالت او المفظية العبارات ترجمة
 حاصل تساوي المستطيل مساحة ان)  ترجمة التمميذ استطاع اذا المثال سبيل فعمى.  الرياضيات

 ان اعتبار عمى(  ع×  ل=  مس)  الى(  بعديو طول ضرب

 ترجمة استطاع عنو القول فيمكن(  المستطيل عرض=  ع( , ) المستطيل طول=  ل( , )  مساحة= مس) 
)  ىو التفيم لمستوى الثاني الفرع الفصل اما( .  رمزية)  صيغة الى المفظية صيغتو من المستطيل مساحة قانون

 عندما فمثال.  الرياضية لممعرفة جديدة نظر وجيات التمميذ من المطموب يكون الفصل ىذا وفي(  التفسير
=  ل ان:  االتي يكتشف انو عميو( ع×  ل= مس)  ان الى المستطيل مساحة قانون ترجمة التمميذ استطاع

 مساحة قانون(  تفسير) استطاع انو التمميذ عن القول فيمكن بذلك القيام استطاع فاذا ل/مس=  ع او ع/مس
 الصيغة او الثالث الفرع اما بالمستطيل الخاصة لمعالقة(  تفسير) جديدة صيغ تبني طريق عن المستطيل

( االستكمال) االتجاه في باالستمرار التنبؤ عمى القدرة فاالستكمال(  االستكمال) فيو المستوى ليذا الثالثة الفرعية
  التمميذ استطاع فاذا المعرفية التربوية االىداف في ميم جانب وىو

 تصبح العالقة فان(  ع=  ل عندما)  فيقول( ع× ل= مس)  المستطيل مساحة قانون في االتي اكتشاف

(  المربع مساحة قانون)  تسمى جديدة قاعدة الى صليتو  بذلك وىو(  مساحة وحدة 2ل=  ل× ل=  مس)  
  ان الى يتوصل ايضا ومنيا

 . استكمال,  تفسير,  ترجمة:  ىي فرعية مستويات ثالثة في يقع التفيم فان عميو( .  طول وحدة √مس=  ل) 

 بانتقاء الطالب قيام فعند.  سميمة بطريقة واستخدامو رياضي تجديد تقديم الطالب يستطيع :التطبيق -3
 بتطبيق الرياضية المادة مع يتعامل بانو ذلك عند القول يمكن سميمة بطريقة وتقديمة رياضي تجديد
 الدائرة مساحة قانون وكذلك المستطيل مساحة قانون الطالب  يعمم فعندما.  لقواعدىا(  اخر)  جديد
  الظاىر الشكل من يستطيع فانو

 

 ل

 ع
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 عرضو,  ل المستطيل طول:  االتي الرمزي التعبير طريق عن والدائرة المستطيل بين المحددة المساحة ايجاد 
 تجديد تمثل. 2نق ط – ع ×ل=  مس:  فان( مس) المطموبة المحددة المساحة( , نق) الدائرة قطر نصف,  ع

 ىكذا ويستخدم,  عنو ويعبر ويصف يشتق ان استطاع تمميذا ان نجد وعندما.  مساحة ىكذا يجاد ال رياضي
 عمى منيا اخرى كثيرة امثمة ولدينا( . التطبيق) وىو اال الثالث المعرفي المستوى الى انتقل قد يكون فانو تجديد
 الخ.... اليندسية الموضوعات,  االحصاء,  التناسب و النسبة

 وجد االجزاء بين العالقات وايجاد,  اجزائيا الى المادة تجزئة مع معرفي كمستوى التحميل يتعامل:  التحميل -2
 االمثمة ومن.  المبادئ تنظيمات تحميل,  العالقات تحميل,  العناصر تحميل:  ىي التحميل من انواع ثالثةبموم 
 فعندما( ,  االضالع متساوي مثمث زاوية قياس جدن كيف)  لمسؤال تمميذ يتعرض فعندما:  العناصر تحميل عمى

