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 :وعالجها االبتدائٌة المرحلة فً الرٌاضٌات تعلٌم مشكالت لبعض عالجٌة اسالٌب -6

 الدولٌة المستوٌات على ومنها منها محلً مستوى على التربوٌة واللقاءات المؤتمرات كثرة

 تعلٌم مستوى رفع بقصد الرٌاضٌات تعلٌم مشكالت بعض معالجة الى هدفت التً المختلفه

 .االن علٌه هو مما اعلى مستوٌات الى ورفعه وتطوٌره وتحسٌنه المادة هذه

 بعض والتً بالمناقشه جدٌرة انها نعتقد التً االسالٌب هذه من بعض نسجل ٌأتً وفٌما

 تتصف ومنها( الرٌاضٌات غٌر اخرى تخصصات الى تبتعد) بالعمومٌة تتصف منها

 :االتً ونتناول الرٌاضٌات تعلٌم وخصوصٌة بالخصوصٌة

 .المدرسٌه البٌئه تطوٌر -1

 .التعلٌم مستلزمات توفٌر -2

 .الخدمة واثناء الخدمة قبل المعلم اعداد -3

 .والعائلة المدرسة بٌن العالقة تنمٌة -4

 .المدرسً الرٌاضٌات بكتاب االهتمام دوام -5

 .المعلم دلٌل كتاب توفٌر -6

 .التعلم الى التعلٌم من بالتعلٌم االنتقال -7

 

 :منها كل بأختصار بتوضٌح نتناول ٌأتً وفٌما

 داخل الطلبة وكثافة كبناٌة، المدرسة بٌئه ان معلومة:  المدرسٌة البٌئة تطوٌر (1

 . الواحدة البناٌة فً االزدواج عن االبتعاد التهوٌة، الصف، داخل واالنارة الصف،

 لبقٌة وانما للرٌاضٌات فقط لٌس افضل تعلم وتحقق تساعد ان شأنها من العوامل هذه كل

 .االخرى التخصصات

 التقنٌات توفٌر االبتدائٌة المدرسة فً وخصوصا   المطلوب:  التعلٌم مستلزمات توفٌر (2

 تعلٌم الن ، الرٌاضٌات مادة تعلم عملٌة تسٌٌر شأنها من التً التعلٌمٌة( التعلٌمٌة الوسائل)

 ثم المحسوسات، شبه المحسوسات،) طرٌق عن ٌجري االبتدائٌة المدرسة فً الرٌاضٌات

(  التعلٌمٌة الوسائل) بالمحسوسات بدء ذي بادء   تقدٌمها ٌجري المادة هذه فمعظم( التجرٌد

 الخاصة التعلٌمٌة للوسائل فقط متخصصه غرف الحدٌثة المتطورة المدارس فً نجد ونحن

 (.رٌاضٌات مختبر بمعنى) الرٌاضٌات بتعلٌم



 اعداد                                 اتجاهات فً مناهج الرٌاضٌات و طرائق التدرٌس                                       
 أ. د فائق فاضل السامرائً                                                                                                                              

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلٌة التربٌة االساسٌة 

 

 

 

 رٌاضٌات معلم على تحصل ان اجل من:  الخدمة واثناء الخدمة قبل المعلم اعداد (3

  الذي المعهد او الكلٌة فً دراسته اثناء اي الخدمة قبل جٌدا   اعداد تعده ان من البد ناجح

( التطبٌق) العملً والجانب النظري الجانب هما جانبٌن متضمن االعداد هذا ٌكون وان ٌعدَه،

 قبل االعداد برنامج ٌعتمد وان ، المعلمٌن الطلبة لهؤالء جٌد تقوٌم نظام هناك ٌكون وان

 معلم اعداد متطلبات ماهً بمعنى( االعداد كفاٌات) الكفاٌات نظرٌة الى مستند الخدمة

 .المعتمدة والمحلٌة الدولٌة المعاٌٌر وفق على الكفاٌات هذه تكون ،وان جٌد رٌاضٌات

 

 ان من البد بالخدمة التحاقه بعد المعلم  على الواجب من حٌث الخدمة اثناء التدرٌب اما

 مادة تعلٌم فً والعالمً المحلً المستوى على تحدث التً والتطورات المستجدات ٌواكب

 كل تشمل رسمٌة اصول وفق وعلى منظمة تكون ان ٌجب المواكبة هذه وان الرٌاضٌات،

 كتب) الكتب سلسلة فً تعدٌل او تغٌر حدث وان حصل اذا اما الرٌاضٌات، معلمً

 الى وتهٌئه تعده تدرٌبٌة دورات الى الرٌاضٌات معلم ادخال من بد فال النافذة( الرٌاضٌات

 . احدثتها التً التطوٌر وانواع الكتب هذه مضامٌن معرفة

 تهتم العراقٌة وخصوصا   العائلة ان معروف: والعائلة المدرسة بٌن العالقة تنمٌة (4

 مادة وان االب، او االم طرٌق عن ٌجري عموما   التعلٌم وهذا البٌت فً ابنائها بتعلٌم

 الطفولة مرحلة فً وخصوصا   ابنائها بتعلٌم االسرة بها تقوم التً المواد اهم من الرٌاضٌات

 واالسرة، الرٌاضٌات معلم وخصوصا   المدرسة بٌن التواصل دوام ،ان المبكرة والطفولة

 فأن ،علٌه لالبناء الرٌاضٌات فً المعرفة اٌصال اسالٌب حول التفاهمات من كبٌر قدر توفر

 وتسد افضل، تعلم تحقٌق فً ٌساهم( اٌجابً فعل) الى تتحول والمدرسة االسرة بٌن العالقة

