
 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 اتجاىات 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 

 واالتجاىات الحديثة في ذلك:ستراتيجيات التدريس المختمفة في الرياضيات ا -0

معنى االستراتيجية في التدريس : الستراتيجية في مفيوميا الخاص مجموعة من االمور االرشادية التي تحدد 
(. فالتدريس عممية معقدة ، عناصرىا  ابو زينو وتوجو مسار عمل المدرس وخط سيره في حصة الدرس )

تتأثر فيما قبميا ، وتؤثر فيما بعدىا وىي تسير وفق مخطط مترابطة ومتداخمة في خطوات متتابعة، كل خطوة 
 مرسوم مسبقًا ويمكن ان نمثمو باالتي:

       

 

 

 

 

 

 

 ) ابو زينو (    " مخطط يمثل خط سير عممية التدريس من تعمم سابق الى تعمم الحق "

بعد ان يكون المعمم قد حدد )اىداف درسو الجديد( البد لو من اختيار  -ستراتيجية التدريس المناسبة :ااختيار 
،فنوع  ستراتيجية تدريس مناسبة لكافة مواضيع الرياضياتاتوجد  ستراتيجية ان تناسب اىداف ذلك الدرس اذ الاال

المادة التعميمية ،نوع الطمبة الذين سيعرضون ليذه المادة ، طبيعة معطيات عممية التدريس ، كميا عوامل تؤثر 
ح ستراتيجيات التدريس واصب نوعت ستراتيجية التدريسية المناسبة لموقف تدريسي دون اخر.عميو تبأختيار اال

 تصنيفيا يتأثر بوجيات نظر كثرة من بين ىذه التصنيفات يمكن ان نقسميا الى نوعين:

 ستراتيجيات )طرائق( مركزىا المعمم.ا ( أ
 ستراتيجيات )طرائق( مركزىا المتعمم.ا  ( ب

ستراتيجيات )طرائق ( مركزىا المعمم : تؤكد ىذه الطرائق عمى ان عممية التدريس ىي من ميمة المعمم ا -1
يو الذي ينبغي ان يقوم يتنظيم المادة المراد تدريسيا وىو الذي يقدم لممتعمم وفق اساليب معينة ومسؤوليتو ،ف

كما انو ىو الذي يحدد لممتعمم ما يجب ان يعمل خالل عممية التدريس من التقيد بأرشادات المعمم وتعميماتو 

 من التعلم السابق
تحدٌد االهداف 

 التدرٌسٌة
 اختٌار ستراتٌجٌة

كتابة خطة تدرٌس 

 ٌومٌة

 التقوٌم المتواصل

 الى التعلم الالحق
تقوٌم تحصٌل تعلم 

 الطالب
 تنفٌذ الخطه
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مى المتعمم ان يسير بموجبيا والتعمم حسب وجيو نظر ىذه العممية مقيد بقواعد معينة موضوعة مسبقًا وع
 ستراتيجيات : ىذه اال ومن دون ان يتخطاىا 

: يكون التدريس فييا باسموب القائي مباشر عمى الطمبة ويكون الطمبة فييا مستمعون غير طريقة المحاضرة  -1
واالفكار  مشاركين ،والتمقي بأسموب اخباري، عميو يمكن القول انيا عرض شفيي مستمر لمجزاء واالراء

والمفاىيم يقوم بألقائيا المدرس عمى طمبتو دون مناقشتو او مشاركة جادة من قبل الطمبة ومن مميزاتيا انيا 
 ،وانيا اقتصادية،،وفي قاعات دراسية واسعة مكتظة   تصمح لمصفوف المتقدمة في الثانوية او الجامعة

 وسمبياتيا ان دور الطالب بييا سمبيًا غير مشاركًا.
 

وىي عممية تقديم الدرس من قبل المدرس واعادة تكراره من قبل الطمبة وان عمييا من  ة التسميع :طريق -2
 تأخذ اكثر مما عمييا من مميزات.

 
وانيا تقسم  : ان السمو االساسية ليا ىي ان المعمم يييمن عمييا، ستراتيجيات( العرض المباشراطريقة ) -3

 ارات ، المفاىيم ، المبادئ ) القوانين، النظريات (،المحتوى الدراسي الى ثالث اقسام ىي : المي
ولكل مفصل من ىذه المفاصل لو قواعده بالتقديم مبنيو عمى اساس ان الحصو الواحدة يمكن ان تقدم فييا 

 ستراتيجية( استخدام كل من المفاصل الثالث.االمفاصل الثالث سابقة الذكر، والجدول االن يمثل خط سير )
 الخبرة النشأة

 المبدأ المفيوم الميارة
       مناقشة االىداف مع الطالب (1
       تسمية الميارة او المفيوم او المبدأ (2
تحديد ومناقشة الميارات والمفاىيم والمادئ المتطمبة  (3