 المتساوي المثمث زوايا قياسات كانت ولما( 681) يساوي المثمث زوايا قياسات مجموع كانت لما القول يستطيع
 استطاع التمميذ ان ىنا نالحظ...... زواياه من زاوية كل قياس ايجاد نستطيع فأننا( بالقياس ةمتساوي االضالع

 .  المطروح لمسؤال جابة ال يؤدي بما السؤال(  عناصر)  يحمل اي

 بفكر االجابة ويتناول( .  ط الثابتة النسبة فكرة)  الى لمتوصل التمميذ يتعرض فعندما:  العالقات لتحميل وكمثال
 الى التوصل الى يقوده تفكيره فان....  القطر طول بين والعالقة الدائرة محيط قياس معرفة طريق عن تحميمي
 تحميل)  نمط من تحميميا تفكيرا يفكر التمميذ بان الحالة ىذه في القول يمكن المعروفة بقيمتيا الثابتة النسبة

 ( .  العالقات

 مثال البيانية الدائرة بطريقة المئوية النسبة عن التعبير التمميذ يستطيع عندما:  المبادئ تنظيم تحميل عمى وكمثال
 تالميذ%  , 21 الثاني الصف وتالميذ% ,  21 نسبة فييا االول تالميذ تشكل صفوف ستة فييا مدرسة: 

 % 65 الثالث الصف

 مجموع ان يعمم وىو%  65 السادس وتالميذ% ,  65 الخامس الصف وتالميذ% ,  65 الرابع الصف وتالميذ
 يفكر انو القول نستطيع(  دائرية قطاعات)  شكل الى النسب ىذه وينقل.....  361 يساوي الدائرة زوايا قياسات
 لمستوى نكتب ىنا لكننا....  المختمفة الدراسة لمستويات كثيرة واالمثمة( ..  المبادئ تنظيمات تحميل)  بمستوى
 .  االساسي التعميم

 لسموك ييئ البند ىذا في.  نظام او تركيب لتكوين العناصر توفيق عمى القدرة ىو التركيب : التركيب -2
 ويتضمن.  تركيبو تم الذي لمناتج وفقا تركيبات انتاج رياضية نظريات تكوين مثل انشطة ويتضمن ابتكاري
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 ع

 ق

 يصبح مستطيل  بعد النقطة 

 واشتقاق,  االنشطة من فئة او خطة وتنمية,  وحيد كتابي او شفيي اتصال انتاج:  ىي جزئية فصول ثالثة
 .  المجردة العالقات من فئة

= 66,  5+4=9,  3+4= 7,   2+3= 5فمثاًل : النتاج اتصال شفيي : نالحظ ان االعداد الفردية مثل : 
6+5   

فيم يمكن استنتاجو ) ان العدد الفردي يتكون من حاصل جمع عددين احدىما فردي و   66+611= 666
 االخر زوجي . 

لتنمية خطة او منو  من االنشطة كمثال عمى ذلك : عمميًا لو قام الطالب برسم عدد من الدوائر  اما
المختمفة في قياس نصف قطرىا ) مختمف بفتحة الفرجال  الذي يستخدمو في الرسم ( و قام الطالب بحساب 

قسمة محيط كل دائرة محيط كل من ىذه الدوائر بواسطة اخيط رفيع يدورة عمى كل دائرة , و بعد ان قام ب
 عمى طول قطرىا ) نصف الطول فتحة الفرجال ( 

فإلى ماذا سيوصل ... سيوصل في حل في كل حالة الى حاصل القسمة الذي يحصل عمية و يساوي 
النسبة التقريبية )ط( اما كمثال عمى اشتقاق فئة من العالقات المجردة : فبعد ان يتوصل الطالب الى انو 

ساوي حاصل ضرب طول بعدية ) مس = ل ع ( فانو بواسطة ىذه العالقة يستطيع ان مساحة المستطيل ت
 يتوصل الى قاعدة لحساب مساحة متوازي االضالع 

 القاعدة                                                                        

 

  