 من الطفل تعلمه ٌستطٌع لم فما المدرسة، فً تحصل قد التً الضعف نقاط االسرة

 البٌت بٌن فالتفاهمات البٌت، فً ابوٌه من الطفل ٌتعلمه ان ٌمكن المدرسة فً الرٌاضٌات

 .الهدف هذا وتسٌر تساعد والمدرسة

 فً ،متجددة متجددة مادة الرٌاضٌات:  المدرسً الرٌاضٌات بكتاب االهتمام دوام (5

 حاجات وفق على ومتجددة المدرسٌة، الكتب فً عرضها اسلوب فً متجددة محتواها،

 الٌوم المتطلبات وملبً جٌد هو الذي فالكتاب علٌه. العمل سوق متطلبات وتلبٌه المجتمع
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 على تحتم المجتمع فً تحدث التً التحوالت الن الغد فً للمتطلبات ملبٌا   وال جٌدا   الٌكون

 .علٌها التعدٌالت واجراء كتبها مراجعة الرٌاضٌات تعلٌم فً القائمٌن

 بأجراء المادة هذه بتعلٌم القائمة والمنظمات الدول تقوم واخرى فتره بٌن نالحظ لهذا

( وتنسٌق عرض واعادة وحذف اضافة) التعدٌالت واجراء المدرسٌة للكتب شاملة مراجعة

 .الٌها

 كتاب تصدر عندما العالم دول من الكثٌر لدى العادة جرت:  المعلم دلٌل كتاب توفٌر (6

 الرٌاضٌات لكتاب المعلم دلٌل) اسمه له مرافق كتاب كانت،تصدر مرحلة وألي للرٌاضٌات

 الكتاب ذلك بتعلٌم القائمٌن للمعلمٌن وارشادات توجٌهات الكتاب هذا ٌتضمن( كذا للصف

  العراق ففً الكتاب، لذلك الرٌاضٌات مادة ومضامٌن محتوى بتعلٌم قٌامهم كٌفٌة حول

 الدلٌل كتاب ٌكون واحٌانا   الكتاب ذلك توفٌر ٌختفً اخرى واحٌانا   احٌانا   وجوده نالحظ

 ..وهكذا واحد، دلٌل كتاب هناك الستة بصفوفها لالبتدائٌة بمعنى( كاملة لمرحلة)

 صعودا   العشرٌن القرن من الثانً النص خالل:  التعلم الى التعلٌم من بالتعلٌم االنتقال (7

 التلمٌذ ٌكون ان الى الرٌاضٌات تعلٌم وخصوصا   التعلٌم نمى والعشرٌن الحادي القرن الى

 فً الوحٌد والقائد الوحٌد المصدر المعلم كون من واالنتقال التعلٌم عملٌة فً نشطا   مشاركا  

 موجها   والمعلم التعلٌمٌة العملٌة محور هو التلمٌذ ٌكون ان الى الصف داخل التعلٌم عملٌة

 الى تقلٌدٌة كونها من وتحوٌلها التعلٌم ستراتٌجٌات تغٌٌر الحظنا لذا. الصف داخل ومرشدا  

 مفاهٌم تعلٌم)من الرٌاضٌة المعرفة كامل بتعلٌم تهتم( فعاله نشطة ستراتٌجٌات) كونها

 بحل باالهتمام تعنى ستراتٌجٌات الى( المفاهٌم بتعلٌم الخاصه وستراتٌجٌات رٌاضٌات

 بتنمٌة تعنى ستراتٌجٌات الى المسائل حل فً الطلبة مهارة وتنمٌة الرٌاضٌة المسائل

 .الرٌاضٌة العملٌات اجراء فً المهارات

 ٌحقق الذي البنائً الهدف منها هدف من اكثر للتقوٌم:  الرٌاضٌات فً التقوٌم انظمة تطوٌر

 المعرفة ان من التحقق بقصد( الصفً التفاعل اثناء) الدرس تقدٌم اثناء الطالب تعلم معرفة

 .تلٌها التً الفقرة الى فقرة من االنتقال للمعلم تسمح بشكل تحققت قد الجزئٌة

 او اخر الى صف من انتقاله تحدٌد بقصد الطالب فشل او نجاح ٌقرر والذي الثانً الهدف اما

 مدى ٌقرر الذي االول الجانب فعلى ركز ما اذا. لزمالئه بالنسبة الصف داخل ترسٌبه تقرٌر

 ،للمادة التلمٌذ تعلم

 مهامه تأدٌة اثناء الرٌاضٌات معلم قبل من واستخدامها التشخٌصٌة االختبارات تطوٌر فأن

 ٌحصل قد ما ومعالجة ، الرٌاضٌات تعلم تنمٌة فً نشط وبشكل تساعد فأنها الصف، داخل

 اسالٌب مراجعة الى المعلم تدفع قد ألنها التلمٌذ، قبل من المادة هذه تعلٌم فً ضعف من
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 عالج فً تسهم تقلٌدٌة غٌر تعلٌمٌة واسالٌب وسائل استخدام الى اٌضا   تدفعه وقد تعلٌمٌة

 .المادة هذه تعلم مشكالت

 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 ( .

المهاصرة في مناهج العلوم و  , اتجاهات العالمية 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

 تدريس الرياضيات .طرق 

,  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 1693التربية العراقية , وزارة   (16

 للصف الثالث االبتدائي.

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

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19
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 , دراسات في تعليم الرياضيات ) تدريس1699اليونسكو, روبرت موريس اليونسكو,  (16

 الهندسة(

 

 