مسبقًا)لدراسة موضوع جديد( من خالل التقويم 
 الفصمي

      

تنمية الميارة من خالل مثال، تعريف، مفيوم،  (4
 عمى صحة مبدأاستنتاج او البرىنة 

      

عرض الميارة او المفيوم او المبدأ من خالل المزيد  (5
 من االسئمة
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يجعل الطالب ينمو خوارزمية لمميارة يقارن امثمة وال  (6
 امثمة لممفيوم يطبق مبدأ في مواقف مختمفة

      

متعددة  يجعل الطالب يمارسون الميارة عن تداريب (7
يجعل الطالب يتعرفون عمى االبعاد غير اليامو في 
مفيوم يقوم تمكن الطالب من مبدأ من خالل التقويم 

 البعدي

 
  

 
  

 
  

ُيقوم تمكن الطالب من ميارة يدع الطالب يمارسون      (8
 استخدام المفيوم

     

     يقوم تمكن الطالب من مفيوم (9
 

تعد من الطرق التقميدية، تعتمد عمى االلقاء والمناقشة وان المدرس يقوم بشرح المادة في  طريقة المناقشة :
الحصة الدراسية ومن خالل عممية الشرح والتقديم يقوم بأثارة مجموعة االسئمة التي تفسح المجال لممناقشة 

 ول االسئمة المثارة.مابين المدرس والطالب او مابين الطمبة )نفسيم ( وتبمور وجيات نظر او اجابات ح
 

تعممي محور او معدل كحد كبير عن طريقة التدريس  -يعرف زتيون الماقشة بأنيا: اسموب تعميمي
بالمحاضرة او االلقاء وذلك النيا تعتمد من حيث المبدأ عمى لون من الوان الحوار الشفوي بين المعمم 

 لتالميذ في العممية التعميمية.والتالميذ ، وتعتبر من االساليب الجيدة التي تضمن اشتراك ا
اما المقائي والجمل فيعرفيا: موقف مخطط ومقصود يشترك فيو مجموعة من االفراد تحت اشراف وتوجيو 
المدرس لمناقشة مشكمة من المشكالت او قضية من القضايا، ييدف الوصول الى حميا وتعتمد عمى 

م والتعممين او بين المتعممين فيما بينيم او خارج المتعممين وخبراتيم السابقة وتتم داخل الصف بين المعم
الصف، وتستخدم فييا امثمة متنوعة ، تيدف اثارة المعارف السابقة ليم وتثبيت المعارف الجيدة، وتعمل عمى 

 استثارة النشاط العقمي الفعمي لمتالميذ وتضمن التعاون والعمل الجماعي.
 

ئعة في التدريس وقديمة بنفس الوقت يستخدميا المعمم في ويمكن القول ان طريقة المناقشة ىي طريقة شا
اثناء تقديمو الدرس وبالخصوص الموضوعات الجديدة ، ييدف استثارة طمبتو لمموضوعات الجديدة التي تقدم 

 عمى شكل اسئمة تتطمب اجابو ذات طبيعة تعتمد الخبرة السابقة المتفاعمة مع الموقف الجديد.
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ن المعمم والطالب منفردًا او بين المعمم ومجموعة طمبتو او بين الطمبة انفسيم وقد تكون ىذه المناقشة بي
 شرط ان تكون ىادفة وموجيو وتحقق اضافة معرفة او معززة لمعرفة سابقة.

 ومن خصائص المناقشة الفعالة انيا: 
 .تكون مرتبطة بموضوع المناقشة وال تبتعد عنو 
 اىميتو. عدم ترك النقاش مفتوحًا بالشكل الذي يفقد 
 .السماح لجميع الطمبة بالمشاركة 
 .تشجيع الطمبة عمى المشاركة 
 .تدريب الطمبة الى النقاش الحر اليادف الجماعي 
 . تشجيع االفكار والطروحات التي تحقق نفعًا وتحقق استقاللية الرأي 
 .استثارة انتباه الطمبة 

 ومن شروط المناقشة :

 .تأكد المدرس من صالحية الموضوع 
  التالميذ حول موضوع المناقشة بقصد االستعداد لو.اخبار 
 . بدأ المدرس بتقديم موجز بسيط يمحقو االستثارة 
 .تييئة المناخ المناسب لممناقشة الحرة 
 .التصحيح والتعديل التجاىات المناقشة من قبل المدرس 
 .تقديم التمخيص النيائي لالسئمة المثارة 

 خطوات المناقشة :

 وع المناقشة )يجري قبل المناقشة(التحديد المسبق لمموض 
 .ادارة المناقشة يجري اثناء المناقشة 
 . خاتمة المناقشة وتكون خالصة اجوبة االسئمة المثارة 