ع ( Xوبذلك بيا تكون مساحة متوازي االضالع تساويي حاصل ضرب طول االرتفاع في القاعدة ) س = ق
 وىذه تقودنا الى مساحة المثمث 

 عن طريق استخدام 

 ع ×القاعدة : مساحة متوازي االضالع = ق 

 القطر تقسيم الى مثمثين متطابقين اي انو 

 ع    االرتفاع 

مساحة        =    
𝟏

𝟐
 ق ع   
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التقويم ىو عمل احكام عن تقييم االفكار و االبتكارات و الطرق و ىو اعمى مستوى من  -التقويم : -6
 –التفيم  –مستويات االىداف التدريسية االىداف التربوية النو يتضمن كل المستويات التي سبقتو ) المعرفة 

يب (  مفيوم يتضمن و يقود الى فيم افضل و تطبيقات جديدة , و طرق سيتضمن الترك –التحميل  –التطبيق 
التحميل و التركيب , و الحكم في التقويم يكونو في ضوء دليل داخمي و الحكم في ضوء دليل خارجي فالحكم 
 عمى برىان معين في الرياضيات من حيث دقتو منطقيتو , اتساقو  وضوحو يكونو في ضوء دليل داخمي , و

عند الحكم عمى نظريات في الرياضيات و اسياميا في بنية الرياضيات فيكون الحكم في ضوء دليل خارجي . 
فمثاًل ) دقة البرىان لنظرية في اليندسة االقميدية المستوية ... يكون الحكم في دليل داخمي ( . اما ) وضع ىذه 

كم في ضوء دليل خارجي ( و السؤال ىل النظرية بالنسبة النماط اخرى في ضوء ىندسات اخرى فيكون الح
يتفق ىذا المستوى و مستوى النضج في مرحمة التعميم االساس) االبتدائية ( و ىل يمكن ان نجد في منيج 
المدرسي مادة  رياضية ترتقي الى ىذا المستوى العقمي ... الجواب نعم ان ىذا المستوى يمكن ان نجدة نتعامل 

في مادة الرياضيات حصرًا انو ليس سياًل , لكننا   ال نستطيع  النفي عن  معو في مرحمة التعميم االساس
امكانية العامل معو و خصوصًا في بعض تناول و تمثيل البيانات االحصائية و تناوليا باكثر اسموب و تحميل 

ندما يقوم و تمثيل ىذه البيانات و من ثم تدريب التالميذ عمى اجراء عمميات تقويم تتفق  مع قدراتيم . و ع
التمميذ باكتشاف اكثر من خالل من حاًل لبعض مسائل النسبة و التناسب و التعميق عمى النتائج التي تحقق 

 عمييا فضاًل  قيامة  فيقوم طرق الحل المعتمدة .

االىداف الوجدانية : ربما ينظر الى االىداف الوجدانية نظرة اقل اىمية من النظرة الى االىداف المعرفية   -ب
كون االىداف المعرفية اكثر سيولة في طريق قياسيا و مالحظتيا من االىداف الوجدانية مثل ) انو يقرر  و

الطالب قيميم كأعضاء في المجتمع ..(   فيو ىدف صعب مالحظتو و قياسو . اال ان ىذا لم يثنى التربويين 
ن ىذه المحاوالت محاولة ) كراثيول العادة صياغو ىكذا اىداف و ايجاد تسمسل منطقي لالىداف الوجدانية و م

 ( لتصنيف االىداف التربوية الوجدانية ووضعيا في نظام مرتب و ىي : 

 االستقبال و ويتضمن  -6
 الوعي  - أ

 الرغبة في االستقبال  - ب
 ضبط االلنتباه   - ت

 االستجابة   -2
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 قبول االستجابة  - أ
 الرغبة في االستجابة  - ب
 الرضا عن االستجابة  - ت

 

