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 -:الرٌاضٌة الموضوعات وتنسٌق عرض فً الحدٌثة االتجاهات -4

 : منها بعضا تدرج ظهرت التً الحدٌثة االتجاهات  من

 .موحدة كٌانات انها على الرٌاضٌات الى النظر -1

 .الرٌاضٌة بالمهارات االهتمام الى اضافة الرٌاضٌة بالمفاهٌم االهتمام -2

 .متجددة مادة انها على الرٌاضٌات اعتبار -3

 اٌجابٌة اتجاهات وتكون الطلبة تحفز بطرٌقة الرٌاضٌة الموضوعات وتنسٌق عرض -4

 .منها واالستفادة وتذوقها الرٌاضٌات نحو

 العرض او المحاضرات طرٌقة من ٌقلل  الرٌاضٌة الموضوعات وتنسٌق عرض -5

 .السائدتٌن المباشر

 

 : لالتً وفقا النقاط هذه من كل تناول وسٌجري

 نظرة الرٌاضٌات الى الغالبة النظرة موحدة، كٌانات انها على الرٌاضٌات الى النظر -1

 .....( . ، مثلثات ، هندسة جبر، ، حساب) منفصلة

 ،( التطبٌق) الدالة ، العالقة ، المفاهٌم ف متوحد طابع ذات مناهج انها الحدٌثة النظرة اما

 تظهر بحٌث مبكرة بطرٌقة تقدم فالمفاهٌم متسلسل، بنائً طابع ذات مفاهٌم كلها ، الزمرة

 .موحد كٌان الرٌاضٌات ان

 فً الحدٌثة االتجاهات: بالمهارات االهتمام الى اضافه الرٌاضٌه بالمفاهٌم االهتمام -2

 االهتمام فقط ولٌس( الرٌاضً المفهوم) تعلم على الطلبة على التأكٌد الرٌاضٌات تدرٌس

 ٌسبق الضرب او الطرح او الجمع مفهوم فتعلٌم ، المفاهٌم حساب على المهارات بتنمٌة

 فً الٌه ذهبنا ما مع ٌتفق وهذا العملٌات هذه اجراء فً التالمٌذ لدى المهارات تنمٌه عملٌة

 على الرٌاضٌات اظهار الى التلمٌذ ٌساعد الرٌاضً للمفهوم التلمٌذ تعلم كون االولى الخطوة

 .موحد كٌان انها

 النمو، ومستمرة متجددة مادة الرٌاضٌات: متجددة مادة انها على الرٌاضٌات اعتبار  -3

 التقلٌدي فاالسلوب معها والتعامل صنعها فً ٌسهم ان فً الطالب ٌستطٌع مفتوح وموضوع

 ٌنضرون هؤالء اخذ بل ، المناهج واضعً لدى مقبوال ٌعد لم الرٌاضٌات منهج مع للتعامل

 مباشرا تقدٌما للطلبة مفهوم نقدم ان فبدل متجددة مادة انها على الرٌاضٌات مادة الى

 مواقف الى الطالب تعرٌض الطرٌق عن بنفسه المفهوم بأكتشاف قٌامه على الطالب نساعد
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 نعلمه بل مباشرة( 5=2+3) للتلمٌذ نقول فال المفهوم، ذلك اكتشاف على تساعده مختلفة

 انه على ، االتحاد مجموعة وتكوٌن(  المجموعات اتحاد) فكرة من( ورمزه الجمع) عملٌة

 . مجموعتٌن اتحاد مجموعة عناصر عدد ٌمثل( الجمع ناتج)

 ناتج ،وان مجموعة من جزئٌة مجموعه اخذ طرٌق عن الطرح عملٌة تعلٌم الى ذلك ٌقود

 والطرح الجمع عملٌتٌن ربط خالل من وٌتوصل الباقٌة المجموعة عناصر عدد ٌمثل الطرح

 (.منه المطروح=  المطروح+  الطرح ناتج)  االتً على

 عدد فً المتساوٌة المتكافئة المجموعات من عدد اتحاد) انه على الضرب عملٌة نقدم وهكذا

 (.متكرر جمع عملٌة هو الضرب انه الى ذلك ٌقود عناصرها

 .وهكذا(،،، 4*3) ب عنها ٌعبر( 3+3+3+3) -: انه الى ذلك ٌقود

 

 الموضوعات فتقدٌم الطلبة تحفز بطرٌقة الرٌاضٌة الموضوعات وتنسٌق عرض -4

 فً تقدٌمها عن وبعٌدا المادٌة الموجودات طرٌق وعن اللعب بطرٌقة لالطفال الرٌاضٌة

 الرٌاضٌة المفاهٌم تعلٌم على وٌساعدهم الطلبة ٌحفز ، المجردات طرٌق عن اولها

 نحو االٌجابٌة اتجاهاتهم وتنمً الطلبة تحفز المشوقة الطرق او فاللعب ، المستهدفة

 الدرجات على فقط تركز التً الرٌاضٌات لمناهج التقلٌدٌة للنظرة خالفا وتذوقها الرٌاضٌات

 .الرٌاضٌات نحو الطلبة حفز فً الوحٌد االتجاه وتعتبره والرسوب والنجاح

 من التقلٌل الى ٌؤدي بشكل الرٌاضٌة الموضوعات وعرض تنسٌق على العمل -5

 الرٌاضٌات مناهج فً السائدة الطرٌق ان اذ العرض، طرٌق او المحاضرات طرٌقة استخدام

 التقلٌدٌة الدراسٌة وصفوف المناهج من كثٌر فً المباشر العرض او المحاضرة طرٌقة هً

 سلبٌون متلقون فهم الطلبة اما المدرس مسؤولٌة على مباشر بشكل تقع طرائق وهً

 اما. محفزا وغٌر محدودا ٌكون المحاضرة او المباشر للعرض تواصلهم الن نحوها،

 التعلٌم عملٌة فً المعلم تحمل مثلما كبٌرة مسؤولٌة الطالب تحمل فهً الحدٌثة االتجاهات

 المعلم، وتوجٌه المشاركة مع والعالقات المفاهٌم اكتشاف الى الطالب تدفع فهً ، والتعلم

 خلٌة الى المحاضرة قاعه ٌحول الصفً التفاعل فً للمشاركة الطالب دفع عملٌة وان

 .التعلٌم عملٌة وقع رفع فً ٌسهم تفاعلٌة
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 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

 االبتدائي . في التعليم

 , 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 ( .

, اتجاهات العالمية المهاصرة في مناهج العلوم و  2212, زيكون , 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  1696ليمان  , فردريك بل , ترجمة محمد امين المفتي و  ممدوح محمد س (12

 طرق تدريس الرياضيات .

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

 طرق تدريس الرياضيات .

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

 رياضيات الحديثة ., دليل المعلم في تدريس كتب ال1691وزارة التربية العراقية ,  (15

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

 للصف الثالث االبتدائي.

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

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19

ي تعليم الرياضيات ) تدريس , دراسات ف1699اليونسكو, روبرت موريس اليونسكو,  (16

 الهندسة(

 


