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 الرٌاضٌات لتدرٌس التخطٌط -7

 الخاصة بمهامه لقٌامه بالتخطٌط المعلم قٌام االساسٌة متطلباتها من التدرٌس مهنة ان

 الخطوات ٌتضمن الذي العام االطار وضع  وتعنً الواسع ها بمعنى والخطة. بالتدرٌس

 بوضع المعلم قٌام التدرسً بمهنة الخاص وبمعناها. بالفرد المناطة المهام لتأدٌة االساسٌة

 .مهامه لتأدٌة الٌومً، الفصلً، السنوي، االطار

 :مستوٌات ثاللث ٌتضمن للتدرٌس التخطٌط فأن علٌه

 .السنوٌة الخطة/  االول المستوى -1

 .الفصلٌة الخطة/   الثانً المستوى -2

 .الٌومٌة الخطة/   الثالث المستوى  -3

 بتدرٌس الدراسً العام بداٌة فً المعلم ٌكلف عندما: السنوٌة الخطة -االول المستوى (1

 موزعه تكون بحٌث الدراسً العام اشهر على مادة كل مفردات توزٌع ،علٌه اكثر او مادة

 .مادة لكل االسبوعٌة الدراسٌة الحصص عدد االعتبار بنظر اخذا  . متوازٌا   توزٌعا  

 التً الدراسٌة الساعات عدد مسبق وبشكل مقدرا   المدرسً، الكتاب وفصول محتوى وطبٌعة

 زمالءه وخبرة خبرته من مستفٌدا   الدراسً، المنهج موضوعات من موضوع كل ٌحتاجها

 محددا   واٌضا   ، خطته تنفٌذ عند ٌحتاجها التً الجدٌة المراجعه وقفات ومحددا   العمل، فً

 تسمح بشكل الخطة هذه توضع وان الفصلٌة، او الشهرٌة، االمتحانات موضوعات اوقات

 مناقشة علٌها ٌجري لم اذا ناجحه خطة تكون ال تنفٌذها،اذ اثناء الدورٌة المراجعه  الجراء

 تتقدمها ضعفها،وان نقاط ومعالجة تنفٌذها فً القوة نقاط لتحدٌد( مثال شهر كل) دورٌة

 .مادة كل لتدرٌس العامة االهداف

 الدراسً العام ان العراق فً وخصوصا   معلوم:  الفصلٌة الخطة-الثانً المستوى (2

 علٌها ٌطلق امتحانات هناك الفصلٌن ومابٌن الثانً والفصل االول الفصل فصلٌن من مؤلف

 الدراسً الفصل خالل تعلٌم من تحقق ما وتغطً منتظمة تكون الدراسً العام نص امتحانات

 السنوي التقدٌر( 6\1) تمثل االمتحان هذا فً الطالب علٌها ٌحصل التً والدرجه االول

 .للطالب

 التً السنوٌة الخطة فً  محددة اصال   هً دراسً فصل لكل الدراسً المحتوى متضمنات ان

 ٌتعلم ان واجب و ومعطٌاته دراسً فصل كل ٌراعً ان المعلم على لكن ذكرناها وان سبق

 من شهر كل على المحتوى ٌوزع ان فقط لٌس علٌه ان كما دراسً محتوى من الطلبة  به
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 وما تحقق مما دورٌة مراجعه وٌجري( اسبوعٌا  ) المحتوى ٌوزع ان علٌه وانما العام اشهر

 .خالله الشهرٌة االمتحانات تحدٌد عن فضال ٌتحقق، لم

 

 وهً التخطٌط فً االهم التنفٌذي الجانب وهً:  الٌومٌة الخطة-الثالث المستوى (3

 هذه خالل اهداف من ٌتحقق ان ٌجب وما( واحدة دراسٌة لحصه الدراسً المحتوى) تتضمن

 .الدراسٌة الحصه

 

 

 