 الحكم القيمي ) الحكم في ضوء قيمة (   -3
 تقبل قيم معينة  - أ

 تفضيل قيمة معينة عن قيمة اخرى  - ب
 االعتقاد الراسخ بقيمة معينة  - ت

 
 التنظيم القيمي  -4

 تكوين مفيوم لقيمة معينو  - أ
 تكوين نظام القيم  - ب

 التميز بقيمة او مجموعة من القيم  -5
 تكوين مجموعات عامو من القيم  - أ

 ئة من القيم التميز في ضوء ىذه الف - ب

 من االمثمة عمى االهداف الوجدانية

 ي (عو ) ان يتعرف الطالب عمى اثر العمم والعمماء عمى تطور  الرياضيات  -االتسقبال :

  )رغبة في االستقبال(      صف الطالب اىمية تعمم االعداد الطبيعي ان ي

 )ضبط االنتباه(    المشكالتتفضيل الطالب الحدى الطريقتين من طرق حل 

 )قبول االستجابة(    قبول الطالب الدخول الى حصص الرياضيات طوعاً  -االستجابة :

 )رغبة في االستجابة(     ضياتامشاركة التالميذ في التفاعل الصفي في الري

 )رضا عن االستجابة(    الرياضياتقيام الطالب في دراسة ورقة العمل الموزعو من قبل معمم 
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 (تقبل قيمة معينة  )    ادراك التمميذ اىمية تعمم العمميات الحسابية . -: ميالحكم القي

 (تفضيل قيمة معينة عمى قيمة اخرى)تفضيل التمميذ عمى اجراء العميمة الحسابية يدويا وليس بواسطة الحاسبة . 
 (رضا عن االستجابة )    بو .العتناء طر معين واساستخدام مسطرة في رسم ال

 (تكوين مفيوم لقيمة معينة ). ية طاعات الدائر قاستخدام االشرطة البيانية بدل ال -القيمي :التنظيم 
 (تكوين نضام لمقيم ).  دراسة النظم البدييية في اليندسة  التدرج في

 التميز بقيمة او مجموعه قيم 

 (مجموعو عامة من القيمتكوين )   الفرق بين اليندسة المستوية )البعدين( وىندسة الفضاء )ثالث ابعاد( 

 (التميز في ضوء ىذه القيم)   العام ولنسبة المئوية في مفيوم الخاص والتناسب . كمفيوم تميز بين النسبة 

( في جانبيا االول الميارة السرعة تكوين الميارات الرياضية )الدقة و  -حركية )المهارية( :النفس / االهداف  ـج
ولسرعو في  ة النسبيية جراء عمميات عمى االعداد الطبيعالسرعو والدقة في افي اجراء العمميات الرياضية مثل 

حمول مناسبة ليا وتنفيذىا اما في جانبيا الثاني بايجاد تعامل مع المشكالت الرياضية ووضع الخطط الخاصة 
لتمثيل ندسية المختمفة وعمل حسابات والنماذج وايال الكفتكون عمى استخدام االدوات واالت في رسم االش

ا الى منياالحصائئي لمبيانات االحصائية ثم وضع اكثر من تصنيف خاص في الميارات الحركية تتطرق 
 تصنيف مسموح في سبع مراحل وىي

عندما يطمب المعمم من  اثاراتيا ويتجال ذالك ديل االعضاء الحس بعغوفيو يتم تش ادنى مستوى : االدراك. اوال 
التمميذ مثال رسم دائرة باستخدام الفرجال ويقوم التمميذ بفتح المحفضة االدوات اليندسية واختيار الفرجال 

 الستخدامو . 

لمبدء بالقيام بالسموك الحركي وفي مثالنا  اً ستعدادا عقميال وجسميا وانفعالييضير المتعمم ا -: التهيؤثانيا .
 الفرجال وتثبيت القمم فيو ووضع ورقة امامو . بعد مسك -السابق :

يتوقع من المتعمم ان يكون قادرا عمى ان يحاول القيام بسموك الحركي المرغوب  -ثالثا .  االستجابة الموجهة :
التمميذ معممو كيف رسم الدائرة  ظو ففي مثالنا السابق وبعد ان الحكأن يعيد تجربة مصنع  .او قادرا عمى تقميده 