ستراتيجيات تأخذ باالعتبار عند استخداميا في التدريس كل اىي  ستراتيجيات )طرائق( مركزىا المتعمم :ا -2
ورغبات وقدرات عقمية وفروق فردية، ويكون لممتعمم فييا دورَا مالو عالقة بالمتعمم من اتجاىات وميول 

ايجابيًا مشاركًا واسعًا في عمميات التفاعل الصفي ، لذا فيي تمثل التوجيات الحديثة، وما َالت اليو عمميات 
ستراتيجيات ستراتيجيات ىي االوىذه اال تحديد االستراتيجيات المناسبة وخصوصَا في تعميم الرياضيات،

ل عمييا في الوقت الحاضر، وىي تدفع الطالب الى اكتشاف او اعادة اكتشاف المعرفة مستخدمة عدمال
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وىنا يقصد بالمنيج  مساحة واسعة منيا، التي تعطى المنيج االستقرائي واحد من المناىج و وسائل مختمفة 
 اء وىذه الخطوات تعتمداالستقرائي ىو التدريس الذي يعتمد في اطاره العام عمى خطوات تحدد سير االستقر 

دات اواًل اي االمثمة( وبعدىا )اكتشاف القاعدة( ومن ثم )استخدام ىذه القاعدة في تطبيقات اىشمعمى )ال
عامة عمى القاعدة التي ىي موضوع الدرس( وطبيعي ان يكون لمتقويم دورًا ميمًا في ىذه الخطوات سواء 

 ستراتيجيات نختار االتي : الكان خالليا او بعد االنتياء منيا ومن بين ىذه ا
: سبق الحديث عنيا في اكثر من مكان وىي تعتمد عمى مبدأ االستقراء اي  االستراتيجية االستقرائية -1

 امثمة وتطبيقات((>-مبدأ قاعدة او >-االنتقال )من الخاص الى العام ( بمعنى تعتمد الخطوات ))امثمة
يث عنيا في اكثر من مكان وىناك بعضيا ضمن : ىي االخرى جرى الحدالستراتيجية االستنتاجيةا -2

خداميا باالنشطة التي يتعرض ليا الطمبة فيي تستراتيجيات التي مركزىا المعمم ، لكن نرى اذا حسن اساال
ستراتيجية عمى مبدأ انتقال ذىن ستراتيجيات التي مركزىا المتعمم، وتقوم ىذه االيمكن تصنيفيا ضمن اال
خاص ( بمعنى )نبدأ بتقديم القانون او المبدأ ومن ثم التطبيقات والتدريبات من المتعمم ) من العام الى ال

 خالل االمثمة ) المتنوعة التي يتعرض الييا الطمبة(.
يعتبر ىذا النموذج حالة خاصة من حاالت استراتيجيات معتمدة االنموذج االستقصائي لمتعميم والتعمم:  -3

التعرض الييا مسبقًا ( واالستقصاء ىو عممية فحص واختيار حل المشكالت ) وخطوات حل المسائل ثم 
موقف ما بحثًا عن معمومات وحقائق صادقة تستخدم عمميات االستقصاء في العموم والرياضيات لتوسيع 

 وتنظيم المعارف والخطوات او المراحل االربع الستقصاء موقف ما ىي :
 

او محاولة لتنظيم مجموعة من  م اتفاق،، متناقض او بو عدصياغة سؤال، مواجيو موقف ممغز   -1
 الحقائق والمفاىيم والمبادئ في مبدأ عام شامل

 اء خطوات اجرائية وتجميع البيانات التي قد تستخدم في حل موقف مشكل تحت الدراسة.انم -2
 ( ألعادة تنظيم المعارف الموجودة وتوسيعيا.2استخدام االجراءات والمعمومات من الخطوة ) -3
 عممية االستقصاء ذاتيا ويقصد انيا عممية عامة لبحث مواقف اخرى.تحميل وتقويم  -4

وىذه الخطوات بشكميا العام تشبو االنموذج العام لحل المشكالت وفيما يأتي نقدم تطبيقًا حول ستراتيجيات 
 االستقصاء.
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 )) الدرس التطبيقي حول االستقصاء ((

 لمصف الخامس االبتدائي.                          لموضوع : انواع الزوايا                          ا

 : تقصي التالميذ انواع الزوايا. اليدف العام

 -االغراض السموكية : جعل التالميذ قادرين عمى ان:

 قياس زاوية معمومة باستخدام المنقمة. -1
 التعرف عمى نوع الزاوية من قياسيا. -2
 .تصنيف الزوايا الى حادة وقائمة ومنفرجة ومستقيمة -3

 رسم الزوايا -1المتطمبات السابقة : 

 قياس الزوايا بأستخدام المنقمة -2                    

 الوسائل التعميمية : االدوات اليندسية، السبورة ، اوراق عمل.