"                         "  الحصة اثناء"                  " الحصة بدأ قبل"                

 " الحصة نهاٌة

 : التفصٌل من بشئ الموضوع تناول سٌجري علٌه بالغة اهمٌة من المستوى لهذا ولما

 خالل ٌقدم الذي التعلٌمً المحتوى ٌحدد ان من للمعلم البد:  التعلٌمٌة المادة تحدٌد •

 .الدراسٌة الحصة وقت خالل تنفٌذه ٌمكن وبشكل دقٌقا   تحدٌدا   واحدة دراسٌة حصة

 النشاط نوع ٌصف مضارع بفعل تبدأ عبارة شكل على ٌكون:  العامة االهداف تحدٌد •

 من ٌراد عندما فمثال   عمومٌة، اكثر نشاط من جزء كونه الدراسٌة الحصة خالل ٌقدم الذي

 تعلٌم))  العام الهدف ٌصاغ(  االعتٌادٌة الكسور جمع) عملٌة من جزء ٌكون ان الموضوع

 ((. االعتٌادٌة الكسور جمع التالمٌذ

 هذه وتقر العامة االهداف من تفصٌال   اكثر تكون:  السلوكٌة االغراض االهداف تحدٌد •

 بأفعال تبدأ عبارة بشكل الدراسٌة،وتصاغ الحصة اثناء التالمٌذ ٌتعلمه ان ٌبنغً ما االهداف

 المعرفٌة المستوٌات تراعً وان والقٌاس للمالحظة قابل واضح وبشكل ، مضارعة

 (.تركٌب،تقدٌم تحلٌل، تطبٌق، ، فهم تذكر،) المعروفة

: فمثال   الدراسٌة الحصة خالل سٌقدم الذي الدراسً المحتوى( ترتٌب) تسلسل تراعً وكذلك

 خالل االعتٌادٌة الكسور جمع عملٌة من واحدة دراسٌة مرحلة ٌعلم ان المعلم ٌرٌد عندما)

 :االتً تاخذ ان فٌمكن ،(الواحد الدرس
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 (.تذكر) مقاماتها فً المتساوٌة االعتٌادٌة الكسور ٌعرف -1

 (.تذكر) مقاماتها فً متساوٌة اعتٌادٌة كسور على امثلة ٌعطً -2

 غٌر االعتٌادٌة والكسور مقاماتها المتساوٌة االعتٌادٌة الكسور بٌن ما ٌمٌز -3

 (.فهم)مقاماتها فً المتساوٌة

 (.فهم)  مقاماتها فً متساوٌٌن اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع عن ٌعبر -4

 المباشر العدد طرٌق عن( الملونة الصور) بواسطة اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع ناتج ٌجد -5

 (.فهم)

 (.فهم) متساوٌة مقاماتها اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع قاعدة ٌستنتج -6

 (.تطبٌق) متساوٌة مقاماتها اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع تتضمن حٌاتٌة مسائل ٌحل -7

 

 

 :  الدراسٌة الحصة تقدٌمه اثناء سٌستخدمها التً التعلٌمٌة الوسائل تحدٌد •

 التً مسبقا   المجهزة والكارتات الصور ، السبورة ، والملون االبٌض الطباشٌر/   مثل

 التً المادٌات من الخ....الصف بٌئة استخدام ، المحاضرة طبٌعة مع اختٌارها ٌتوافق

 .الدراسٌة الحصة تحتاجها

 :االتٌة المفاصل وتتضمن الخطة فً جدا   المهمة الخطوة:  العرض •

 بالمواضٌع الجدٌد الموضوع عالقة المجال هذا فً المعلم ٌذكر:  للدرس التمهٌد ( أ

 ". دقٌقة 2"  الحصة اثناء تناوله سٌجري وما السابقة

 الدرس اثناء سٌستخدمها التً(  الستراتٌجٌه) الطرٌقة مسبقا   ٌحدد ان المعلم على ( ب

 اختار فأذا تنفٌذها واثناء الخطة كتابة فً بها وٌلتزم الستراتٌجٌة هذه خطوات وٌحدد

 حول امثلة تقدٌم)) وهً معروفة الطرٌقة هذه خطوات فأن مثال ، االستقرائٌة الطرٌقة

 الخطوات بهذه ٌلتزم ان فعلٌه(( القاعدة حول تطبٌقات تقدٌم ، القاعدة الموضوع،اشتثقاق

 اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع تعلٌم عند: لالتً وفقا   المثال سبٌل وعلى العرض تقدٌمه اثناء

 :فٌكون متساوٌة مقاماتها

 



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

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلٌة التربٌة االساسٌة 

 3/1 الجواب         المظلل؟ الجزء ٌمثل ماذا                                  •

 3/1 الجواب      المخطط؟ الجزء ٌمثل وماذا                                      

 ثلثان الجواب الدائرٌة؟ المنطقة من الجزأن ٌمثل ماذا: س •

  3/1+  3/1 الجواب عنهما؟ نعبر كٌف الجزأن دمج عند •

 3/2=  3/1+  3/1:  الجواب الجمع؟ ناتج نكتب وكٌف •

 3/2=  1+3/1= 3/1+  3/1 :الجواب عملنا؟ ماذا •

 .الخ..... 5/1+  5/2 ، 7/2+7/1:  مثل:  المثال تشبه اكثر امثلة تقدٌم بعد •

 

 الناتج ٌكون متساوٌة مقاماتها اعتٌادٌٌن كسرٌن جمع عند:  القاعدة الى نتوصل   التوصل

  مقام مقامه كسرا  

 الكسرٌن بسط جمع حاصل وبسطه الكسرٌن احد     للقاعدة

 

 ( دقٌقة 22) وحلها مسائل شكل على ومنها امثلة نعطً        التطبٌقات

 السلوكٌة االهداف تسلسل االسئله هذه وتراعً اوسع واسئلة امثلة تقدٌم:  التقوٌم •

  غٌر ونعالج تحققت قد الدراسٌة الحصة اهداف ان من نتحقق لكً بنائٌة طبٌعه ذات وهً

 .منها التحقق

 فٌه ٌحدد وال الرٌاضٌات معلم على ٌوما ٌمر ال ان ٌجب: الٌومً الواجب تقدٌم •

 ٌكون وان( البٌتٌه الواجبات) تسمى والتً بٌته فً الطالب بها ٌقوم ان ٌجب التً الواجبات

  ومجهدة كثٌرة تكون ال وان بها الطالب وٌستخف تقلٌدا   ٌكون ال بحٌث معقوال   حجمه

 .ٌهملها الذي للحد للطالب

 وعدم المعلم قبل من الواجبات هذه اهمال ،وان  الدراسة قٌد الموضوعات تراعً وان

 ٌراعً ان المعلم وعلى لها، مهمال   االخر هو الطالب من تجعل( التمهٌد) خطوة فً متابعتها

 تدفع بشكل واهمٌة حجما   ٌعطٌها وان شكلٌة وغٌر جدٌة الواجبات لهذه متابعة تكون ان من

 انتهاء بعد منزله الى ٌذهب عندما تجعله بشكل بالحسبان ،وٌأخذ بها االهتمام الى الطالب

 ان علٌه واجب الرٌاضٌات فً واجبات لدٌه بان نفسه وٌذكر ٌتذكر المدرسة فً دوامه

 .ٌنجزها
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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 , احمد , فائق فاضل  (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

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

, اتجاهات حديثة في تدريس الرياضات  1696ار , عبد الحميد سليمان الصقار ,الصق (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

 لرياضيات .طرق تدريس ا

 , 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 1693وزارة التربية العراقية ,   (16

 للصف الثالث االبتدائي.

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

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19

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

 الهندسة(
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