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وتنسيقها)الحمزوني والمتمركز( ومقارنتها بكتب اساليب عرض الموضوعات الرياضية    -3
 الرياضات

-المستخدمة في المرحمة االبتدائية:  

يعد اسموب عرض اي موضوع وكيفية تنسيق ذلك العرض من االمور الميمة.ويساعد اسموب العرض وتنسيقو 
ي عند عدم عرض الى تقريب المفاىيم ويحقق فيما افضل عند اختيار الطريق الجيد المدروس وبخالف ذلك ا

الموضوع وتنسيقو بطريقة تتفق وقدرات الطمبة والبنية الرياضية فأننا نتوقع ان ىناك عجزا في تحقيق االىداف قد 
 يحدث ومن اكثر االساليب المتبعة في عرض وتنسيق الموضوعات في الرياضيات ىناك اسموبان:

   Concentric Approachاالسموب المتمركز:  (1
 Spiral Approachاالسموب الحمزوني:  (2
 

   Concentric Approachاالسموب المتمركز :  (1
في االسموب المتمركز تقديم الموضوعات في الرياضيات مرة واحدة وبمستوى واحد )وفي بعض االحيان  يجري

 حتى في مرحمة واحدة(.ولكن بدرجات متفاوتو بالعمق. 

االعداد الطبيعية في المرحمة االبتدائية، يبدا بتعميم فكرة المجموعة،  فمو اخذنا عمى سبيل المثال موضوع تعميم
(،عن طريق مجموعة االعداد المتكافئة تقرن برقم مثل 9، ... 2،  1،  0ينتقل بعدىا تعميم االرقام من ) 

 (3)المجموعات المتكافئة بثالث عناصر تقرن بالرقم 

 ( 9ينتقل بعدىا االعداد االكبر من )  

 المكانية لمعدد( ةريق )مفيوم القيمعن ط

 تعميم االعداد وىكذا يجري التدرج في

 لحد مرتبة الماليين )قراءة االعداد وكتابتيا(
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 ،والتي مخططاتيا: القسمة الضرب، وبالطريقة نفسيا يجري التعميم عممية الجمع ،الطرح،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمع مفهوم 

عن طريق اتحاد 

 مجموعتين

طرح عددين 

عن طريق اخذ 

 مجموعة جزئية
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 ان مايتميز بو ىذا االسموب:

في كثير من االحيان عدم امكانية طرح الموضوع عمى مستوى حصة دراسية واحدة او حتى عام دراسي  -1
االمثمة السابقة ) العمميات عمى االعداد( اليمكن  واحد،ولكن يمكن االنتقال عمى مستوى تدريجي نالحظ،

 تقديم الموضوعات في المرحمة االبتدائية عمى مستوى سنة دراسية واحدة لممرحمة االبتدائية. 
 ئق تدريس الرياضيات( لمطمبة المعممين في التدريب. كن تقديم ىذا الموضوع في مادة )طرالكن يم

 
مع  يمكن تقديمو في المرحمة االبتدائية عمى مجموعة االعداد تقديم الموضوع  بدرجات متفاوتو فالج -2

الطبيعية والدرجة االعمى : عمى مجموعة االعداد الصحيحة وبمرحمة اعمى، عمى مجموعة االعداد النسبية 
 .قية وحتى مجموعة االعداد المركبة ، ومن ثم عمى مجموعة االعداد الحقي

 
 Spiral Approachاالسموب الحمزوني :  (2
ري في ىذا االسموب تقسيم كل موضوع من الموضوعات الرياضية الى اقسام عدة ويتميز كل قسم بأنو يقدم يج

جزء من الموضوع ويجري تقديم االعمق عمى تقدمنا في تقديم الموضوع وىكذا تتابع الموضوعات الفرعية اما 
يم موضوع اخر ويتتابع ايضا الموضوعا االخرى فيجري بعد عرض وحدة او اكثر من موضوع اخر، ويمييا تقد

( ثم نتوقع ونبدأ 5-1نبدأ بتقديم فكرة المجموعة في الصف االول االبتدائي ، بعدىا تقديم االرقام من ) -فمثال :
( ونعود الى فكرة مفيوم 10-6،...( ثم نتوقع ونستمر بتقديم االرقام من )2+2، 1+2بتعميم مفيوم الجمع )

 الجمع...

( ثم نتفوق ونتناول )مفيوم الطرح(... وىكذا التوالي ونقدم 20-11تعميم االعداد ) ونتسمر في وحدة اخرى 
 الموضوعات في الرياضيات والمخطط االتي يسيل فكرة الموضوع.
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 ان االتجاىات الحديثة في بناء مناىج الرياضيات تعتمد ىذا االتجاه لميزاتو االتيو:

التواصل في تقديم الموضوع الواحد ألطول مدة زمنية وألكثر من مرحمة مثل االعداد الطبيعية واالعداد  -1
النسبية في االبتدايئة، االعداد الصحيحة واالستمرار في النسب في المتوسطة ومدخل الى االعداد الحقيقة ، 

ىيم وانشاءات اليندسية او عند تدريس يضاف الييا االعداد المعقدة في االعدادية...وىكذا اذا اخذنا المفا
 االحصاء.

 تقديم الموضوع الواحد باعماق مختمفة بحيث تكون الموضوعات السابقة تمييد لمدخول لعمق جديد. -2
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 المراجع 

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

 اهداف و طرق التدريس . –يات , الرياض 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

المشكالت في , استخدام نموذجي فان هل و حل  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

لكتب المدرسية في , تقيم ا 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

 تدريسها .

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

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

 المدرسي . 

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

 طرق تدريس الرياضيات .

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

 طرق تدريس الرياضيات .

 , طرق تدريس الرياضيات1696غيرة ,المغيرة , عبدهللا بن عثمان الم (14

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

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

 للصف الثالث االبتدائي.

 ., طرق تدريس الرياضيات1662وزارة التربية العراقية ,  (19

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19

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

 الهندسة(

 