 عرض الدرس :

 الموقف : )مواجية موقف ممفت( ...

 موضحو باالشكال : مم ورقة عمل لكل تمميذ تحوي زوايايقدم المع

 ع                           ج      د                                      

 ص  أ                  ب       ل         ن         ك   س             و           ه             
          (1 )                     (2(                  )3                      )    (4) 

( اواًل بأستخدام 4،3،2،1المعمم: مانوع كل زاوية من الزوايا المعروضة في الورقة في االشكال )
 المنقمة،)خبرة سابقة لدى التالميذ...(.

 المعمم : ىل يمكن تحديد انواع الزوايا بوسيمة اخرى غير المنقمة؟ المسطرة مثال؟
 التمميذ : المسطرة ال يمكن ان تستخدميا.

 َاخر : يمكن ان تستخدم المثمث القائم.تمميذ 
 ( 1المعمم لنجرب ذلك : نضع المثمث القائم عمى الزاوية في شكل )
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( اصغر من قائمة المثمث فيقول 1فيكتشف التمميذ انيا الزاوية في شكل )               فيكون :           

 انيا 
 ْ  . 99زاوية حادة اقل من                                        

           

  (1الشكل )                     

 الباقي عمى الطالب ) الحل (

 

من طرائق التعمم الحديث ) التعمم التعاوني ( وفي ىذا النوع من طرائق  نموذج التعمم التعاوني في التعميم : *
يرة وتكمف بتنفيذ نشاط )مجموعة حل مسائل مثال( تعميمي التدريس يوزع الطالب عمى مجموعات تعاونيو صغ

يقومون بو متعاونين سعيًا وراء تحقيق مجموعة من االىداف التعميمية. ويتراوح عدد افراد كل مجموعة بين اربعة 
 الى سبعة افراد.

الصعوبات ، يقسم فييا ستراتيجية مميزة لمتدريب والعمل عمى تذليل استراتيجية التعاونية انيا اال statmanعرف 
( اعضاء ودور المعمم تسييل عممية التعميم والتأكيد عمى 5-2الطمبة الى مجموعات تتكون كل مجموعة من )

 جميع االعضاء بالعمل.

ستراتيجية تتطمب من الطالب العمل مع بعضيم في مجموعات صغيرة ااما سالمو واخرون فعرفيا : انيا 
م بعضًا لتحقيق االىداف التعميمية المنشودة، واثناء ىذا التفاعل تنمو لدييم والحوار فيما بينيم ليعمم بعضي

 ميارات شخصية واجتماعية.

 المبادئ العامة لمتعمم التعاوني :

االعتماد االيجابي المتبادل : كون المسوولية تضامنية بين افراد مجموعة العمل الصغير،واشراف وارشاد  (1
 المعمم.

 ل: الموقف التعممي الذي يتعرض ليا الطمبة عن طريق وجودىم في مجموعة عمالتفاعل المباشر المشجع  (2
مع ورقة عمل مع الطمب الييم بتييئو اجوبة مناسبة لممسائل الموجودة في ورقة العمل تدفع الطمبة الن 

 يتفاعموا مع بعضيم .
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كما تتعرض المجموعة  المساءلو الفردية والجماعية : اذ يتعرض كل من في افراد المجموعة الى المسائمة (3
 بأكمميا بتحديد اجوبة لالسئمة المعروضة كميا تدفع الطمبة التى تعمم افضل.

الميارات االجتماعية : مخاطبة التالميذ بعضيم لبعض والمناقشة اليادفة تحقق َالفو اجتماعية ومن ثم تنمي  (4
 ميارات اجتماعية .

جوبة محددة ألسئمة ورقة العمل تحقق معالجة جميعيو المعالجة الجميعيو : االتفاق في نياية االمر عمى ا (5
 وليست فردية.

 دور المعمم في التعميم التعاوني :

 يحدد بوضوح ىدف الموضوع قيد الدراسة. (1
 يقوم بتعيين عدد افراد المجموعة  (2
 يحدد مكان الطمبة في مجموعة التعميم قبل بدء عممية التعميم. (3
 يخطط وينظم المواد التعميمية. (4
 مسؤولين في كل مجموعة.ن يعي (5
 يشرح بوضوح الميمات وبناء االىداف وتعمم االنشطة لمطمبة. (6
 يقدم اوراق العمل لممجموعات التعاونية ويطمب منيم انجاز الميام ويتدخل عند حدوث ازمة لدييم. (7

 دور الطالب في التعمم التعاوني : 

 البحث عن المعمومات والبيانات وجمعيا وتنظيميا. (1
 ضوعات ذات الصمة بموضوع الدرس.انتقاء المو  (2
 تنشيط الخبرات السابقة وربطيا بالخبرات والمواقف الجديدة. (3
 تفاعل في اطار العمل الجماعي التعاوني. (4
 بذل الجيد ومساعدة االخرين . (5