 بعد تثبت الفرجال عمى الورقة واختيار فتحة مناسبة وتدوير الفرجال
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ميارات الحركية التي ال تتصف بالتعقيد اليكون المتعمم قادرا عمى القيام بيتوقع ان  -:و التصويب رابعا . االلية 
ون قد تعثر في رسم الدائرة اوال باستخدام الفرجال ي بالنسبة لو ففي مثالنا السابق بعد ان يكدوكائنيا شيء عا

 ونجح لمرة بعدىا ونجح مرة اخرا ونجاحات فرجال مختمفة يكون قد اعتاد عمى رسم الدائرة باستخدام الفرجال

يتوقع ان يكون قادرا عمى انجاز الحركات المعقدة نسبيا بدرجة عالية  -خامسا . االستجابة العقمية المعقدة :
ميذ بعد اعتماد عمى رسم الدائرة ان يستخدم ىذا التعويد في رسم مففي مثالنا السابق يستطيع التمن الضبط 

 ال معقدة )زخرفة( الدائرة واحد من مكونات ىذه الرسومكاش

يتوقع من  التمميذ ان يكون قادرا عمى اعادة تشكيل السموك الحركي لما يتناسب  -:  و التكيف الموائمةسادسا .
المستجدة التي تتطمب دقة اعمى وفي حالة مثالنا السابق اعادة رسم ومناقشة رسوم احدى مكوناتيا مع االوضاع 

 ل بما يكون اكثر ابداعا كالدائرة والش

 -يتوقع من المتعمم ان يطور سموكو حركيا يشير الى انو وصل الى درجة الى االبداع : : سابعا . االصالة
ل جديدة تحمل فكر جديد )اصيل( وتخطيطات جديدة باستخدام الفرجال وفكره كاعندما يقوم التمميذ برسم اش

 الدائر ... الى اخره

 اتجاهات حديثة في اهداف تدريس الرياضيات المدرسية 

شيد العقود االخيرة العشرين والعقد االول من القرن الحادي والعشرين تطورات ممحوضة في تدريس الرياضيات  
م دول العالم وبشكل مستمر واستيدفت ىذه التطورات ظالمختمفة . جرا ذالك في مع المدرسية في مستوايتيا

تدريس الرياضيات او توخا مناىج  ىا من ق بيا في االىداف التي تتوخااصالح مناىج الرياضيات سواء ما يتعم
الدول الى طرح السؤالين : االول ما  الرياضيات او طرق تدريسيا فضال عن اساليب التقويم والقياس قاد ذالك

ي ماىي الموضوعات والمعمومات ميارات واالتجاىات ىي االىداف التي تتواخاىا من تدريس الرياضيات والثان
ان تكونيا لدى الطمبة في مستوى وفي كل مرحمة دراسة . ومن الطبيعي ان تكون الجابة عمى ىذين  تي تريدال

رة مستقبمية لكل بو ومن بين االتجاىات التي يمكن ظاعيو واتقصادية وثقافية بنالسؤالين عمى وفق معطيات اجتم
 ميم االىداف نذكر كاالتي عتسجمييا في ت

 أ / مطالب متزايدة لتدريس الرياضيات ذات فائدة لمفرد والمجتمع

 ب / مسؤلية متزادية لتحقيق احتياجات االغمبية
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 ج / انتقال االولية من التعميم الى المتعمم

 مع الفعاليات الرياضية وليس مع نتائجيا فقط متزايد د / تاكيد 

 ىـ / مسؤلية متزايدة نحو تحقيق االىداف العاطفية او الوجدانية

 

مطمب متزايد نحو تدريس الرياضيات ذات فائدة لمفرد و المجتمع : اتسعت استخدامات الرياضيات و اتسع 
نطاقيا و لم تعد قاصرة عمى دراسة ) الحساب و اليندسة فقط ( بحيث اصبحت جزءًا ميمًا من حياة الفرد و 

 ت اتجاىاتو عمى : تطوير . داخل و خارج المؤسسة التربوية , و قد اكد مؤتمر من بين ما اكد

