
 كلية التربية األساسية  –الجامعة المستنصرية 
 تربية الخاصةال: قسم 

 الخطة الدراسية للمواد
I. المعلومات العامة عن المساق: (Course information) 

 بيداء محمد أحمد. م : اسم التدريسي  طرائق تدريس الرياضيات  : :اسم المساق 1

 SEMMSN1046 :  :المساق رمز  2

 اإلجمالي عملي نظري 2  : المعتمدةالساعات  3

2 / 2 

 (السابع فصل )المرحلة الرابعة  :المستوى والفصل الدراسي 4

II. وصف المساق ( :Course description)  
وبات التعلم بصورة عامة الفصل الدراسي األول وتتضمن معلومات عن صع/ المواد التربوية التي تدرس لطلبة المرحلة الرابعة  احدى    

صعوبات تعلم الرياضيات واألخطاء التي قد يقع فيها األطفال الذين يعانون من صعوبات في تعلم الرياضيات  مفهوموأنواعها ، وكذلك 

ية الخاصة ، بعض المفاهيم الهندسية ومفاهيم القياس لصفوف الترباألعداد والعمليات عليها ، كذلك تعليم فالعد وباإلضافة إلى تعليمهم 

 . واستعمال األلعاب التعليمية لتعليم الرياضيات

األعداد ومهارات اجراء العمليات األساسية عليها ، إضافة إلى و العد ارات تعليمساق فهبي مهارات األساسية التي يتضمنها الممهأما ال      

 .تقاء الطريقة المناسبة للتعليم مهارة ان
 

III  .مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 

 :أن يكون الطلبة قادرين على 
 .لصفوف التربية الخاصة األعداد  العد تعليم -1
 .تعليم العمليات األساسية األربعة لصفوف التربية الخاصة  -2
 .تعليم بعض المفاهيم الهندسية والقياس لصفوف التربية الخاصة  -3
 .التربية الخاصة  استخدام الوسائل واأللعاب التعليمية في الرياضيات لصفوف -4
 .تعرف مفهوم التعلم باالكتشاف وأهميته ومميزاته في التعليم  -5
 .تعرف مفهوم التفويم وأساليب التعويم المالئمة لصفوف التربية الخاصة  -6
IV .( :العملي إن وجد  –النظري ) مواضيع المساق كتابة 

 نظري أو عملي نظري التاريخ/ األسابيع 

1 8/01/7102   لصفوف التربية الخاصةاألعداد و العد تعليم 

2 05/01/7102   لصفوف التربية الخاصةتعليم عملية الجمع  

3 77/01/7102   لصفوف التربية الخاصة الطرحتعليم عملية  

4 72/01/7102   ضرب لصفوف التربية الخاصةتعليم عملية ال 

5 5/00/7102   امتحان الشهر األول  

6 07/00/7102   تعليم عملية القسمة لصفوف التربية الخاصة  

7 02/00/7102   تعليم بعض المفاهيم الهندسية لصفوف التربية الخاصة 



8 76/00/7102   تعليم القياس ووحداته لصفوف التربية الخاصة 

9 3/07/7102 لصفوف  استخدام الوسائل واأللعاب التعليمية للرياضيات 

 التربية الخاصة

 

10 01/07/7102   امتحان الشهر الثاني 

11 02/07/7102   التعلم باالكتشاف 

12 74/07/7102   التقويم في الرياضيات لصفوف التربية الخاصة 

13 30/07/7102   امتحان ثالث 

14    

15    

V  . الواجبات والمشاريع : 

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير عن مفردات المادة .    1

2    . 

VV  . مصادر التعلم األساسية : 

  ( 7101) محمد مصطفى العبسي / طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة  .    1

 .دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان  ،(  7112) صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق ، إيمان عباس علي وهناء حسن  .    2

     .،عمان  0ط  ،( 7103)  ناجي عبد األمير ورحيم يونس كرو وتطبيقات ، عباس تعليم الرياضيات مفاهيم واستراتيجيات .    3

 :المصادر المساندة    

 دكتوراه وأطاريحرسائل ماجستير  .    1

 مصادر االنترنيت.    2

االمتحان  االمتحان الثاني االمتحان األول الدرجة االمتحانية

 العملي

 االمتحان النهائي السعي النشاط

100 % 30 % 30 % / 10 % 40 % 60 % 

 المالحظات الساعة القاعة الشعبة قاعة المحاضرات

 A  8.45  

 B  10.15  

 

    :توقيع التدريسي       baydaamohammed82@yahoo.com: البريد االلكتروني للتدريسي 

 :توقيع رئيس القسم                                              مكتبة الكلية المركزية:  تواجد التدريسي 
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