 خطوات الدرس وفقًا لمتعمم التعاوني : 

 ألنجاز تعمم تعاوني فعال البد من اتباع خطوات منظمة وىي االتي : 

 ار وحدة او موضوع مناسب وتقديم شيئًا عنيا مع ربطيا بالمعمومات السابقة. ياخت (1
 تييئة المدرس لورقة عمل منظمة لموحدة التعميمية. (2
 تنظيم فقرات التعمم وفقرات االختبار. (3
 تقسيم الطمبة الى مجموعات تعاونية. (4
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ضمان كل عضو ان يتقن يقوم كل عضو بألقاء ما اكتسبو امام مجموعتو االصمية وعمى كل المجموعة  (5
 ويستوعب المعمومات والمفاىيم والقرارات المتضمنة في جميع جوانب الوحدة.

 حساب درجات المجموعات ثم تقديم مكافأة جماعية لممجموعة المتفوقة. (6
 
 
 

 *نموذج حل المشكالت في تعميم الرياضيات : 

 -عناصر:ىو حل المشكمة: لتحديد المشكمة ثالثة  وما ماىي المشكمة؟

 ان يندفع الفرد لتحقيق ىدف واضح تمامًا بالنسبة لو. (1
ان يكون ىناك عائق بين الفرد واليدف وانماط السموك التي يستخدميا الفرد حينيا وال تكفي لمتغمب عمى  (2

 العائق والوصول الى اليدف.
 .التي ال تقود الى حل في اوليا  ان يقوم الفرد ببعض المحاوالت لموصول الى اليدف (3

ف عن المعنى الذي يختم اما معنى المشكمة في مجال تدريس الرياضيات والذي نعني بو )السائل( مفيوم ال
 تناولنا اعاله 

اما حل المشكمة : فيعني التعرف عمى وسائل وطرق التغمب عمى العوائق التي تتحدى الفرد لموصل الى اليدف، 
 وتر الذي يفكر بو وبذلك يكون قد حل المشكمة.اي انو اذا تمكن الفرد من الوصول الى اليدف زال الت

فالمسألة في الرياضيات حالو تحدي لمعقل ومحاوالت حميا بمعنى استخدام الوسائل والطرائق والخبرات التي 
فحالة التحدي تقوده الى التوتر، اما التوصل الى الحل فيعني ازلة  يمتمكيا الطالب التي تقوده الى حل المسألة،

 التوتر.

 ستراتيجيات كثيرة نذكر منيا : ا: فقد وضعت  خطوات حل المشكالتاما 

 وي ىي :خطوات حل المشكالت عمى وفق جون دي

 ادراك المشكمة والشعور بيا. (1
 التعرف عمى الصعوبات او تحديدىا. (2
 اقتراح مجموعة من الحمول الممكنو لممشكمة. (3
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 ار من بينيا الحل االنسب لممشكمةاختي (4
 تنفيذ الحل. (5

 دورباًل وجولدفرد( فيو االخر في خمس خطوات : اما )

 النظرة العامة. (1
 تعريف المشكمة وصياغتيا. (2
 اشتقاق حمول ممكنة ومناسبة. (3
 اتخاذ القرار، اختيار الحل االنسب. (4
 التحقيق. (5

 

 اما جورج بوليًا فقد وضعيا في خطوات اربعة ىي : 

 ماذا عندك؟ (1
 ماذا تريد؟ (2
 حدد الخطة. (3
 نفذ الخطة. (4

الخطوات ىي المعمول بيا في كتب رياضيات المرحمة االبتدائية في العراق وقد جرى التعامل معيا وىذه 
 مسبقًا.

 تعميم اليندسة عمى وفق نظرية " فان ىل "

 ىي :التفكير اليندسي في خمسو مستويات وضع " فان ىل " 

: يتعامل الطالب في ىذا المستوى مع االشكال اليندسية )  المستوى االدراكي ) المستوى التصوري( (1
مربعات ، مثمثات..( والعناصر اليندسية االخرى )خطوط ، زوايا( كما يراىا كتكوينات محسوسة عميو 
وليست عناصر ليا حقائق جزئية ، ان الطالب في ىذا المستوى يتعمم بعض المفردات اليندسية البسيطة 

ييئتو العامو دون ادراك لخواصو ويقول مثال ىذا مستطيل وال ينبغي عمى مثل تمييز شكل ىندسي ب
 الطالب في ىذا المستوى من ان يكون مدركًا لخواصو.