 تمكين الطالب من ربط معموماتو و مياراتو بمحيطو  و من ثم استخدام اسموبو الخاص لألبداع و التجديد  .6
 مقدرة الطالب و في حياتو اليومية عمى استخدام و تفسير الجداول و المخططات البيانية .  .2
فكير المختمفة ) تفكير بنيوي  , اكتساب مقدرة الطالب عمى التصدي لمحاالت التي تستدعي انماط الت .3

 تفكير استقرائي , برىنة نظرية ... الخ ( 
تمكين الطالب من بناء نماذج لحاالت من محيطو  الحقيقي و تقود الى حمول مسائل عممية تفيد في  .4

 التطبيقات اليومية  و تساعده الى التنبؤ . 

مطمب متزايد نحو تخطيط و تنفيذ تدريس رياضيات تحقق مطالب و احتياجات الغمبيو  من الطمبة   -ب
عن طريق اعتماد و تطبيق رياضيات ذات فائدة ليس لمجرد المزيد من الدراسات لفئة معينة من الطمبة و 

ج الرياضيات مقتصر عمى انما لمغالبية العظمى من المتعممين و االبتعاد و فبعض الشيء عن القول بان مني
امثمة مختارة من الطمبة من خالل قابميتيم الفطرية , و ان وجية نظر الجديدة لمرياضيات المدرسية ) 
رياضيات لمغالبية ( مقبولة لدى الجميع و في متناول الجميع و موضوعات اكثر تنوعًا و تراعي الفروق 

 الفردية .

عميم : التعميم مجيود شخص محورة المعمم القائم عمى العممية التعميم ,, انتقال االولوية من العميم الى الت -جـ 
اما التعمم فيو مجيود شخص و نشاط ذاتي يصدر عن المتعمم نفسة بإرشاد و توجيو  المعمم . فاالتجاه 

يات الجديد ىو االنتقال من عممية العميم المبنية عمى انقاء المادة , نوع النشاط , و طبيعة و اجراء العمم
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فانو يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار ان المتعممون يتعممون من خالل  اما االنالرياضيات محورىا المعمم , 
 تفكيرىم و تقود بالتالي الى ان الطالب اصبح المحور الرئيسي لمعممية .

التاكيد  فانو يجرياالولى   المرحمة فيتأكيد تزايد عمى الفعاليات الرياضية و ليس عمى نتائجيا فقط :  -د
عمى االىداف من نوع : تعميم التمارين و المبرىنات عن نظرة كثب العادة المظبوطة لمبراىين , تعميم انماط 
قياسية لحل المسائل , الداء السريع و الصحيح الساليب قياسية اما االن نجري التاكيد عمى  , اكتساب 

اضيات كما تظير بقدرتو عمى ضرب االمثمة و المفاىيم الرياضية و عالقتيا بالبيئة , فيم المتعمم لمري
توضيح المفاىيم , قدرة المتعمم عن التنظيم التعميم و عمل تمثيالت القدرة عمى البرىان , قدره المتعمم عمى 

 التفكير االستقرائي بحل المشاكل كحركة تحفيزية .

دريس الرياضيات الواقع انو ىذه اظيار  اىمية دور االىداف الوجدانية او العاطفية )        (  في ت -ىـ 
 االىداف ىي عناصر مشتركة في االىداف العامو التي نتوخاىا من تدريس الرياضيات التي بعضًا منيا .

 زيادة اىتمام الطمبة بدراسة الرياضيات كل حسب قابميتو . -6
 اعطاء الطمبة فرص كافية لتقدير القيم الجمالية في الرياضيات . -2
 بقيمة العمل الجماعي كما ىو حالة في حل المسائل .زيادة اىتمام الطمبة  -3
زيادة  دافعية المتعمم نحو تعمم  الرياضيات و خصوصًا بعد االرتياح النفسي الذي يتحقق عند الطالب  -4

بعد انو يكون قد تغمب عمى مشكمة رياضية و ضعت في موضوع تحدي و حقق نجاحيا في ايجاد حاًل 
 ليا .
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