 : يكون الطالب في ىذا المستوى قادرا عمى ان :  المستوى التحميمي (2
 .يميز بعض خواص االشكال 
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 .استخدام مفردات لغوية مناسبة 
  عناصر شكل معروف.تحديد واختبار خصائص بعض 
 .وصف مجموعة من االشكال بخاصية واحدة 
 .حل بعض المشكالت اليندسية ذات الطبيعة العددية بشكل خاص 

يستطيع الطالب في ىذا المستوى من معرفة خصائص االشكال  المستوى الترتيبي ) شبو استداللي( : (3
يع اكمال برىان استنتاجي بسيط، اليندسية وبشكل مرتب وان يستخدم التعريف في ذكر الخواص كما يستط

 وان يرتب منطقيًا االشكال ويستوعب العالقات المتداخمو بين ىذه االشكال ويتفيم اىمية التعريف الدقيق.
المنطقي المجرد )البرىان المنطقي  لب في ىذا المستوى فيم االستدالل: يستطيع الطا المستوى االستداللي (4

ما يميز مابين العالقات المتداخمة في المعرفات والالمعرفات ، فعميو الشكمي( في اثبات نظريات اليندسة ك
 فانو يستطيع بناء البراىين وليس مجرد ذكرىا او تكممتيا.

وىو ارقى مستويات التفكير في اليندسو كونو يظير  المستوى االستداللي المجرد الكامل )التجريدي( : (5
براىين ليا ومقارنتو مابين نظاميين ىندسيين او اكثر دمج تمكن الطالب بأستنتاج النظريات المختمفة وبناء 

 فان ىل المستويين الرابع والخامس في مستوى واحد فيما بعد لعدم قدرتو عمى الفرز فيما بينيما.
 التدريس عمى وفق ستراتيجية فان ىل: وضع فان ىل ستراتيجيو في تعميم اليندسة في خمسة مراحل وىي : 

ا تقديمو المعمومات المرتبطة بالموضوع قيد الدرس من امثمة توجيييو،وذكر المعمومات : يجري فيي (1
 الموضوع السابق...الخ 

العرض الموجو : يمارس الطالب في ىذه المرحمة اكتشاف المفاىيم اليندسية والخواص االساسية المراد  (2
العممية بأشراف المعمم  تعمميا خالل الدرس بأنفسيم من خالل تنظيم وترتيب ذكي لممواد التعميمية وتجري

ىنا يجب ان يبني الطالب معرفتيم الخاصة من خالل تفكيرىم الخاص بدال من االعتماد عمى المعمومات 
 من المدرس مباشرة.

الوضوح او التفسير : ىنا يرتبط المدرس بمناقشة االشياء التي توصموا الييا في المرحمة الثانية وتجري  (3
لب ويكون الطالب مييئًا لمتعبير المفظي وبمغو مصطمحات ىندسية ودور المناقشة ما بين المدرس والطا

 المدرس ىو التوجيو واالرشاد.
الحرض الحر : في ىذا المستوى يرتبط الطمبة بنشاط ذات نيايات اكثر انفتاحًا حيث يمارس الطالب  (4

 ل  الطالب ويتوصاالكتشاف الحر بكل معانيو من خالل التعامل مع بعض الميام اليندسية دون مساعدة 
 الطالب في ىذه المرحمة الى بعض الخصائص واالستنتاجات التي تنقميم الى المرحمة الخامسة.
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م الطمبة خالصة الى ما توصموا اليو واستقصوه او اكتشفوه، وايضا بأرشاد المدرس يجري التكامل : ىنا يقد (5
كل معين ويجري صياغة القواعد التوصل الى اىداف الدرس من انجاز برىان ىندسي او دراسة خواص ش

 والنصوص والبراىين المتكاممة فييا.
o  : ان المعممون والمدرسون ال زالوا متمسكون في اتجاىات حديثة في طرائق تدريس الرياضيات

الطرائق التقميدية في التدريس رغم ان نتائج االبحاث والدراسات اثبتت تفوق طرائق التدريس الحديثة التي 
االبحاث والدراسات في تجاربيا عمى طرائق التدريس التقميدية، عميو اصبح الزامًا عمى اعتمدتيا ىذه 

 مدرس الرياضيات التعرف والتعامل مع طرائق التدريس الحديثة والتي يتعرف عمييا قبل الخدمة واثنائيا.
نافعة في مجال اثبت بما ال يقبل الجدل ان طريقة التدريس التي تكون نافعو في مجال معين قد ال تكون 

اخر ، كما ان استخدام طريقة تدريس واحدة في الحصة الواحدة امر غير مفضل عند التدريسيون اال اذا 
كانت طبيعة المادة الدراسية المقدمة في تمك الحصو تتطمب ذلك فانتقال المعمم من طريقة الى اخرى 

ل ويحقق نتائج افضل من الطريقة خالل الحصو التدريسية الواحدة وحسب متطمبات سير الدرس امر مفض
 ابة وااللية.احدة التي قد تقود الدرس الى الرتالو 
 

 ومن االتجاىات الحديثة التي تساعد المدرس لمادة الرياضيات عمى حسن تقديمو لمدارس :
ىو االستخدام الحسي )عند مدخل الدرس ( لتقديم المفاىيم الرياضيو فاالدراك الحسي  االتجاه البيئي : (1

ق قدرًا من التفيم لطبيعة المفاىيم الرياضية الذي ينوي المدرس تقديميا وخصوصا في المرحمو يحق
االبتدائية بمعنى تقديم المفيوم عن طريق المحسوسات والمصورات التي تقرب الفيم واالدراك لدى 

 التمميذ.
: ان معظم المفاىيم الرياضية يمكن ان تمثل )ترسم..( بصيغ  استخدام الصيغ التمثيمية المختمفة (2

مختمفة تقرب المدرك ) المفيوم( من ذىن المتعمم ، وخصوصًا عند البدأ بتعميم المفيوم الرياضي 
 ،وىذا يحقق استيعابًا افضل من تقديم المفيوم بصيغتو المجردة.

مقدمات ) مداخل ( عند البداية ،فتقديم  : الكشف عن القوانين والمبادئ يتطمب التوجيو االستقرائي (3
 االمثمة ليذه القوانين و المبادئ قبل التوصل الييا يسيل ميمو الكشف عنيا وبالتالي استخداميا.

وتيتم يعد الباعث في العممية التعميمية شرط االساس لحدوث التعمم ،  االىتمام المتزايد بالباعثيو: (4
اض الرغبة لديو لمعمل بأجتياد عميو ك الكامن لدى الفرد بقصد ايقلسمو ارة االباعثية بمشكمو كيفية استث

.ومن االمور التي  فان استشاره الرغبة في تعمم المادة وخصوصًا الرياضيات شرط اساسي في تعمميا
يمجا الييا المدرسون تحفز المتعمم عمى التعمم وىو عممية الثواب والعقاب، وان ىذا النوع من الحفز قد 
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مناىج الرياضيات الحديثة .وقد تحتاج  ات سمبية في حالة عدم استخدامو استخدامًا حسناً يحدث تأثير 
لتي تحدث لدى المتعمم القناعة  ارة المتعمم عن طريق استخداميا اساليب التعزيز المباشرة االى استث

 من اىتماماتيم الخاصة وليس مجرد فعاليات تفرض ءافية من ان تعمم الرياضيات اصبحت شيالك
 عمييم.

المراد تعممو ينبغي ان تكون خير محفز لتعممو وان  في الشيء وفي ىذا العدد يقول بوليا : ان الرغبة
المتعو التي يجدىا الطالب في ممارستو لمثل ىذه الفعاليات الذىنية المركزة يجب ان تكون خير ثواب 

 ليذه الفعاليات.

ن االتجاىات الحديثة تؤكد من انو ال ينبغي عمى : ا االىتمام بالمألوف وغير المألوف في الرياضيات (5
نا بالتدريس ولكن ينبغي ان نركز عمى غير المألوف ى االىتمام بالمألوف فقط عند قيامالتركيز عم

 ²+ص²=س²،لكي يتحقق تعمم وفيم ناجحين في عقول الطمبة ،مثل : ىل ان )س+ص( ايضاً 
 ؟ وىكذا..  ²)صحيحًا( اما ىل ان : س+س=س

 الن تعرف الطالب ليكذا مواقف والبحث عن اجابة صحيحة ليا تزيد من محبتو وقناعتو وثقتو بنفسو.
 

رغم ان الناس من اصل واحد اال ان من طبيعة الفطرة البشرية انو يختمف  االىتمام بالفروق الفردية : (6
الذي يقابمو اختالفًا في الناس وتقوم بينيم الفروق الفردية المبنية عمى اختالف االستعدادات والوظائف 

 التصورات واالىتمامات وفي المنيج والطرائق.
 ومن االمور الخاصة بالفروق الفردية والتي ىي ذات اىمية بالغة في تعمم الرياضيات :

 ان تحصيل الطمبة اليتم عادة حسب معدالت متساوية. -1
 تزداد الفروق في التحصيل كمما تقدم الطمبة في المراحل الدراسية. -2
 ميز التحصيل غالبًا بالطفرة والتذبذب.يت -3
 قد تكون الفروق الفردية بين االفراد كبيرة. -4

 ومن االساليب المتبعة في معالجة مشكمة الفروق الفردية بين الطمبة في تدريس الرياضيات :

الطمبة عمى االستقالل والضبط  ،وتعويد  اشتغال الطمبة عمى شكل افراد او عمى شكل مجموعات صغيرة - أ
 االختيار. ن حرية ،فضال ع الذاتي وان طبيعة العمل مبني عمى االعتماد عمى النفس

تقسيم طمبة الصف الواحد الى زمرتين او اكثر تبعًا لمقدرة او التحصيل ويجري العمل مع ىذه الزمر  - ب
 ظيرت حاجة لذلك.بالتناوب،وان طبيعة العمل ىذه مرنو وتسمح العادة التقسيم كمما 
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توزيع الطمبة بصفوف متوازية من نفس المرحمة تبعًا لمقدرات والميول واالتجاىات كاالتجاه نحو الرياضيات  - ت
 واالتجاه نحو عمم اخر.

 ومن المالحظات الواجب اخذىا باالعتبار لمراعات الفروق الفردية : 

االىتمام عمى جميع الطمبة وبكل ينصب اىتمامنا عمى الطمبة الموىوبين بل يجب ان ينصب  ان ال (1
 مستوياتيم.

،بل عميو  عمى النجاح الدراسي فقط ،من وراء التأكيد عمى الفروق الفردية، ان ال ينصب اىتمام المدرس (2
 يحرزه الطمبة من تقدم في المنيج الدراسي. االىتمام بمقدار ما

 االبتعاد عن التأثيرات الجانبية الضارة من الشعور بالنقص. (3
يستمر  عتراف بوجود فروق فردية بين الطمبة ميم عميو فأن تقسيم الطمبة الى زمره ينبغي ان الان اال (4

 طوياًل.
بانتقال اثر التعمم واكتساب   ،واالىتمام اعتمادَا عمى ما سبق فأن المشاركة الفعالة لدى الطمبة في الدرس

لتعمم المبني عمى المحسوسات اوال ومن ثم ثناء،..( وا ،المتعمم المعزز بالجوانب االيجابية )مدح، الميارات
،واالىتمام باألسئمة والمناقشات كميا جوانب ميمة يجب ان  ،والتعمم الواضح والفيم لممفاىيم والمبادئ المجردات

 نراعييا في عممية التعميم. 

 ) عبد الحميد الصقار (                     

 

 

 المراجع 

 , التقرٌب و التقدٌر التقرٌبً  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,   (1

 اهداف و طرق التدرٌس . –, الرٌاضٌات  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,  (2

, الرٌاضٌات المدرسٌة مناهجها و اصول  1692ابو زٌنة , فرٌد كامل ابو زٌنة ,  (3

 تدرٌسها .

 , تطوٌر مناهج الرٌاضٌات المدرسٌة و تعلٌمها .  2212ابو زٌنة , فرٌد كامل ابو زٌنة ,  (4

, استخدام نموذجً فان هل و حل المشكالت فً  1666احمد , فائق فاضل احمد ,  (5

 تدرٌس الهندسة .

, اسباب الرسوب  1693البزاز , شلبً حكمت عبد هللا البزاز و ابراهٌم مهدي شلبً ,  (6

 االبتدائً . فً التعلٌم
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 , تدرٌس الرٌاضٌات الحدٌثة فً المدارس االبتدائٌة . 1692جاسم محمود ,  (9

, تقٌم الكتب المدرسٌة فً  1696جامعة بغداد / مركز البحوث التربوٌة و التقنٌة ,  (9

 المرحلة االبتدائٌة فً العراق ) كتب الرٌاضٌات ( .

المهاصرة فً مناهج العلوم و  , اتجاهات العالمٌة 2212زٌكون , عاٌش محمود زٌكون , (6

 تدرٌسها .

 سعٌدان , بولٌا ترجمه احمد سلٌمان سعٌدان , البحث عن الحل . (12

, اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس الرٌاضات  1696الصقار , عبد الحمٌد سلٌمان الصقار , (11

 المدرسً . 

,  1جـ  1696فردرٌك بل , ترجمة محمد امٌن المفتً و  ممدوح محمد سلٌمان  ,  (12

 تدرٌس الرٌاضٌات .طرق 

,  1جـ  1696فردرٌك بل , ترجمة محمد امٌن المفتً و  ممدوح محمد سلٌمان  ,  (13

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات .

 , طرق تدرٌس الرٌاضٌات1696المغٌرة , عبدهللا بن عثمان المغٌرة , (14

 , دلٌل المعلم فً تدرٌس كتب الرٌاضٌات الحدٌثة .1691وزارة التربٌة العراقٌة ,  (15

, دلٌل المعلم فً تدرٌس كتب الرٌاضٌات الحدٌثة 1693التربٌة العراقٌة , وزارة   (16

 للصف الثالث االبتدائً.

 , طرق تدرٌس الرٌاضٌات.1662وزارة التربٌة العراقٌة ,  (19

 , تعلٌم الرٌاضٌات لجمع االطفال.2212ولٌم,  (19

 , دراسات فً تعلٌم الرٌاضٌات ) تدرٌس1699الٌونسكو, روبرت مورٌس الٌونسكو,  (16

 الهندسة(

 

 


